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ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
 
V!cviková príru"ka – vetrone je základn!m dokumentom, ktor! stanovuje ciele, obsah 
a postupnos# v!cviku. Jej cie$om je zabezpe"enie získania funk"n!ch kvalifikácií súvisiacich 
s hlavn!m poslaním Slovenského národného aeroklubu, pri %portovom a rekrea"nom lietaní, 
pri plnení &portov!ch podmienok FAI, pri nadobúdaní zru"nosti vyu'ite$n!ch v (al%om 
kvalifika"nom raste a pri vystúpeniach na leteck!ch podujatiach .  
 
Pri príprave, riadení a vykonávaní v!cviku na konkrétnych typoch vetro)ov sa musí 
vychádza# z tejto v!cvikovej príru"ky, letov!ch príru"iek, metodiky v!cviku a ostatn!ch 
predpisov a smerníc, upravujúcich letovú prevádzku. 
 
Po"et letov a doba letov v jednotliv!ch cvi"eniach sú minimálne a k (al%iemu cvi"eniu je 
mo'né pristúpi# a' po bezpe"nom zvládnutí obsahu predchádzajúceho cvi"enia. Za 
dodr'anie tejto zásady zodpovedá in%pektor prevádzkovate$a alebo in%truktor. V prípade 
potreby je mo'né sa vráti# ku ktorémuko$vek u' splnenému cvi"eniu alebo zv!%i# letovú dobu 
cvi"enia a' do bezpe"ného zvládnutia techniky pilotá'e daného cvi"enia.   
 
U cvi"ení, ktoré obsahujú lety vo dvojom a samostatne, stanovuje kombináciu t!chto letov 
in%truktor. 
 
Cvi"enia ozna"ené ako pozemné prípravy – a, mô'e vykonáva# letov! in%pektor 
prevádzkovate$a alebo in%truktor FI(GLD), v rozsahu svojich oprávnení. Absolvovanie sa 
zapisuje do zápisníka letov. 
 
Cvi"enia ozna"ené ako preskú%avacie – P, mô'e vykonáva# letov! in%pektor 
prevádzkovate$a alebo in%truktor FI(GLD) ktor! s pilotom neodlietal viac ako 30% letovej 
doby jeho v!cviku v rozsahu svojich oprávnení. V!sledky t!chto letov sa zapisujú do 
zápisníka letov. 
 
Pred ka'd!m cvi"ením je nutné so 'iakom alebo pilotom vykona# brífing – oboznámenie 
'iaka (pilota) s cie$om a priebehom letového cvi"enia, overenie a doplnenie po'adovan!ch 
teoretick!ch vedomosti, rozbor ch!b, ktor!ch sa 'iaci (piloti) obvykle dopú%#ajú, rozbor 
meteorologickej situácie a jej vplyv na letové v!kony, ako aj zoznámenie s priestorom 
"innosti vo vz#ahu k pravidlám lietania a poskytovan!m slu'bám ATS. 
 
Po ukon"ení ka'dého letu je potrebné vykona# so 'iakom (pilotom) debrífing – vyhodnotenie 
letového cvi"enia s dôrazom na chyby 'iaka (pilota) a spôsob ich odstránenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydaním tejto „V*CVIKOVEJ PRÍRU+KY – VETRONE, AK-PL“  strácajú platnos# „OSNOVY 
V*CVIKU NA VETRO,OCH, AK-PL“ schválené LÚ SR ".j.: 304/87-205/2008, zo d)a 
1.2.2008. 
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DEFINÍCIE: 
 
Altitude (nadmorská v#$ka) – vertikálna vzdialenos! hladiny, bodu alebo predmetu pova"ovaného za 
                                                   bod, meraná od strednej hladiny mora. 
 
Akrobatick# let – úmyselne vykonávané pohyby s lietadlom za letu, zahr#ujúce náhle zmeny polohy, 
                             nezvy$ajné polohy alebo nezvy$ajné zmeny r%chlosti. 
 
ATIS – automatické rozhlasové vysielanie informácii o letisku a meteorologick%ch podmienkach. 
 
Celková vypo%ítaná doba letu VFR – pre lety VFR vypo$ítaná doba od vzletu do príletu nad letisko 
                                                              ur$enia.   
 
"as – v leteckej prevádzke Aeroklubu sa pou"íva $as UTC.  
 
De& – je doba medzi v%chodom a západom slnka pod&a miestneho poludníka. 
 
Doba letu – celková doba od okamihu, ke' sa lietadlo za$ne pohybova! pri vykonávaní vzletu a" do 
                    okamihu, ke' lietadlo ukon$í v%beh po pristáti, 
 
Doh'adnos( – schopnos! vidie! a rozoznáva! v%zna$né neosvetlené predmety vo dne a svetlá 
                       (osvetlené predmety) v noci, daná meteorologick%mi podmienkami, v jednotkách 
                       d("kovej miery. 
 
Examinátor – je osoba oprávnená vykonáva! pre leteck% úrad kontrolu zápisníkov a preskú)ania na 
                       lietadlách zapísan%ch v Registri lietadiel Slovenskej republiky na získanie, pred("enie 
                       alebo obnovu kvalifikácií pilotov.   
 
Hladina – v)eobecn% v%raz pou"ívan%  vyjadreniu vertikálnej polohy lietadla, znamenajúci bu' v%)ku    
                 nad zemou alebo letovú hladinu. 
 
Informácia o prevádzke – informácia vydaná stanovi)!om letov%ch prevádzkov%ch slu"ieb, ktorou 
                                         pilota upozor#uje na inú známu alebo pozorovanú letovú prevádzku, ktorá 
                                         sa mô"e nachádza! v blízkosti polohy alebo zam%)&anej trate lietadla a ktorá 
                                         má pomôc! pilotovi zabráni! zrá"ke.  
 
Kurz – smer pozd("nej osi lietadla, vyjadren% v stup#och od severu (zemepisného, magnetického, 
            kompasového alebo sie!ového). 
 
Let za vidite'nosti (let VFR) – let vykonan% pod&a pravidiel letu za vidite&nosti. 
 
Letecká informa%ná príru%ka – príru$ka vydávaná )tátom alebo poverenou organizáciou, obsahujúca 
                                                    letecké informácie trvalého charakteru, dôle"ité pre leteckú prevádzku. 
 
Leteck# prevádzkovate' – prevádzkovate& lietadla, ktor% je dr"ite&om osved$enia leteckého 
                                            prevádzkovate&a alebo povolenia na vykonávanie leteckej $innosti za 
                                            odplatu. 
 
Leteck# register SNA – je veden% RL* SNA. 
1. Overuje splnenie kritérií pred vydaním oprávnenia:       

a. „ Aerovleky“ 
b. „ V%sadky“ 
c. „ Navijakár“ 

2. Vydáva príslu)né oprávnenia v%konn%m letcom a vedie ich evidenciu. 
3. Vedie zbierku listín obsahujúcich originály dokladov, a in%ch dokumentov, na základe ktor%ch boli              
    vykonané zápisy do registra a zápisníkov letov. 
4. Leteck% register SNA je neverejn%. Osobám, ktoré osved$ia právny záujem, je povolené nahliadnu!  
    do príslu)ného registrového zápisu alebo do dokladu v zbierke listín a vy"iada! si ich kópiu.  
 
 

1.2.2010 Zmena *. 1 
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Leteck# úrad – rozpo!tová organizácia na v"kon #tátneho odborného dozoru, funkcie #peciálneho 
                          stavebného úradu pre civilné letectvo a kontrolu a kontrolu dokladov a podmienok 
                          zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a #tátnej správy v civilnom letectve, zriadená 
                          zo zákona !.143/1998 z.z. 
 
Letisko – je územne vymedzená plocha trvalo alebo do!asne ur!ená na vzlety a pristátia, lietadiel 
                a s t"m súvisiace !innosti, na ktorej sú umiestnené letecké pozemné zariadenia a $al#ie 
                objekty slú%iace leteckej prevádzke. 
 
Letiskov# let – let vykonan" v okrsku letiska. 
 
Letiskov# okruh – vzdu#n" priestor stanoven"ch rozmerov, ustanoven" okolo letiska pre ochranu 
                               letiskovej prevádzky. 
 
Letisková prevádzka – celá prevádzka na letiskovej ploche letiska a v#etky lietadla letiace v blízkosti 
                                       letiska. 
 
Letisková slu$ba riadenia – slu%ba riadenia letovej prevádzky letiskovej prevádzky. 
 
Letová cesta – riadená oblas& alebo !as& zriadená v podobe koridoru. 
 
Letová doh%adnos& – doh'adnos& dopredu z kabíny lietadla po!as letu. 
 
Letová hladina – hladina stáleho atmosferického tlaku (izobarická hladina), vztiahnutá k stanovenému 
                             tlakovému údaju 1013,2 hPa, oddelená od ostatn"ch tak"ch hladín stanoven"mi 
                             tlakov"mi intervalmi. 
Tlakov" v"#komer, ktor" je ciachovan" pod'a MSA: 

- ak je nastaven" na QNH, zobrazí nadmorskú v"#ku, 
- ak je nastaven" na QFE, zobrazí v"#ku nad referen!n"m bodom QFE, 
- ak je nastaven" na 1013,2 hPa (QNE), udáva letovú hladinu pod'a #tandartnej atmosféry. 

V"razy sa vz&ahujú k tlakov"m v"#kam. 
 
Letová informa'ná slu$ba – slu%ba ur!ená na poskytovanie rad a informácii na bezpe!né a efektívne 
                                                vykonávanie letov. 
 
Letová prevádzka – v#etky lietadlá za letu alebo pohybujúce sa na prevádzkovej ploche letiska. 
 
Letová príru'ka – dokument, nadväzujúci na vydané Osved!enie letovej spôsobilosti a obsahujúci 
                              prevádzkové obmedzenia, ktoré musia by& re#pektované, aby lietadlo mohlo by& 
                              pova%ované za spôsobilé prevádzky. 
 
Letové povolenie – povolenie opráv(ujúce velite'a lietadla vykona& let alebo v lete pokra!ova& pod'a 
                                 podmienok ur!en"ch stanovi#&om riadenia letovej prevádzky. 
 
Letová prevádzková slu$ba – v#eobecn" v"raz, ktor" znamená pod'a okolnosti letovú informa!nú 
                                               slu%bu, pohotovostnú slu%bu, letovú poradenskú slu%bu, slu%bu riadenia 
                                               letovej prevádzky (oblastnú slu%bu riadenia, pribli%ovaciu slu%bu riadenia 
                                               alebo letiskovú slu%bu riadenia). 
 
Letov# in(truktor – je oprávnen" vykonáva& v"cvik na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácií, 
                                 pred)%enie a obnovu kvalifikácií, na ktoré má on sám oprávnenia. 
 
Letov# in(pektor prevádzkovate%a – je oprávnen" vykonáva& preskú#ania !lenov posádok 
                              a in#truktorov v danej odbornosti. Letového in#pektora prevádzkovate'a menuje 
                              prevádzkovate' po písomnom schválení Leteckého úradu Slovenskej republiky.  
 
Letov# plán – stanovené údaje o zam"#'anom lete alebo !asti letu lietadla, ktoré sa predkladajú 
                        stanovi#tiam letov"ch prevádzkov"ch slu%ieb. 
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Letún – motorové lietadlo &a%#ie ako vzduch ktorého vztlak potrebn" na let vzniká pôsobením 
             aerodynamick"ch síl na nosné plochy, pri!om tieto plochy zostávajú pri danej konfigurácii vo!i 
             lietadlu nepohyblivé. 
 
Lietadlo – je zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom reakcií in"ch ako sú reakcie vzduchu 
                 vo!i zemskému povrchu. 
 
)udská v#konnos& – 'udské schopnosti a obmedzenia, ktoré majú vplyv na bezpe!nos& a ú!innos& pri 
                                    v"kone leteck"ch !inností. 
 
Meteorologické informácie – meteorologické správy, anal"zy, predpovede alebo akéko'vek iné správy 
                                        o aktuálnych alebo o!akávan"ch meteorologick"ch podmienkach, vydávané 
                                        leteckou meteorologickou slu%bou alebo získané jej prostredníctvom. 
 
Meteorologické podmienky na let pod%a prístrojov  (IMC) – meteorologické podmienky vyjadrené 
                                   doh'adnos&ou, vzdialenos&ou od oblakov a základ(ou obla!nosti, ktoré sú 
                                   hor#ie ako stanovené minimá meteorologick"ch podmienok na let za vidite'nosti. 
  
Meteorologické podmienky na let za vidite%nosti (VMC) - meteorologické podmienky vyjadrené 
                                    doh'adnos&ou, vzdialenos&ou od oblakov a základ(ou obla!nosti, ktoré sú 
            rovnaké alebo lep#ie ako stanovené minimá. 
 
Mimoletiskov# let – let, pri ktorom lietadlo opustí letiskov" priestor, dôjde pritom len k jednému vzletu 
                                  a pristátiu a miesto vzletu je toto%né s miestom pristátia. 
 
Nadmorská v#(ka (altitude) – vertikálna vzdialenos& hladiny, bodu alebo predmetu pova%ovaného za 
                                                   bod mimo povrchu zeme, meraná od strednej hladiny mora (MSL). 
 
Nebezpe'n# priestor – vymedzen" vzdu#n" priestor, v ktorom sa mô%u v ur!enom !ase realizova& 
                                       aktivity nebezpe!né pre let lietadla. 
 
Neriadené letisko – letisko, na ktorom sa neposkytuje slu%ba riadenia letovej prevádzky. 
 
Noc – doba medzi západom a v"chodom slnka pod'a miestneho poludníka. 
 
NOTAM – oznámenie roz#irované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje informácie 
                 o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, slu%by, postupov alebo 
                 nebezpe!enstva, ktor"ch v!asná znalos& je dôle%itá pre pracovníkov zabezpe!ujúcich 
                 leteckú prevádzku. 
   
Obmedzen# priestor – vymedzen" priestor, v ktorom je letová !innos& obmedzená v súlade s ur!en"mi 
                                      podmienkami. 
 
Osved'enie zdravotnej spôsobilosti – je doklad, ktor"m sa osved!uje po%adovaná zdravotná 
                                    spôsobilos& dr%ite'a preukazu spôsobilosti v súlade s príslu#n"mi po%iadavkami 
                                    predpisu ICAO Annex 1 alebo JAR FCL 3.  
 
Pohotovostná slu$ba – slu%ba zabezpe!ujúca poskytovanie informácii príslu#n"m orgánom 
                                        a organizáciám o lietadlách, ktor"m sa má poskytnú& pátracia a záchranná 
                                        slu%ba a pod'a potreby spolupráca a pomoc t"mto orgánom a organizáciám. 
 
Povolenie na let – doklad, ktor"m zodpovedn" orgán prevádzkovate'a vydáva pilotovi súhlas na 
                               vykonanie letu. 
 
Prelet – let, pri ktorom letisko vzletu nie je toto%né s letiskom pristátia. 
 
Preukaz rádiotelefonistu (R/T) – vydáva v zmysle telekomunika!ného zákona Telekomunika!n" úrad 
                            Slovenskej republiky. Tento preukaz je potrebn" na vykonávanie samostatn"ch letov. 
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Prevádzkovate% letiska – je fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za prevádzku letiska 
                                          a zabezpe!uje jeho údr%bu. 
 
Prevádzkovate% lietadla – je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pou%íva lietadlo ako vlastník 
                                           alebo na inom právnom základe a ktorá zodpovedá za zaistenie bezpe!nosti 
                                           jeho prevádzky. 
 
Prevádzková plocha – !as& letiska, ur!ená na vzlety, pristátia a rolovanie lietadiel, s v"nimkou 
                                      vybavovacej plochy (plôch). 
 
Prevodná nadmorská v#(ka – nadmorská v"#ka, v ktorej alebo pod ktorou sa vertikálny pohyb lietadla 
                                                riadi v nadmorsk"ch v"#kach alebo tam, kde je to povolené leteck"m 
                                                úradom vo v"#kach nad letiskom. 
 
Priestory letov#ch prevádzkov#ch slu$ieb – abecedne ozna!ené vzdu#né priestory stanoven"ch 
   rozmerov, vnútri ktor"ch sa mô%u vykonáva& ur!ité druhy letov a pre ktoré sú 
   vymedzené letové prevádzkové slu%by a pravidlá prevádzky. 
 
Riadené letisko -  letisko, na ktorom sa poskytuje slu%ba riadenia letovej prevádzky letiskovej 
                              prevádzke. 
 
Riaden# let – ak"ko'vek let, ktor" je predmetom letového povolenia. 
 
Riaden# okrsok – riaden" vzdu#n" priestor siahajúci od povrchu zeme do stanovenej v"#ky. 
 
Sekundárny preh%adov# radar SSR – systém preh'adového radaru, ktor" vyu%íva vysiela!e 
                                                               (dotazova!e, odpoveda!e) a prijíma!e. 
  
Skupinov# let – let dvoch alebo viacer"ch lietadiel, vykonávajúcich spolo!nú úlohu, pri!om ich 
                           vzájomná vzdialenos& nie je vä!#ia ako 150 m. 
 
Slu$ba riadenia letovej prevádzky – slu%ba, ktorá sa poskytuje na: 
 1. zabra(ovanie zrá%kam. a) medzi lietadlami, 
      b) medzi lietadlami a preká%kami na prevádzkovej ploche a na 
 2. ur"chlenie a udr%anie usporiadaného toku letovej prevádzky. 
 
*kolné a v#cvikové lety – lety vykonávané v"hradne pre #kolenie, v"cvik a preskú#anie leteckého 
                                            personálu. 
 
Technika pilotá$e – pod'a obtia%nosti: a) jednoduchá 
     b) vy##ia 
     c) vysoká 
   - pod'a po!tu lietadiel: a) jednotlivá 
     b) skupinová 
Poznámka 1: Prvkami jednoduchej pilotá%e sú: zákruta o 360°, vodorovná osmi!ka, hadovit" let, #pirála 
(náklon u v#etk"ch prvkov maximálne 45°), let strmhlav a strmé stúpanie s uhlami 45°, let s minimálnou 
bezpe!nou r"chlos&ou, skzy a pády. 
Poznámka 2: Prvkami vy##ej pilotá%e sú: zvrat, premet, prekrut, v"krut, súvrat, bojová zákruta, v"vrtka, 
strmhlav" let a strmé stúpania s uhlami nad 45° a $al#ie prvky uvedené v letovej príru!ke. 
Poznámka 3: Prvkami vysokej pilotá%e sú: v#etky prvky (obraty), ktoré nie sú obsiahnuté v poznámkach 
1 a 2. 
Poznámka 4: Lety vy##ej a vysokej pilotá%e sa mô%u vykonáva& v rozsahu danom prevádzkov"m 
obmedzením lietadla, ktoré je uvedené v letovej príru!ke alebo inom dokumente ju nahradzujúcom. 
 
Tra& – dráha letu lietadla, premietnutá na povrch zeme, ktorej smer sa v ktoromko'vek bode vyjadruje 
           v stup(och meran"ch od severu (zemepisného, magnetického alebo sie&ového). 
 
Velite% lietadla – pilot ur!en" prevádzkovate'om alebo v prípade v#eobecného letectva vlastníkom 
                          lietadla, prípadne jeho vlastník, ktor" zodpovedá za plnenie povinností velite'a a za 
                          bezpe!né vykonanie letu. 
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Velite% skupiny lietadiel – pilot lietadla, zodpovedn" za vykonanie letu skupiny a bezpe!né vedenie 
                                            lietadiel po!as letu. 
 
Vetro+ – bezmotorové lietadlo &a%#ie ako vzduch, u ktorého vztlak potrebn" pre let vzniká v podstate 
               pôsobením aerodynamick"ch síl na nosné plochy, pri!om tieto zostávajú pri danej 
               konfigurácii vo!i lietadlu nepohyblivé a &ah na dopredn" let sa vyvodzuje preva%ne zlo%kou 
               tia%e. 
               Poznámka: Tento termín má rovnak" v"znam ako klzák (glider). 
 
Vo%n# balón – bezmotorové lietadlo 'ah#ie ako vzduch.  
 
V(eobecné letectvo – v#etka ostatná prevádza civiln"ch lietadiel okrem pravideln"ch letov 
                                      a nepravideln"ch dopravn"ch letov za úhradu alebo v prenájme. 
 
V#(ka – 1. Vertikálna vzdialenos& hladiny, bodu alebo predmetu pova%ovaného za bod, merania od        
stanoveného základného údaja. 
               2. Vertikálny rozmer predmetu. 
     
V#(ka nad letiskom –  a) letu – v"#ka letu lietadla, meraná v"#komerom, nastaven"m na QF daného  
                    letiska, poprípade na QFE niektorého prahu dráhy daného letiska, 
   b) preká%ky – v"#ka preká%ky, meraná od nadmorskej v"#ky letiska alebo  
                   nadmorskej v"#ky niektorého prahu dráhy daného letiska. 
 
V#(ka nad zemou –  a) letu – v"#ka letu nad terénom,  
   b) preká%ky – v"#ka preká%ky, meraná od úpätia preká%ky. 
 
Vzletová a pristávacia dráha – vymedzená obd)%niková plocha na pozemnom letisku upravená na 
                                                    pristavanie a vzlety lietadiel. 
 
Vzletová a pristávacia plocha – !as& prevádzkovej plochy, pou%ívaná na pristátia a vzlety lietadiel. 
 
Vzletov# a pristávací pás – vymedzená plocha vrátane VPD ur!ená: 

a) k zní%eniu nebezpe!ia po#kodenia lietadla v prípade jeho vybehnutia z VPD, 
b) k zaisteniu bezpe!nosti lietadla, letiaceho nad pásom pri vykonávaní vzletu 

a pristátia. 
  Poznámka: T"m, %e VPP obklopuje VPD, sú dané aj jeho $al#ie funkcie (slú%i 
  rolovaniu lietadiel a podobne.) 
 
Zakázan# priestor – vymedzen" vzdu#n" priestor, v ktorom je letová !innos& zakázaná. 
 
Základ+a obla'nosti – v"#ka základne najni%#ej vrstvy oblakov nad zemou alebo vodou pod 6000 m 
                                      (20 000 ft), ktorá pokr"va viac ako polovicu oblohy. 
 
Zdokona%ovací let – let, vykonávan" za ú!elom zdokonalenia techniky pilotá%e a navigácie v rozsahu 
                                  v"cvikovej príru!ky po jej splnení.  
 
Zvlá(tny let VFR – let VFR, ktorému slu%ba riedenia letovej prevádzky vydala povolenie na let 
                                v riadenom okrsku v meteorologick"ch podmienkach hor#ích, ako sú VMC. 
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SKRATKY: 
 
AAL – nad úrov(ou letiska 

ACC – oblastné stredisko riadenia alebo oblastná slu%ba riadenia 

AD – letisko 

ADF – automatick" zameriava! 

AGL – nad úrov(ou zeme 

AIC – leteck" obe%ník 

AIP – letecká informa!ná príru!ka 

ALT – nadmorská v"#ka (ALTITUDE) 

AMC – pracovisko usporiadania vzdu#ného priestoru 

AMSL – nad strednou hladinou mora 

ATC – riadenie letovej prevádzky (v#eobecne) 

ATPL – preukaz spôsobilosti dopravného pilota 

ATS – letové prevádzkové slu%by 

CPL – preukaz spôsobilosti obchodného pilota 

CRVO – Centrum riadenia vzdu#n"ch operácii armády Slovenskej republiky 

CTR – riaden" okrsok 

DME – zariadenie na meranie vzdialenosti 

ETA – predpokladan" !as príletu alebo predpokladan" prílet  

FB – preukaz spôsobilosti pilota vo'n"ch balónov 

FI – letov" in#truktor 

FIC – letové informa!né stredisko 

FL – letová hladina 

ft – stopa – merná jednotka d)%ky 

GLD – vetro( 

GPS – satelitná navigácia  

hPa – barometrick" tlak - hektopascal 

IAS – indikovaná vzdu#ná r"chlos& 

ICAO – medzinárodná letecká organizácia civilného letectva 

IFR – pravidlá pre let pod'a prístrojov 

IMC – meteorologické podmienky na let pod'a prístrojov 

JAR-FCL 1 – Jednotné letecké predpisy, Licencovanie letovej posádky (letúny) 

km.h-1 – vzdu#ná r"chlos& 

LMT – miestny stredn" !as 

LN – letecká nehoda 

LPH – letecké pohonné hmoty 

LPS – letové prevádzkové slu%by 

LT – letecká technika 
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LÚ SR – Leteck" úrad Slovenskej republiky (CAA) 

MEP(L) – jednopilotn" viacmotorov" letún – pozemn" 

METAR – pravidelná letecká meteorologická správa 

m.s-1 – vertikálna r"chlos& 

MSL – stredná hladina mora 

NDB – nesmerov" rádiomaják 

NOTAM – oznámenie obsahujúce informácie o zriadení, stave alebo zmene niektorého leteckého 
                 zariadenia, slu%by alebo postupu, alebo informácie o nebezpe!enstve, ktor"ch v!asná 
                 znalos& je nevyhnutná pre pracovníkov zapojen"ch do letovej prevádzky 

OSLP – Oddelenie spôsobilosti leteckého personálu 

PIC – velite' lietadla 

PPL – preukaz spôsobilosti súkromného pilota 

PS – preukaz spôsobilosti 

QFE – tlak vzduchu vz&ahujúci sa k nadmorskej v"#ke letiska (alebo  nadmorskej v"#ke prahu VPD) 

QNE – nastavenie tlakovej stupnice v"#komeru na hodnotu 1013,2 hPa pre zobrazenie letovej hladiny 
            pod'a #tandardnej atmosféry 

QNH – nastavenie tlakovej stupnice v"#komeru pre získanie nadmorskej v"#ky lietadla, ktoré je na 
            zemi 

RCC – záchranné koordina!né stredisko 

RLP – riadenie letovej prevádzky 

R/T – preukaz rádiotelefonistu 

SEP(L) – jednopilotn" jednomotorov" letún - pozemn" 

SIGMET – informácie t"kajúce sa meteorologick"ch javov na trati, ktoré mô%u ovplyvni& bezpe!nos& 
                 letov 

SSR – sekundárny pred'adov" radar 

SR – Slovenská republika 

TAF – letisková predpove$ (meteorologická) 

TAS – pravá vzdu#ná r"chlos& 

TMA – koncová riadená oblas& 

TMG – turistick" motorov" vetro( 

TSA – prechodne vy!lenen" priestor 

ULL – ultra'ahk" letún  

UTC – svetov" koordinovan" !as 

VFR – pravidlá pre let za vidite'nosti 

VMC – meteorologické podmienky na let za vidite'nosti 

VOLMET – rozhlasové vysielanie meteorologick"ch informácií lietadlám za letu  

VOR – VHF v#esmerov" rádiomaják 

VPD – vzletová a pristávacia dráha (RWY) 

VPP – vzletov" a pristávací pás 

ZVFR – zvlá#tny let VFR   
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1 HLAVA I. 
  

 V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1U, 1A 
  

 ZÁKLADN! LETOV! V!CVIK NA ZÍSKANIE PREUKAZU SPÔSOBILOSTI – 
PILOT  VETRO#OV 

 
 
1.1 V!CVIK PILOTA VETRO#OV 
 
 Po$iadavky na zaradenie do v%cviku 
 
 !iak vetro"ov mô#e by$ zaraden% do letového v%cviku, ke& dosiahne vek 15 rokov. 
 Samostatné lety mô#e vykonáva$ a# po dosiahnutí veku 16 rokov. 
 !iak vetro"ov musí by$ dr#ite'om platného osved(enia zdravotnej spôsobilosti 
 minimálne 2. triedy. 
 
 Vydanie preukazu $iaka 
 
 Preukaz #iaka bude vydan% na základe: 
 

- #iadosti o vydanie preukazu #iaka leteckého personálu - #iados$, ktorá nebude 
obsahova$ v)etky nále#itosti, nemô#e by$ akceptovaná, 

- klasifika(ného záznamu z teoretickej skú)ky - o absolvovaní teoretickej prípravy, 
- sku)obného protokolu-typovej skú)ky na lietadlo – dokladu o úspe)nom 

absolvovaní praktického preskú)ania z letovej príru(ky, vrátane praktického 
preskú)ania zo znalostí a obsluhy núdzov%ch a záchrann%ch prostriedkov, 

- platného osved(enia zdravotnej spôsobilosti, 
- prehlásenia zákonn%ch zástupcov o súhlase s vykonávaním leteckého v%cviku, ak 

#iak nedosiahol vek 18 rokov  
- platnej identifika(nej karty, prípadne platného cestovného pasu (cudzí )tátni 

príslu)níci), 
- platného osved(enia rádiotelefonistu (najneskôr pred samostatn%mi letmi) 
 

 Po posúdení uveden%ch dokladov a v prípade splnenia v)etk%ch po#iadaviek bude 
 vystaven% preukaz #iaka na predpísanom tla(ive. 

Platnos$ preukazu #iaka je stanovená na dobu 48 mesiacov, v odôvodnen%ch 
prípadoch mô#e by$ platnos$ preukazu pred*#ená so súhlasom leteckého úradu o 12 
mesiacov.  
!iadate' mô#e by$ na príslu)nú odbornos$ dr#ite'om iba jedného preukazu #iaka 
leteckého personálu.     

 
 
1.2 CIE& V!CVIKU 
 
 Cie'om v%cviku pre získanie PS pilot vetro"ov je nau(i$ #iaka samostatne riadi$ 
 vetro"  v rozmedzí jeho prevádzkov%ch obmedzení, vykonáva$ v)etky manévre 
 plynulo a presne, prejavi$ dobr% úsudok a leteckú profesionalitu, uplat"ova$ letecké 
 vedomosti a riadi$ vetro" v#dy tak%m spôsobom, #e nikdy nevznikne vá#na 
 pochybnos$ o úspe)nom v%sledku vykonávaného postupu alebo manévru.   
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1.3 TEORETICKÁ PRÍPRAVA 
 
 Teoretická príprava základného v%cviku pilota vetro'ov musí zah('a) 
  
 Letecké predpisy 

- pravidlá a predpisy t%kajúce sa dr#ite'a preukazu spôsobilosti pilota vetro"ov, 
pravidlá lietania, príslu)né úkony a postupy letov%ch prevádzkov%ch slu#ieb 

 
 V)eobecné vedomosti o lietadle 

- princípy (innosti systémov vetro"ov a ich prístrojov, 
- prevádzkové obmedzenia vetro"ov, príslu)né prevádzkové informácie z letovej 

príru(ky alebo inej príslu)nej dokumentácie, 
 

 Letové v%kony a plánovanie 
- ú(inky za$a#enia nákladom a rozlo#enia hmotnosti na letové vlastnosti, v%znam 

hmotnosti a vyvá#enia, 
- pou#itie a praktická aplikácia v%konov%ch údajov na vzlety vetro"ov, pre pristátie 

a podobne, 
- letové plánovanie pred letom a v jeho priebehu pri letoch VFR, príslu)né postupy 

letov%ch prevádzkov%ch slu#ieb, postupy na nastavenie v%)komera, lety 
v oblastiach s vysokou intenzitou prevádzky, 

 
 +udská v%konnos$ 

- v%konnos$ z h'adiska (innosti pilota vetro"ov, 
 
Meteorológia 
- aplikácia elementárnej leteckej meteorológie, pou#itie a postupy na získanie 

meteorologick%ch informácií, spôsoby merania a udávanie v%)ky, 
 

 Navigácia 
- praktické aspekty leteckej navigácie a technika navigácie v%po(tom, pou#itie 

leteck%ch máp, 
 

 Prevádzkové postupy 
- pou#itie leteckej dokumentácie, ako sú AIP, NOTAM, letecké kódy a skratky, 
- rôzne metódy vzletu a s nimi súvisiace postupy, 
- príslu)né preventívne a núdzové postupy, vrátane postupov na vyhnutie sa 

nebezpe(nému po(asiu a turbulencii v úplave a in%m prevádzkov%m 
nebezpe(enstvám, 

  
 Princípy letu 

- princípy letu vetro"ov 
 
 

 Minimálny rozsah teoretickej prípravy na získanie PS pilota vetro"ov musí 
 obsahova$ 80  vyu(ovacích hodín. Teoretická príprava mô#e by$ rozdelená do 
 dvoch (astí  tak, #e 40 vyu(ovacích hodín je realizovan%ch v priebehu max. 12 
 mesiacov pred zaradením do letového v%cviku, táto ( as$ musí zabezpe(i$, aby 
 úrove" znalostí #iaka posta(ovala pre vykonávanie pozemn%ch príprav a zaistila 
 potrebnú znalos$ predpisov a smerníc pre lietanie. ,al)iu (as$ teoretickej prípravy 
 v rozsahu 40 vyu(ovacích hodín absolvuje frekventant v priebehu letového v%cviku. 
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 Pri teoretickej príprave vyu#íva$ najmä metódu v%kladu na u(ebni, prácu 
 s odbornou literatúrou, samostatné )túdium, konzultácie a seminár. Vhodne 
 vyu#íva$ diferencovan% prístup k posluchá(om na základe ich predchádzajúceho 
 druhu vzdelania, druhu praxe a veku. V#dy, ke& je to vhodné, vyu#íva$ v)etky 
 dostupné audiovizuálne prostriedky, u(ebnice, názorné pomôcky (schémy, obrazy, 
 makety, rezy prístrojov a p.). Záznam o absolvovaní teoretickej prípravy sa vedie 
 v Osnove teoretickej  prípravy základného v%cviku pilota vetro"ov. 
  
 Pozemné prípravy 
 
 Sú pokra(ovaním teoretickej prípravy, pri ktorej sú vyu#ívané doteraz osvojené 
 vedomosti. Sú zamerané na praktickú (as$ u(ebnej látky. Ich úlohou je získanie 
 primeraného stup"a znalosti materiálnej (asti vetro"ov, osvojenie si prvotn%ch 
 návykov a zru(ností potrebn%ch pri leteckom v%cviku, pri manipulácii s vetro"om,  
 pohybu po letiskovej ploche a zvládnutie palubného nácviku. 
 V cvi(eniach pozemn%ch príprav kombinova$ metódy v%kladu na u(ebni s praktickou 
 uká#kou na vetroni, individuálnym precvi(ovaním a samostatn%m)túdiom.Pri prvkoch, 
 kde sa získavajú prvé zru(nosti, sú vhodné tie# metódy kontrastnej uká#ky. -as$ 
 zamestnaní je mo#né organizova$ ako skupinové.  Záznam o absolvovaní pozemnej 
 prípravy sa vedie v pracovnej kni#ke #iaka. 
 
 
1.4  DOKUMENTÁCIA V!CVIKU 

 
- Osnova teoretickej prípravy základného v%cviku pilota vetro"ov, 
- Prehlásenie zákonn%ch zástupcov o súhlase s vykonávaním leteckého v%cviku ak 

#iak nedosiahol vek 18 rokov,  
- !iados$ o vydanie preukazu #iaka leteckého personálu, 
- Sku)obn% protokol - typová skú)ka na lietadlo, 
- Klasifika(n% záznam z teoretickej skú)ky pre získanie PS #iaka,  
- Preukaz #iaka, 
- Pracovná kni#ka #iaka, 
- Klasifika(n% záznam z teoretickej skú)ky pre získanie PS pilota vetro"ov, 
- !iados$ o vykonanie skú)ky na získanie preukazu spôsobilosti – CAA, 
- !iados$ na vykonanie praktickej skú)ky na získanie kvalifikácie GLD – CAA.  

  
 
1.5  LETOV! V!CVIK 
 
 Základn% letov% v%cvik je mo#né vykona$ pod'a V%cvikového programu AK-PL 1U – 
 univerzálny základn% v%cvik alebo pod'a V%cvikového programu AK-PL 1A – 
 aerovlekov% základn% v%cvik.     

 
 Letov% základn% v%cvik pilota vetro'ov musí sp*'a): 
- predletové (innosti, vrátane zostavenia vetro"a a jeho prehliadky, 
- technika a postupy na pou#ívan% spôsob vzletov (navijakom, aerovlekom), 

vrátane zodpovedajúcich r%chlostn%ch obmedzení, núdzov%ch postupov 
a pou#ívan%ch signálov, 

- prevádzka po okruhu a v priestore, prevencia a postupy na zabránenie zrá#kam 
lietadiel, 

- riadenie vetro"a s pou#itím vizuálnej navigácie, 
- let v rozsahu celej letovej obálky, 
- rozpoznanie a vybratie vetro"a zo za(iato(ného a plného pretiahnutia pádu a zo 

strmého zostupného letu, let v )pirále, 
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- vzlet, priblí#enie a pristátie pri be#nom a bo(nom vetre, 
- prelet s pou#itím porovnávacej navigácie a navigácie v%po(tom po plánovanej 

trati, 
- núdzové postupy 
 
V%cvik pilota vetro"ov musí by$ ukon(en% pod'a toho v%cvikového programu, pod'a 
ktorého bol zapo(at%. 
 
V%cvik pilota vetro"ov je mo#né vykonáva$ iba na type vetro"a s plne funk(n%m 
dvojit%m riadením, pre ktor% bol PS vydan%. 
 
Za v%cvik pilota vetro"ov zodpovedá v#dy jeden letov% in)truktor, ten rozhoduje o tom,  
ktor%m &al)ím letov%m in)truktorom povolí lieta$ so svojím # iakom, alebo budú ma$ 
nad jeho letmi dozor. Toto poverenie zapí)e príslu)nému #iakovi do pracovnej kni#ky. 
 

 Cvi(enia ozna(ené ako pozemné prípravy – a - h, mô#e vykonáva$ letov% in)pektor 
 prevádzkovate'a s kvalifikáciou FI(GLD) alebo letov% in)truktor FI(GLD), 
 absolvovanie  sa zapisuje do pracovnej kni#ky #iaka. 
 Cvi(enia ozna(ené ako preskú)avacie - P, mô#e vykonáva$ letov% in)pektor 
 prevádzkovate'a s kvalifikáciou FI(GLD) alebo in)truktor FI(GLD) ktor% so #iakom 
 neodlietal viac ako 30% letovej doby jeho v%cviku, v%sledky preskú)ania sa zapisujú 
 do pracovnej kni#ky. 
 
 Po+et letov a doba letov v jednotliv%ch cvi+eniach sú stanovené ako minimálne. 
 K &al)iemu cvi(eniu je mo#né pristúpi$ a# po bezpe(nom zvládnutí obsahu 
 predchádzajúceho cvi(enia. Za dodr#anie tejto zásady zodpovedá letov% 
 in)truktor. V prípade potreby je mo#né sa vráti$ ku ktorémuko'vek u# splnenému 
 cvi(eniu. U cvi(ení, ktoré obsahujú lety vo dvojom a samostatne, stanovuje 
 kombináciu t%chto letov letov% in)truktor . 
 
 Poznámka: „X“ v kolónke „letová doba“ znamená, #e po(et letov a (as na dané 
 cvi(enie nie je limitovan% a platí ustanovenie predchádzajúceho odstavca. 
 
 V priebehu jedného letového d"a je #iakovi povolené nalieta$ maximálne 2 letové 
 hodiny a maximálne 10 vzletov. Toto obmedzenie platí iba pre cvi(enia AK-PL 1U/1 
 - 16 a AK-PL 1A/1 – 15. 
 
 Prvé samostatné lety musia by$ vykonané v de" preskú)ania pod doh'adom 
 preskú)avajúceho. O vhodnosti meteorologick%ch podmienok pre prvé samostatné 
 lety rozhoduje preskú)avajúci, pre &al)ie samostatné lety letov% in)truktor #iaka. 

 !iak vetro"ov nesmie vykonáva$ samostatné lety, pokia' nie je pod doh'adom 
 oprávneného letového in)truktora. 

 
 Pri samostatn%ch letoch #iaka musí by$ zabezpe(ené obojstranné rádiové spojenie 
 medzi #iakom a letov%m in)pektorom alebo letov%m in)truktorom, pod ktorého 
 dozorom je let vykonávan%. 
 Ak sa #iak pri samostatnom lete v blízkosti letiska ocitne v nebezpe(nej situácii, 
 musí mu letov% in)pektor alebo letov% in)truktor vyda$ také pokyny, ktoré mô#u 
 hroziace nebezpe(ie  odvráti$. Ako volací znak mô#e v tomto prípade pou#i$ meno 
 #iaka. 
 
 Vo v%cviku a pri samostatn%ch letoch je mo#né vykonáva$ v%cvik v%vrtiek do 
 minimálnej  v%)ky 600 metrov (2000 ft), pády do 400 metrov (1300 ft) nad zemou 
 (AGL). 
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 Pri v%cviku # iaka pod'a v%cvikového programu AK-PL 1A sa tento mô#e pre)ko'ova$ 
 na spôsob vzletu za navijakom a# po splnení cvi(enia AK-PL 1A/15 a to splnením 
 Rozdielového  v%cviku pre spôsob vzletu za navijakom. 
   
 Pri v%cviku #iaka na type vetro"a, ktor% pod'a letovej príru(ky nemá povolené 
 v%vrtky, je nutné tieto odlieta$ na type vetro"a, ktor% má v%vrtky povolené vo 
 dvojom bez letov v sóle.  
 
 Zmena typu vetro"a po(as základného v%cviku za podmienok vykonania typovej 
 skú)ky vrátane vystavenia #iackeho preukazu na dan% typ vetro"a. 
  Do cvi(enia AK-PL 1U/10P a AK-PL 1A/10P vykona$ pre)kolenie pod'a v%cvikového 
 programu AK- PL- 5 mimo samostatn%ch letov. 
 Od cvi(enia AK-PL 1U/10P a AK-PL 1A/10P vykona$ pre)kolenie pod'a v%cvikového 
 programu AK- PL 5 v celom rozsahu.  
 
  
1.6 SPÔSOB HODNOTENIA A UKON"ENIE V!CVIKU 
  
 V%cvik sa pova#uje za ukon(en%, ak: 

- absolvent je dostato(ne pripraven% na úspe)né teoretické a praktické preskú)anie 
na získanie preukazu spôsobilosti – pilot vetro"ov, 

- absolvent splnil po#iadavky na letové skúsenosti po#adované na získanie 
preukazu spôsobilosti – pilot vetro"ov, 

- absolvent úspe)ne absolvoval teoretické preskú)anie na získanie preukazu 
spôsobilosti – pilot vetro"ov,  

- absolvent úspe)ne absolvoval praktickú skú)ku na získanie preukazu spôsobilosti 
– pilot vetro"ov examinátorom oprávnen%m leteck%m úradom. 

 
 Komisia pre vykonanie skú)ky teoretick%ch vedomostí pre získanie PS pilot 
 vetro"ov musí by$ zlo#ená nasledovne: 
 - predseda komisie (examinátor LÚ SR),  
 - (lenovia komisie v po(te 2-3 (letov% in)pektor prevádzkovate'a s kvalifikáciou 

  FI(GLD), vedúci v%cviku, letov% in)truktor FI(GLD), technik AK). 
 
Predseda komisie - poveren% examinátor LÚ SR nemô#e by$ (lenom lietajúceho 
personálu aeroklubu, ktor% poskytoval v%cvik na získanie PS pilota vetro"ov. 
 
Zlo#enie komisie a termín konania teoretickej a praktickej skú)ky pre získanie PS 
pilot vetro"ov podlieha schváleniu RL- SNA. 
 
Pre skú)ku z teoretick%ch vedomostí platí ustanovenie predpisu L-1. RL- SNA musí 
10 dní dopredu oznámi$ Leteckému úradu SR termín a miesto konania teoretickej 
skú)ky, vrátane menného zoznamu #iadate'ov o teoretickú skú)ku. 
 
Platnos$ teoretickej skú)ky je 12 mesiacov. Pokia' uchádza( do toho (asu nezíska 
PS pilota vetro"ov, musí skú)ku opakova$ v celom rozsahu. 

  

 Zápo(et teoretickej skú)ky pre dr#ite'ov in%ch platn%ch PS sa riadi pod'a  nasledujúcej 
tabu'ky. !iada$ o zápo(et teoretickej skú)ky mô#u iba dr#itelia PS  vydan%ch leteck%m 
úradom. Dr#itelia PS, ktoré neboli vydané leteck%m úradom, musia vykona$ teoretickú 
skú)ku v plnom rozsahu. 
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Preukaz 
spôsobilosti 

Letecké 
predpisy 

V)eobecné 
vedomosti 
o lietadle 

Letové v%ko-
ny a plánova-
nie 

+udská 
v%konnos$ 

Meteoro-
lógia 

Navigácia Prevádzkové 
postupy 

Princípy 
letu 

PPL s ULL Z R R Z Z Z R R 

PPL s TMG Z R R Z Z Z R R 

PPL(A) Z R Z Z Z Z Z R 
CPL(A) Z R Z Z Z Z Z R 

ATPL(A) Z R Z Z Z Z Z R 

PPL(H) Z R Z Z Z Z Z R 

CPL(H) Z R Z Z Z Z Z R 

ATPL(H) Z R Z Z Z Z Z R 

FBPL Z N N Z Z Z R N 
  
 Pou#ité skratky 
 Z - zapo(ítané 
 N - nezapo(ítané 
 R - rozdielová skú)ka 
 PPL - Preukaz spôsobilosti súkromného pilota 
 CPL - Preukaz spôsobilosti obchodného pilota 
 ATPL - Preukaz spôsobilosti dopravného pilota 
 ULL - Ultra'ahk% letún 
 FBPL - Preukaz spôsobilosti pilota vo'n%ch balónov 
 A - letún 
 H - vrtu'ník 
 

 Praktickú skú)ku z techniky pilotá#e a núdzov%ch postupov pre získanie PS pilot 
vetro"ov vykoná examinátor poveren% Leteck%m úradom SR, najneskôr do 6 
mesiacov od ukon(enia v%cviku. 
 
Praktickú skú)ku je mo#né absolvova$ a# po absolvovaní teoretickej skú)ky. 
 
Pokia' pri praktickej skú)ke #iadate' neprospel, examinátor mu stanoví do osobnej 
dokumentácie v%cvik na odstránenie nedostatkov zisten%ch pri skú)ke. 
 
 
Leteck% úrad SR vydá PS pilota vetro"ov na základe predlo#enia: 
 
- !iados$ o vykonanie skú)ky na získanie preukazu spôsobilosti - CAA,  
- Klasifika(n% záznam z teoretickej skú)ky pre získanie preukazu spôsobilosti pilot 

vetro"ov (nie star)ieho ako 12 mesiacov), 
- !iados$ na vykonanie praktickej skú)ky na získanie kvalifikácie GLD - CAA, 
- platného preukazu R/T (overená kópia examinátorom), 
- platného osved(enia zdravotnej spôsobilosti (overená kópia examinátorom), 
- zaplatenia poplatku formou kolku. 
 

 
 
 
 
 Zvlá!tne ustanovenie: Základn% letov% v%cvik pre získanie preukazu spôsobilosti - pilot          
 vetro"ov pod'a v%cvikového programu AK-PL 1U a AK-PL 1A sa pova#uje za splnen% 
 v prípade splnenia v)etk%ch podmienok stanoven%ch predpisom L-1. 
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1.7 V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1U UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE 
AK-PL NÁPL# CVI"ENIA 

Letov Hodín Letov Hodín 
1U/1a-h Pozemná príprava.     
1U/1P Preskú)anie #iaka.     
1U/1 Zoznamovací let. 1A 0 : 10   

1U/2 
Cvi(né lety k predvedeniu ú(inkov kormidiel, 
nácvik priameho k*zavého letu a zákrut 
s náklonom do 30°. 

2A 0 : 30   

1U/3a Pozemná príprava.     

1U/3 Cvi(né lety k nácviku vzletu za navijakom, letu po 
okruhu, rozpo(tu na pristátie a pristátia. 15N 1 : 00   

1U/4a Pozemná príprava.     
1U/4 Cvi(né lety k nácviku opráv chybn%ch pristátí. 4N 0 : 16   

1U/5a Pozemná príprava.     

1U/5 Cvi(né lety k nácviku zábrany pádov, pádov, 
zákrut s náklonom nad 30° a sklzov. 2A 0 : 30   

1U/6a Pozemná príprava.     

1U/6 Cvi(né lety k nácviku pristátia do obmedzeného 
priestoru.  4N 0 : 16   

1U/7 Cvi(né lety k nácviku rie)enia mimoriadnych 
prípadov za letu.  12N 0 : 30   

1U/8a Pozemná príprava.     
1U/8 Cvi(n% let k nácviku v%vrtiek. 2A 0 : 30   
1U/9 Zdokona'ovacie lety po okruhu 2N 0 : 05   

1U/10a Pozemná príprava.     

1U/10P Preskú)anie z letu po okruhu pred samostatn%m 
letom. 2N 0 : 05   

1U/11 Samostatné lety po okruhu.   2N 0 : 08 
1U/12 Samostatné a kontrolné lety po okruhu. 2N 0 : 08 10N 0 : 40 

1U/13 Samostatné a kontrolné lety k nácviku pristátia 
do obmedzeného priestoru. 1N 0 : 04 3N 0 : 12 

1U/14a Pozemná príprava.     

1U/14 

Cvi(né lety k nácviku riadenia aerovleku, 
v%vrtiek, pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 
30° a zákrut do stanoven%ch kurzov a preru)enia 
$ahu vle(ného letúnu. 

3A 0 : 45   

1U/15a Pozemná príprava.     

1U/15 
Preskú)anie z riadenia aerovleku, v%vrtiek, 
pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 30° pred 
samostatn%m letom. 

1A 0 : 15   

1U/16 
Samostatn% let k nácviku riadenia aerovleku, 
v%vrtiek, pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 
30°. 

  1A 0 : 15 

1U/17a Pozemná príprava.     
1U/17 Cvi(né lety k ustre&ovaniu do stúpav%ch prúdov. 3N/A 3 : 00   
1U/18 Samostatné termické lety v letiskovom priestore.    2N/A 4 : 00 

1U/19a Pozemná príprava.     
1U/19 Cvi(n% naviga(n% let. N/A X   

 Praktická skú)ka z techniky pilotá#e na získanie 
preukazu spôsobilosti – pilot vetro"ov.     

 Spolu 56A/N 8 : 04 18A/N 5 : 15 
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1.7.1 NÁPL# CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY,  POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 

  

Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM    AK-PL 1U           UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
1U/1a 

Zoznámi$ #iaka s letovou príru(kou a materiálnou (as$ou vetro"a, na ktorom bude 
vykonáva$ v%cvik: 
- letová príru(ka vetro"a,  
- technick% popis , príru(ka pre obsluhu, údr#bu a opravy vetro"a, 
- letová dokumentácia, oprávnenie na let, prevzatie vetro"a, doklady 
  o prevádzkyschopnosti, predpísané vybavenie, vyplnením predpísan%ch 
  dokladov,   
- rozmiestnenie ovláda(ov  a obsluha rádiostanice, 
- praktické vykonávanie povinn%ch úkonov. 

AK-PL 
1U/1b Preskú)a$ #iaka so znalostí letovej príru(ky a materiálnej (asti vetro"a.  

AK-PL 
1U/1c 

Zoznámi$ #iaka s organizáciou, riadením a zabezpe(ením letovej prevádzky: 
- letiskov% poriadok 
- zariadenia na letisku, denné zna(enie a vyt%(enie na VPD, 
- spôsob pohybu techniky a osôb po letisku, 
- preká#ky na letisku a v jeho okolí, 
- dôle#ité orienta(né body na okruhu letiska, 
- zoznámenie so zásadami rádiokore)pondencie. 

AK-PL 
1U/1d 

Zoznámi$ #iaka s manipuláciou s navijakom a vle(n%m letúnom: 
- príprava, transport a o)etrovanie navijaku, manipulácia s vle(n%m lanom pre 
  vzlet za navijakom, 
- manipulácia s vle(n%m letúnom a jeho vle(n%m zariadením, manipulácia 
  s vle(n%m lanom pre vzlet aerovlekom. 

AK-PL 
1U/1e 

Zoznámi$ #iaka so záchrann%m padákom: 
- s technick%mi podmienkami, 
- s ustrojovaním, nastupovaním a vystupovaním do a z vetro"a s padákom, 
- vykona$ nácvik núdzového opustenia vetro"a. 

AK-PL  
1U/1f 

Teoreticky zoznámi$ #iaka s : 
- ú(inkami kormidiel, vyvá#enia, 
- ú(inkom vztlakov%ch klapiek a vzdu)n%ch b.zd, 
- silami v riadení v závislosti na r%chlosti letu, 
- preveri$ správnos$ v%h'adu #iaka z pilotnej kabíny, mo#nos$ dosiahnutia pln%ch 
  v%chyliek riadenia a mo#nos$ dosiahnutia v)etk%ch ovláda(ov. 

AK-PL 
1U/1g 

Teoreticky zoznámi$ #iaka s pilotá#ou priameho k*zavého letu, zákrut a s letom po 
okruhu: 
- rozdiel v pilotá#i zákrut o rôznom náklone, vykonávanie zákrut o 90°, 180°, 360° 
  a krú#enie, 
- rozdelenie pozornosti pri riadení vetro"a, 
- chyby v technike pilotá#e a spôsob ich opráv, 
- let po okruhu a vo'ba jeho ve'kosti v závislosti na v%)ke a meteorologick%ch 
  podmienkach. 

AK-PL 
1U/1h 

Teoreticky zoznámi$ #iaka so: 
- zábranou pádu, 
- uvedením do a vyberaním mierneho a ostrého pádu, 
- uvedením do a vyberaním v%vrtky, 
- vykonávaním sklzu (indikácia r%chlomeru), 
- rozpoznaním a vybraním )pirály, 
- pilotá#ou pri medzn%ch r%chlostiach pod'a letovej príru(ky.    

AK-PL 
1U/1P 

Preskú)anie #iaka zo znalostí v rozsahu pozemn%ch príprav AK-PL 1U/1a – 1h pred 
za(atím letového v%cviku. 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM    AK-PL 1U           UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1U/1 

Zoznámi$ #iaka s pocitmi za letu a s rozmiestnením charakteristick%ch orienta(n%ch 
bodov v blízkosti letiska a v letiskovom priestore. 
Podmienky: 
Let vykonáva$ v priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:         1A 
Doba letu:            0 : 10 
V%)ka vypnutia:   400 m (1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet a stúpanie aerovlekom, 
- vetro" riadi in)truktor, #iak vykonáva spolo(ne s in)truktorom povinné úkony.  
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor.  

AK-PL   
1U/2 

Zoznámi$ #iaka s ú(inkami kormidiel, vztlakov%ch klapiek a vyvá#enia, nau(i$ #iaka 
riadi$ priamo(iary k*zav% let a zákruty s náklonom do 30°.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po(et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 30 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet a stúpanie aerovlekom, 
- predvedenie ú(inkov kormidiel a vyvá#enia in)truktorom, 
- predvedenie priamo(iareho k*zavého letu a zákrut o malom uhle náklonu, chyby 
  pri pilotá#i a ich odstránenie, 
- predvedenie zákrut s náklonom do 30° a zákrut do stanoven%ch smerov pod'a 
  orienta(n%ch bodov, 
- #iak postupne jednotlivé prvky opakuje a# do osvojenia.  
Zásady bezpe(nosti: 
- vzlet, let v aerovleku a pristátie vykonáva in)truktor, #iak 'ahko dr#í riadenie, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak pod'a pokynov in)truktora, ktor% ich 
  vykonanie kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor. 

AK-PL   
1U/3a 

Teoreticky nau(i$ #iaka vykonáva$ vzlet navijakom, let po okruhu, vylu(ovanie 
vplyvu vetra, rozpo(et na pristátie a pristátie: 
- vysvetli$ fázy vzletu, riadenie jednotliv%ch fáz, rozdelenie pozornosti, mo#né chyby 
  a ich opravy, 
- limity vetra a oprava znosu pri vzlete, 
- namáhanie vetro"a pri vzlete navijakom, 
- signalizácia medzi pilotom, navijakárom a )tartérom, 
- (innos$ pri preru)ení vzletu v rôznych fázach, 
- vysvetli$ v%znam letu po okruhu, polohy okruhov%ch zákrut, 
- nau(i$ povinné úkony na  okruhu, 
- odhad v%)ky a r%chlosti letu bez pou#itia prístrojov,  
- vplyv ve'kosti okruhu na rozpo(et, chyby v rozpo(toch na pristátie a ich opravy, 
- fázy pristátia, vplyv vetra na uhol zostupu, pou#itie vzdu)n%ch b.zd pri zostupe na 
  pristátie a pristátie, 
- vysvetli$ techniku pilotovania sklzu. 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM    AK-PL 1U           UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1U/3 

Nau(i$ #iaka riadi$ vzlet za navijakom, vykona$ let po okruhu, rozpo(et na pristátie a 
pristátie. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:         15N 
Doba letu:            1 : 00 
V%)ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet za navijakom, let po okruhu s dôsledn%m vylu(ovaním znosu vetra, 
  rozpo(et na pristátie a pristátie, 
- minimálne tri lety vykona$ so zakryt%m r%chlomerom a v%)komerom, 
- predvies$ vplyv vysunut%ch vzdu)n%ch b.zd pri vzlete a sily nutnej pre ich 
  zasunutie,   
- po zvládnutí správneho rozpo(tu a pristátia vykona$ nácvik rozpo(tu s vyu#itím 
  sklzu. 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.    

AK-PL   
1U/4a 

Zoznámi$ #iaka s chybami, ktoré majú za následok chybné pristátia a nau(i$ ho 
opravu t%chto ch%b: 
- vysvetli$ pojmy vysoké podrovnanie, vyplávanie, odskok a vyplávanie po dotyku 
  so zemou, 
- zoznámi$ #iaka so spôsobmi opráv v závislosti na r%chlosti a ve'kosti ch%b, 
- zoznámi$ #iaka s následkami neopraven%ch ch%b. 

AK-PL   
1U/4 

Nau(i$ #iaka opravova$ chyby pri pristátí. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          4N 
Doba letu:            0 : 16 
V%)ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet za navijakom, let po okruhu, zostup na pristátie, 
- pri pristátí zavies$ jednotlivé chyby, pri ktor%ch musia by$ vystriedané v)etky druhy 
  zákrokov, 
- vysoké vyrovnanie a vyplávanie pri pristátí musí by$ minimálne jedno opravené 
  preru)ením podrovnania, jedno potla(ením a jedno potla(ením za sú(asného 
  zasunutia vzdu)n%ch b.zd.   
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.   
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM    AK-PL 1U           UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1U/5a 

Teoreticky nau(i$ #iaka technike pilotá#e zákrut s náklonom nad 30°, pádov, zábran 
pádov a sklzov, nau(i$ #iaka povinné úkony pred pádmi a v%vrtkami: 
- vysvetli$ uvádzanie a hlavne vyberanie ostr%ch a miernych pádov z rôznych 
  letov%ch re#imov a zábranu pádu, 
- vysvetli$ pilotovanie  zákrut s náklonom nad 30° a letov pri r%chlosti do 120 km.h-1, 
- vysvetli$ techniku pilotovania sklzu, 
- povinné úkony pred pádmi a v%vrtkami. 
Zoznámi$ #iaka s riadením aerovleku a mo#n%mi chybami pri vzlete, v stúpaní 
a horizontálnom lete.    

AK-PL   
1U/5 

Nau(i$ #iaka vykonáva$ zábrany pádu, ostré a mierne pády, zákruty s náklonom nad 
30°, let na zv%)enej r%chlosti do 120 km.h-1 a sklzy. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po(et letov:          2A 
Doba letu:            0 : 30 
V%)ka vypnutia:   1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet a stúpanie aerovlekom do v%)ky 1000 m, 
- vykona$ zábrany pádu z priameho letu a zákrut pri zasunut%ch a vysunut%ch 
  vztlakov%ch klapkách a vzdu)n%ch brzdách, 
- ostré pády a mierne pády, 
- vykona$ zákruty s náklonom nad 30° a let na zv%)enej r%chlosti do 120 km.h-1, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu a rozpo(et na pristátie 
  vykona$ so sklzom do v%)ky 50 m.   
Zásady bezpe(nosti: 
- vzlet a let v aerovleku vykonáva in)truktor, #iak 'ahko dr#í riadenie, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.   

AK-PL   
1U/6a 

Teoreticky nau(i$ #iaka zásady pre v%ber núdzov%ch plôch pre pristátie v teréne, 
ur(ením smeru a sily vetra po(as letu, s pristátím na plochy s rôznymi sklonmi, 
porastami, povrchmi a pristátím do obmedzeného priestoru. 
Nau(i$ #iaka (innosti a postupu pri ne(akanom preru)ení $ahu navijaku 
a následnom manévri na pristátie: 
- zoznámi$ #iaka s prí(inami preru)enia $ahu, 
- vysvetli$ (innos$ pri preru)ení $ahu v rôznych v%)kach a vo'be manévru na 
  pristátie vzh'adom k smeru a r%chlosti vetra, 
- vysvetli$ (innos$ a postupy pri preru)ení $ahu navijaku s následn%m manévrom na 
  pristátie pre v)etky smery VPD pri rôznych meteorologick%ch podmienkach,   
- upozorni$ na rozdiely medzi úmyseln%m a neúmyseln%m preru)ením $ahu, 
  spôsoben%m pretrhnutím lana alebo vysadením chodu motora navijaku.  
Nau(i$ #iaka správnemu rozhodovaniu pri vo'be manévru pre pristátie so 
zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami a s visiacim lanom: 
- zoznámi$ s prí(inami vedúcimi k viseniu lana, s postupom a s manévrom na 
  pristátie v prípade vzletu do normálnej v%)ky i v prípade preru)enia $ahu 
  a následného zachytenia lana o vetro", 
- zoznámi$ s prí(inami zablokovania vzdu)n%ch b.zd, technikou pilotá#e 
  a s manévrami na pristátie pri rôznych meteorologick%ch podmienkach. 
Teoreticky vysvetli$ #iakovi let s (iasto(ne zablokovan%m riadením.          
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Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1U/6 

Nau(i$ #iaka bezpe(ne vykonáva$ manéver na pristátie do obmedzeného priestoru. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:         4N 
Doba letu:            0 : 16 
V%)ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona$ vzlet za navijakom.  
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona$ manéver k prehliadke plochy, vo'be okruhu, správny zostup na pristátie 
  s uká#kou brzdenia, 
- pristátie vykonáva$ do zvoleného priestoru mimo VPD a pri letoch vo dvojom so 
  zakryt%m v%)komerom. 
!iak musí samostatne zvoli$ a vykona$ vhodn% manéver na pristátie do obmedzeného 
priestoru.        
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje. 

AK-PL   
1U/7 

Nau(i$ #iaka bezpe(ne vykonáva$ manéver na pristátie po preru)ení $ahu navijaku, 
pristátie s visiacim lanom, pristátie so zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami v plnej 
vysunutej a zasunutej polohe a let s (iasto(ne zablokovan%m riadením. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:         12N 
Doba letu:            0 : 30 
V%)ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona$ vzlet za navijakom.  
Manéver na pristátie po preru)ení $ahu navijaku: 
- s pristátím pred seba – 2N, 
- s pristátím v protismere – 2N, 
- s pristátím zákrutou o 360°, alebo mal%m okruhom – 2N. 
Manéver na pristátie s visiacim lanom: 
- „ukladanie“ lana na plochu letiska – 2N. 
Manéver na pristátie so zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami v plnej vysunutej a zasunutej 
polohe: 
- ur(enie správneho rozpo(tu pri lete po okruhu a na pristátie – 2N. 
Praktick% predvies$ a nau(i$ #iaka vykona$ let so simulovan%m  (iasto(ne zablokovan%m 
riadením – 2N. 
!iak musí samostatne zvoli$ a vykona$ vhodn% manéver na pristátie vo v)etk%ch 
uveden%ch  prípadoch (do pracovnej kni#ky ku ka#dému vzletu zapísa$: „preru)enie $ahu 
+ v%)ka“, „let s visiacim lanom“, let so zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami“, „let so 
simulovan%m  (iasto(ne zablokovan%m riadením“).        
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- nácvik preru)enia $ahu navijakom musí by$ vopred dohodnut% medzi navijakarom 
  a in)truktorom, 
- preru)enie $ahu navijaku vykoná navijakar energick%m odstavením v dohodnutej 
  v%)ke alebo in)truktor vypnutím lana v $ahu, 
- vypnutie lana v $ahu nesmie by$ vykonané vo v%)ke men)ej ako 50 m (v t%chto 
  prípadoch je nutné odstavenie navijakarom),     
- manéver na pristátie s visiacim lanom (nácvik sa vykonáva bez visiaceho lana), 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje. 
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AK-PL   
1U/8a 

Teoreticky nau(i$ #iaka rozozna$ v%vrtku, teoreticky ho zoznámi$ s uvádzaním a 
hlavne s vyberaním v%vrtky, priebehom v%vrtky a pocitmi pri v%vrtke. Upozorni$ na 
mo#nos$ prechodu do )pirály a zoznámi$ s postupom pri jej vyberaní. Zoznámi$ 
#iaka s re#imami letu, chybami techniky pilotá#e, pri ktor%ch mô#e dôjs$ 
k neúmyseln%m v%vrtkám a )pirálam. Upozorni$ na mo#né chyby pri uvádzaní 
a hlavne vyberaní v%vrtky a )pirály, zopakova$ znalosti o sklzoch.   

AK-PL   
1U/8 

Prakticky zoznámi$ #iaka s pocitmi pri v%vrtke a spôsobom vyberania v%vrtky, za(a$ 
v%cvik pilotá#e v%vrtiek, precvi(i$ sklzy.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 30 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet a stúpanie aerovlekom do v%)ky 1000 m, 
- vykona$ v%vrtky z priameho letu a zo zákruty, 
- precvi(i$ sklzy, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, 
- let po okruhu, rozpo(et na pristátie vykona$ so sklzom do v%)ky 50 m. 
Zásady bezpe(nosti: 
- vzlet a let v aerovleku vykonáva in)truktor spolo(ne so #iakom, #iak si postupne 
  osvojuje techniku pilotá#e aerovleku,  
- prvú v%vrtku o jednej oto(ke z priameho letu vykonáva in)truktor spolo(ne so 
  #iakom, 
- po vykonaní v%vrtiek s jednou oto(kou z priameho letu cvi(i$ v%vrtky zo zákruty 
  s bezprostredn%m vyberaním,  
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.   

AK-PL   
1U/9 

Zdokonali$  riadi$ vzlet za navijakom, let po okruhu, rozpo(et na pristátie 
a pristátie, správne reagova$ na vzniknuté zvlá)tne prípady za letu a bezpe(ne ich 
rie)i$.    
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          2 N 
Doba letu:            0 : 05 
V%)ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet za navijakom, let po okruhu s dôsledn%m vylu(ovaním znosu vetra, 
  rozpo(et na pristátie a pristátie, 
- bez upozornenia vykona$ preru)enie $ahu navijaku, let s visiacim lanom, let 
  s vysunut%mi a zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami.  
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva #iak, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.    
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AK-PL   
1U/10a 

Pozemnú prípravu vykonáva preskú)avajúci formou preskú)ania teoretick%ch 
znalostí metodiky lietania a pravidiel lietania, núdzov%ch postupov a rie)enia 
zvlá)tnych prípadov za letu. Zoznámi$ # iaka so zmenami v%konov vetro"a v 
závislosti na zmene hmotnosti a centrá#e (v%)ka letu, vyvá#enos$, doklz ...). 

AK-PL   
1U/10P 

Preskú)a$ schopnosti #iaka k vykonaniu samostatn%ch letov za navijakom.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           2N 
Doba letu:             0 : 05 
V%)ka vypnutia:    200 – 300 m (650 - 1000 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
!iak vykonáva (innos$ samostatne. Preskú)avajúci preskú)a #iaka z jeho 
schopnosti samostatne a bezpe(ne vykonáva$: 
- vzlet za navijakom, let po okruhu, rozpo(et na pristátie a pristátie, 
- minimálne jeden vzlet vykona$ s preru)ením $ahu navijaku alebo s visiacim lanom, 
  prípadne s vysunut%mi a zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami,  
- núdzové postupy. 
Zásady bezpe(nosti: 
- opravy chybného rozpo(tu sklzom vykona$ do minimálnej v%)ky 50 m. 

AK-PL   
1U/11 

Samostatné lety po okruhu. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          2N  
Doba letu:            0 : 08 
V%)ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vzlet za navijakom, let po okruhu, rozpo(et na pristátie a pristátie, 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny a let a# do pristátia kontroluje preskú)avajúci, 
- &al)ie samostatné lety v de" preskú)ania sú zakázané.  

AK-PL   
1U/12 

Zdokonali$ techniku pilotá#e pri samostatn%ch a kontroln%ch letoch po okruhu. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:            2N  vo dvojom          10N samostatne 
Doba letu:              0 : 08   vo dvojom      0 : 40 samostatne 
V%)ka vypnutia:     200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vzlet za navijakom, let po okruhu, rozpo(et na pristátie a pristátie, 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- kontrolné lety pod'a uvá#enia in)truktora v súlade s kvalitami #iaka, jeho 
  prestávkami v lietaní. 
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AK-PL 
1U/13 

Zdokonali$ techniku pilotá#e pri samostatn%ch a kontroln%ch letoch k pristátiu do 
obmedzeného priestoru.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           1N vo dvojom            3N samostatne 
Doba letu:              0 : 04 vo dvojom       0 : 12 samostatne 
V%)ka vypnutia:    200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:                   minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona$ vzlet za navijakom, 
- vykona$ manéver k prehliadke plochy, vo'be okruhu, správny zostup na pristátie, 
- pristátie vykonáva$ do zvoleného priestoru mimo VPD a pri letoch vo dvojom so zakryt%m 
  v%)komerom, 
- za splnené je mo#no pova#ova$ lety, pri ktor%ch #iak pristál medzi vyt%(enou prahovou 
  a koncovou plachtou, 
- po ka#dom zvládnutom pristátí vykona$ nové vyt%(enie obmedzeného priestoru na in% 
  smer.   
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka pri vstupe do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- in)truktor nesmie dovoli$ chybu v pilotovaní vetro"a, ktorá mô#e ohrozi$ let. 

AK-PL   
1U/14a 

Teoreticky nau(i$ #iaka riadi$ aerovlek s mo#n%mi chybami pri vzlete, v stúpaní, 
horizontálnom lete, pri zostupe, postupmi pri preru)ení $ahu vle(ného letúnu  a nezvládnutí 
pilotá#e aerovleku, zopakova$ povinné úkony pre pádmi a v%vrtkami, teoreticky prebra$ 
uvádzanie a hlavne vyberanie mierneho a ostrého pádu z rôznych letov%ch re#imov a so 
zábranou pádu, s technikou pilotá#e sklzu, s priebehom v%vrtky, s uvádzaním a hlavne 
vyberaním v%vrtky, s mo#nos$ou prechodu  z v%vrtky do )pirály, s re#imami pri ktor%ch mô#e 
dôjs$ k neúmyseln%m v%vrtkám a )pirálam, so )pirálami s upozornením na mo#né chyby pri 
ich uvádzaní a vyberaní, pilotovaním zákrut s náklonom nad 30° a zákrut do stanového kurzu 
pod'a magnetického kompasu a letov vysok%mi r%chlos$ami, s orientáciou a vyu#itím priestoru 
letiska vzh'adom k vetru a &al)ím obmedzeniam a so spôsobmi zaradenia do okruhu. 

AK-PL   
1U/14 

Nau(i$ #iaka riadi$ aerovlek vrátane zostupu a zákrut do stanoveného kurzu, zdokonali$ 
pilotovanie v%vrtiek, pádov, zábran pádov, zákrut s náklonom nad 30°, sklzov a postupmi pri 
preru)ení $ahu vle(ného letúnu.    
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po(et letov:           3A 
Doba letu:             0 : 45 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:      minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet, stúpanie, horizontálny let a zostup rôznymi vertikálnymi r%chlos$ami 
  aerovlekom, 
- vykona$ v%vrtky s jednou oto(kou z priameho letu a zo zákruty, 
- nau(i$ #iaka uvádza$ a bezpe(ne vybera$ v%vrtky z priameho letu po 1 oto(ke, 
- zoznámi$ #iaka s chybami techniky pilotá#e, ktoré vedú k pádu do v%vrtky z vykonávanej 
  zákruty, nau(i$ ho bezprostredné vyberanie zo za(ínajúcej sa autorotácie,  
- zákruty s náklonom 15°  do stanoveného kurzu pod'a kompasu,  
- zopakova$ a zdokonali$ ostatné prvky pilotá#e z cvi(enia AK-PL 1U/5, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu a rozpo(et na pristátie vykona$ so 
  sklzom do v%)ky 50 m. 
Zásady bezpe(nosti: 
- po vykonaní v%vrtiek s jednou oto(kou z priameho letu cvi(i$ v%vrtky zo zákruty 
  s bezprostredn%m vyberaním, 
- nácvik preru)enia $ahu vle(ného letúnu musí by$ vopred dohodnut% medzi vlekárom 
  a in)truktorom,  
- in)truktor nesmie dovoli$ chybu v pilotovaní vetro"a, ktorá mô#e ohrozi$ let.   
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM    AK-PL 1U           UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1U/15a 

Pozemnú prípravu vykonáva in)truktor zodpovedn% za v%cvik #iaka formou 
preskú)ania teoretick%ch znalostí metodiky lietania aerovleku, v%vrtiek, pádov, 
zábrany pádov,  zákrut s náklonom nad 30°, zákrut do stanoven%ch smerov, sklzov 
a pravidiel lietania, núdzov%ch postupov a rie)enia zvlá)tnych prípadov za letu. Do 
preskú)ania zaradi$ rozlo#enie jednotliv%ch prvkov vzh'adom k v%)ke, 
meteorologick%m podmienkam a ostatnej prevádzke na letisku.  

AK-PL   
1U/15 

Preskú)a$ schopnosti #iaka samostatne lieta$ aerovlek, v%vrtky, pády, zábrany 
pádov,  zákruty s náklonom nad 30°, zákruty do stanoven%ch smerov a sklzy. 
Podmienky: 
Let vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 15 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
!iak vykonáva (innos$ samostatne. Preskú)avajúci in)truktor zodpovedn% za v%cvik 
#iaka preskú)a #iaka z jeho schopnosti samostatne a bezpe(ne vykonáva$: 
- vzlet, stúpanie, horizontálny let a zostup rôznymi vertikálnymi r%chlos$ami 
  aerovlekom, 
- v%vrtky s jednou oto(kou z priameho letu a zo zákruty, 
- ostré pády, mierne pády, zábrany pádu a zákruty s náklonom nad 30°, 
- zákruty s náklonom 15°  do stanoven%ch smerov pod'a kompasu, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu rozpo(et na pristátie 
  a pristátie. 
Zásady bezpe(nosti: 
- opravy chybného rozpo(tu sklzom vykona$ do minimálnej v%)ky 50 m, 

AK-PL   
1U/16 

Samostatn% let k nácviku techniky pilotá#e aerovleku, v%vrtiek, pádov, zábran pádov,  
zákrut s náklonom nad 30° a sklzov. 
Podmienky: 
Let vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 15 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona$: 
- vzlet, stúpanie, horizontálny let a zostup vertikálnou r%chlos$ou max. 2 m.s-1 

  v  aerovleku, 
- v%vrtky s jednou oto(kou z priameho letu (1x 'avá, 1x pravá v%vrtka), 
- ostré pády, mierne pády a zákruty s náklonom nad 30°, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu, rozpo(et na pristátie 
  a  pristátie. 
Zásady bezpe(nosti: 
- vykonávanie v%vrtiek pri samostatnom lete nie je povinné, podlieha 
  rozhodnutiu in,truktora zodpovedného za v%cvik $iaka,  
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- opravy chybného rozpo(tu sklzom vykona$ do minimálnej v%)ky 50 m. 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM    AK-PL 1U           UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1U/17a 

Teoreticky nau(i$ #iaka vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie v nich, zásady 
preskoku na vy))ích r%chlostiach (do 120 km.h-1), prira&ovaním sa ku krú#iacim 
vetro"om a krú#enie s nimi v jednom stúpavom prúde. Opakova$ zásady pre v%ber 
núdzov%ch plôch pre pristátie v teréne.    

AK-PL   
1U/17 

Nau(i$ #iaka vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ova$ sa v nich, nácvik krú#enia. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           3N/A 
Doba letu:             3 : 00 
V%)ka vypnutia:    min: 800 m (2600 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- doporu(en% spôsob vzletu je aerovlek, 
- vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie v nich, 
- opustenie stúpavého prúdu s nov%m naviazaním a nov%m ustre&ovaním,  
- preskoky na r%chlosti do 120 km.h-1, 
- prira&ovanie sa ku krú#iacim vetro"om a krú#enie s nimi v jednom stúpavom 
  prúde, opustenie stúpavého prúdu obsadeného viacer%mi vetro"mi. 
Zásady bezpe(nosti: 
- pozna$ smer, v ktorom sa nachádza letisko vzletu, 
- vyh'adáva$ núdzové plochy na pristátie v teréne. 

AK-PL   
1U/18 

Zdokonali$ techniku pilotá#e #iaka pri samostatn%ch termick%ch letoch.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           2N/A 
Doba letu:             4 : 00 
V%)ka vypnutia:    min: 800 m (2600 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Cvi(enie sa pova#uje za splnené ak #iak vykoná minimálne 2 lety, pri(om ako prv% 
v poradí bude let v trvaní minimálne 1 hodiny a následn% bude let v trvaní minimálne 
3 hodiny.  
- doporu(en% spôsob vzletu je aerovlek, aby mal #iak dostatok (asu na vyh'adanie 
  a nadviazanie do stúpavého prúdu,  
- vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie v nich, 
- opustenie stúpavého prúdu s nov%m naviazaním a nov%m ustre&ovaním,  
- preskoky na r%chlosti do 120 km.h-1, 
- prira&ovanie sa ku krú#iacim vetro"om a krú#enie s nimi v jednom stúpavom 
  prúde, opustenie stúpavého prúdu obsadeného viacer%mi vetro"mi. 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- pri lete musí ma$ #iak letisko neustále na doklz a musí pozna$ smer, v ktorom sa 
  od letiska nachádza, doporu(uje sa vykonáva$ tieto lety tak, aby pri nich 
  nedochádzalo k núdzov%m pristátiam do terénu. 

 
 
 
 
 
 
 
Zmena -. 1 1.2.2010 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM    AK-PL 1U           UNIVERZÁLNY ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1U/19a 

Teoreticky nau(i$ #iaka navigácii, taktike a technike preletu vetro"om v termike: 
- príprava mapy a nákres trate do mapy, 
- povinnosti pri pristátí mimo letiska, zásady pri pristátí do terénu a na inom 
  letisku, 
- vykonávanie porovnávacej navigácie a vyu#itie kompasu, postupy pri strate 
  orientácie, 
- taktika a technika vyh'adávania, ustre&ovaniu a letu v stúpav%ch prúdoch, 
Zoznámi$ #iaka s údajmi o náhradn%ch letiskách, pre)tudova$ mapu ICAO 
1:500 000 s dôrazom na prelietavané okrsky letísk, zakázané a nebezpe(né 
priestory, pre)tudova$ rozdelenie vzdu)ného priestoru, aktiváciu zakázan%ch 
priestorov a in%ch údajov, ktoré by mohli ovplyvni$ bezpe(nos$ letu. 

AK-PL   
1U/19 

Nau(i$ #iaka vykona$ termick% naviga(n% let po stanovenej trati. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ na stanovenej trati za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn%ch orienta(n%ch bodov. 
Po(et letov:            N/A 
Doba letu:               X 
V%)ka vypnutia:      xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- doporu(en% spôsob vzletu je aerovlek, 
- vykona$ naviga(n% let v d*#ke min. 100 km s vyu#itím stúpav%ch prúdov, 
- vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie v nich,  
- preskoky na r%chlosti, 
- vo'ba trate sa doporu(uje taká, na ktorej je mo#né pri samostatnom lete splni$ 
  podmienky k získaniu odznaku FAI D (strieborné C). 
Zásady bezpe(nosti: 
- pre)tudova$ rozdelenie vzdu)ného priestoru, aktiváciu zakázan%ch priestorov 
  a in%ch údajov, ktoré by mohli ovplyvni$ bezpe(nos$ letu, 
- vyh'adáva$ núdzové plochy na pristátie v teréne. 

 

Praktická skú)ka z techniky pilotá#e a núdzov%ch postupov na získanie preukazu 
spôsobilosti – pilot vetro"ov. 
- praktickú skú)ku vykoná examinátor ur(en% leteck%m úradom v rozsahu 
  sku)obného protokolu.  
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1.8 V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1A AEROVLEKOV! ZÁKLADN! V!CVIK 
 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE 
AK-PL    NÁPL# CVI"ENIA 

Letov Hodín Letov Hodín 
1A/1a-h Pozemná príprava.     
1A/1P Preskú)anie #iaka.     
1A/1 Zoznamovací let. 1A 0 : 10   

1A/2 
Cvi(né lety k predvedeniu ú(inkov kormidiel, 
nácvik priameho k*zavého letu a zákrut 
s náklonom do 30°. 

2A 0 : 30   

1A/3a Pozemná príprava.     

1A/3 Cvi(né lety k nácviku vzletu aerovlekom, letu po 
okruhu, rozpo(tu na pristátie a pristátia. 10A 0 : 50   

1A/4a Pozemná príprava.     
1A/4 Cvi(né lety k nácviku opráv chybn%ch pristátí. 4A 0 : 20   

1A/5a Pozemná príprava.     

1A/5 Cvi(né lety k nácviku zábrany pádov, pádov, 
zákrut s náklonom nad 30° a sklzov. 2A 0 : 30   

1A/6a Pozemná príprava.     

1A/6 Cvi(né lety k nácviku pristátia do obmedzeného 
priestoru. 4A 0 : 20   

1A/7 Cvi(né lety k nácviku rie)enia mimoriadnych 
prípadov za letu.  4A 0 : 20   

1A/8a Pozemná príprava.     
1A/8 Cvi(né lety k nácviku riadenia aerovleku. 2A 0 : 30   

1A/9 

Cvi(né lety k nácviku riadenia aerovleku, 
v%vrtiek, zábrany pádov, pádov, sklzov, zákrut 
s náklonom nad 30° a zákrut do stanoven%ch 
kurzov a preru)enia $ahu vle(ného letúnu. 

3A 0 : 45   

1A/10a Pozemná príprava.     

1A/10P Preskú)anie z letu po okruhu pred samostatn%m 
letom. 2A 0 : 15   

1A/11 Samostatné lety po okruhu.   2A 0 : 10 
1A/12 Samostatné a kontrolné lety po okruhu. 2A 0 : 10 10A 0 : 50 

1A/13 Samostatné a kontrolné lety k nácviku pristátia 
do obmedzeného priestoru. 1A 0 : 05 3A 0 : 15 

1A/14a Pozemná príprava.     

1A/14 
Preskú)anie z techniky pilotá#e v%vrtiek, pádov, 
sklzov, zákrut s náklonom nad 30° pred 
samostatn%m letom. 

1A 0 : 15   

1A/15 Samostatn% let k nácviku v%vrtiek, pádov, sklzov, 
zákrut s náklonom nad 30°.   1A 0 : 15 

1A/16a Pozemná príprava.     
1A/16 Cvi(né lety k ustre&ovaniu do stúpav%ch prúdov. 3A 3 : 00   
1A/17 Samostatné termické lety v letiskovom priestore.    2A 4 : 00 

1A/18a Pozemná príprava.     
1A/18 Cvi(n% naviga(n% let. A X   

 Praktická skú)ka z techniky pilotá#e na získanie 
preukazu spôsobilosti – pilot vetro"ov.     

 Spolu 41A 8 : 00 18A 5 : 30 
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1.8.1 NÁPL# CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 

 

Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1A           AEROVLEKOV! ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
1A/1a 

Zoznámi$ #iaka s letovou príru(kou a materiálnou (as$ou vetro"a, na ktorom bude 
vykonáva$ v%cvik: 
- letová príru(ka vetro"a,  
- technick% popis , príru(ka pre obsluhu, údr#bu a opravy vetro"a, 
- letová dokumentácia, oprávnenie na let, prevzatie vetro"a, doklady 
  o prevádzkyschopnosti, predpísané vybavenie, vyplnením predpísan%ch 
  dokladov,   
- rozmiestnenie ovláda(ov  a obsluha rádiostanice, 
- praktické vykonávanie povinn%ch úkonov. 

AK-PL 
1A/1b Preskú)a$ #iaka so znalostí letovej príru(ky a materiálnej (asti vetro"a.  

AK-PL 
1A/1c 

Zoznámi$ #iaka s organizáciou, riadením a zabezpe(ením letovej prevádzky: 
- letiskov% poriadok 
- zariadenia na letisku, denné zna(enie a vyt%(enie na VPD, 
- spôsob pohybu techniky a osôb po letisku, 
- preká#ky na letisku a v jeho okolí, 
- dôle#ité orienta(né body na okruhu letiska, 
- zoznámenie so zásadami rádiokore)pondencie.  

AK-PL 
1A/1d 

Zoznámi$ #iaka s manipuláciou s navijakom a vle(n%m letúnom: 
- príprava, transport a o)etrovanie navijaku, manipulácia s vle(n%m lanom pre 
  vzlet za navijakom, 
- manipulácia s vle(n%m letúnom a jeho vle(n%m zariadením, manipulácia 
  s vle(n%m lanom pre vzlet aerovlekom. 

AK-PL 
1A/1e 

Zoznámi$ #iaka so záchrann%m padákom: 
- s technick%mi podmienkami, 
- s ustrojovaním, nastupovaním a vystupovaním do a z vetro"a s padákom, 
- vykona$ nácvik núdzového opustenia vetro"a. 

AK-PL  
1A/1f 

Teoreticky zoznámi$ #iaka s : 
- ú(inkami kormidiel, vyvá#enia, 
- ú(inkom vztlakov%ch klapiek a vzdu)n%ch b.zd, 
- silami v riadení v závislosti na r%chlosti letu, 
- preveri$ správnos$ v%h'adu #iaka z pilotnej kabíny, mo#nos$ dosiahnutia pln%ch 
  v%chyliek riadenia a mo#nos$ dosiahnutia v)etk%ch ovláda(ov. 

AK-PL 
1A/1g 

Teoreticky zoznámi$ #iaka s pilotá#ou priameho k*zavého letu, zákrut a s letom po 
okruhu: 
- rozdiel v pilotá#i zákrut o rôznom náklone, vykonávanie zákrut o 90°, 180°, 360° 
  a krú#enie, 
- rozdelenie pozornosti pri riadení vetro"a, 
- chyby v technike pilotá#e a spôsob ich opráv, 
- let po okruhu a vo'ba jeho ve'kosti v závislosti na v%)ke a meteorologick%ch 
  podmienkach. 

AK-PL 
1A/1h 

Teoreticky zoznámi$ #iaka so: 
- zábranou pádu, 
- uvedením do a vyberaním mierneho a ostrého pádu, 
- uvedením do a vyberaním v%vrtky, 
- vykonávaním sklzu (indikácia r%chlomeru), 
- rozpoznaním a vybraním )pirály, 
- pilotá#ou pri medzn%ch r%chlostiach pod'a letovej príru(ky.    

AK-PL 
1A/1P 

Preskú)anie #iaka zo znalostí v rozsahu pozemn%ch príprav AK-PL 1A/1a – 1h pred 
za(atím letového v%cviku. 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1A           AEROVLEKOV! ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL   
1A/1 

Zoznámi$ #iaka s pocitmi za letu a s rozmiestnením charakteristick%ch orienta(n%ch 
bodov v blízkosti letiska a v letiskovom priestore. 
Podmienky: 
Let vykonáva$ v priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:         1A 
Doba letu:            0 : 10 
V%)ka vypnutia:   400 m (1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet a stúpanie aerovlekom, 
- vetro" riadi in)truktor, #iak vykonáva spolo(ne s in)truktorom povinné úkony.  
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor. 

AK-PL   
1A/2 

Zoznámi$ #iaka s ú(inkami kormidiel, vztlakov%ch klapiek a vyvá#enia, nau(i$ #iaka 
riadi$ priamo(iary k*zav% let a zákruty s náklonom do 30°.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po(et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 30 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet a stúpanie aerovlekom, 
- predvedenie ú(inkov kormidiel a vyvá#enia in)truktorom, 
- predvedenie priamo(iareho k*zavého letu a zákrut o malom uhle náklonu, chyby 
  pri pilotá#i a ich odstránenie, 
- predvedenie zákrut s náklonom do 30° a zákrut do stanoven%ch smerov pod'a 
  orienta(n%ch bodov, 
- #iak postupne jednotlivé prvky opakuje a# do osvojenia.  
Zásady bezpe(nosti: 
- vzlet, let v aerovleku a pristátie vykonáva in)truktor, #iak 'ahko dr#í riadenie, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak pod'a pokynov in)truktora, ktor% ich 
  vykonávanie kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor. 

AK-PL 
1A/3a 

Teoreticky nau(i$ #iaka vykonáva$ vzlet aerovlekom, let po okruhu, vylu(ovanie 
vplyvu vetra, rozpo(et na pristátie a pristátie: 
- vysvetli$ fázy vzletu, riadenie jednotliv%ch fáz, rozdelenie pozornosti, mo#né chyby 
  a ich opravy, 
- vplyv bo(ného vetra a vrtu'ového víru, limity vetra  a vylu(ovanie znosu pri vzlete,  
- (innos$ pri preru)ení vzletu v rôznych fázach, 
- vysvetli$ v%znam letu po okruhu, polohy okruhov%ch zákrut, 
- nau(i$ povinné úkony na  okruhu, 
- odhad v%)ky a r%chlosti letu bez pou#itia prístrojov ,  
- vplyv ve'kosti okruhu na rozpo(et, chyby v rozpo(toch na pristátie a ich opravy,  
- fázy pristátia, vplyv vetra na uhol zostupu, pou#itie vzdu)n%ch b.zd pri zostupe na 
  pristátie a pristátie, 
- vysvetli$ techniku pilotovania sklzu. 
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AK-PL   
1A/3 

Nau(i$ #iaka riadi$ vzlet, vykona$ let po okruhu, rozpo(et na pristátie a pristátie. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:         10A 
Doba letu:            0 : 50 
V%)ka vypnutia:   250 m (820 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet aerovlekom, vypnutie v polohe 2. okruhovej zákruty, let po okruhu 
  s dôsledn%m vylu(ovaním znosu vetra,  rozpo(et na pristátie a pristátie, 
- minimálne tri lety vykona$ so zakryt%m r%chlomerom a v%)komerom, 
- po zvládnutí správneho rozpo(tu a pristátia vykona$ nácvik rozpo(tu s vyu#itím 
  sklzu. 
Zásady bezpe(nosti: 
- #iak si postupne osvojuje techniku pilotá#e aerovleku, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.    

AK-PL 
1A/4a 

Zoznámi$ #iaka s chybami, ktoré majú za následok chybné pristátia a nau(i$ ho 
opravu t%chto ch%b: 
- vysvetli$ pojmy vysoké podrovnanie, vyplávanie, odskok a vyplávanie po dotyku 
  so zemou, 
- zoznámi$ #iaka so spôsobmi opráv v závislosti na r%chlosti a ve'kosti ch%b, 
- zoznámi$ #iaka s následkami neopraven%ch ch%b. 

AK-PL   
1A/4 

Nau(i$ #iaka opravova$ chyby pri pristátí. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:         4A 
Doba letu:            0 : 20 
V%)ka vypnutia:   250 m (820 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet aerovlekom, vypnutie v polohe 2. okruhovej zákruty, let po okruhu, 
  zostup na pristátie, 
- pri pristátí zavies$ jednotlivé chyby, pri ktor%ch musia by$ vystriedané v)etky druhy 
  zákrokov, 
- vysoké vyrovnanie a vyplávanie pri pristátí musí by$ minimálne jedno opravené 
  preru)ením podrovnania, jedno potla(ením a jedno potla(ením za sú(asného 
  zasunutia vzdu)n%ch b.zd.   
Zásady bezpe(nosti: 
- #iak si postupne osvojuje techniku pilotá#e aerovleku, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.   
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AK-PL 
1A/5a 

Teoreticky nau(i$ #iaka technike pilotá#e zákrut s náklonom nad 30°, pádov, zábran 
pádov a sklzov, nau(i$ #iaka povinné úkony pred pádmi a v%vrtkami: 
- vysvetli$ uvádzanie a hlavne vyberanie ostr%ch a miernych pádov z rôznych 
  letov%ch re#imov a zábranu pádu, 
- vysvetli$ pilotovanie  zákrut s náklonom nad 30° a letov pri r%chlosti do 120 km.h-1, 
- vysvetli$ techniku pilotovania sklzu, 
- povinné úkony pred pádmi a v%vrtkami. 

AK-PL   
1A/5 

Nau(i$ #iaka vykonáva$ zábrany pádu, ostré a mierne pády, zákruty s náklonom nad 
30°, let na zv%)enej r%chlosti do 120 km.h-1 a sklzy. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po(et letov:          2A 
Doba letu:            0 : 30 
V%)ka vypnutia:   1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet a stúpanie aerovlekom do v%)ky 1000 m, 
- vykona$ zábrany pádu z priameho letu a zákrut pri zasunut%ch a vysunut%ch 
  vztlakov%ch klapkách a vzdu)n%ch brzdách, 
- ostré pády a mierne pády, 
- vykona$ zákruty s náklonom nad 30° a let na zv%)enej r%chlosti do 120 km.h-1, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu a rozpo(et na pristátie 
  vykona$ so sklzom do v%)ky 50 m.   
Zásady bezpe(nosti: 
- #iak si postupne osvojuje techniku pilotá#e aerovleku, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.   

AK-PL 
1A/6a 

Teoreticky nau(i$ #iaka zásady pre v%ber núdzov%ch plôch pre pristátie v teréne, 
ur(ením smeru a sily vetra po(as letu, s pristátím na plochy s rôznymi sklonmi, 
porastami, povrchmi a pristátím do obmedzeného priestoru. 
Nau(i$ #iaka správnemu rozhodovaniu pri vo'be manévru pre pristátie so 
zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami: 
- zoznámi$ s prí(inami zablokovania vzdu)n%ch b.zd, technikou pilotá#e 
  a s manévrami na pristátie pri rôznych meteorologick%ch podmienkach. 
Teoreticky vysvetli$ #iakovi let s (iasto(ne zablokovan%m riadením.                  
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AK-PL   
1A/6 

Nau(i$ #iaka bezpe(ne vykonáva$ manéver na pristátie do obmedzeného priestoru . 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          4A 
Doba letu:            0 : 20 
V%)ka vypnutia:   250 - 400 m  (820 - 1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona$ aerovlekov% vzlet, 
- vykona$ manéver k prehliadke plochy, vo'be okruhu, správny zostup na pristátie 
  s uká#kou brzdenia, 
- pristátie vykonáva$ do zvoleného priestoru mimo VPD a pri letoch vo dvojom so 
  zakryt%m v%)komerom. 
!iak musí samostatne zvoli$ a vykona$ vhodn% manéver na pristátie do 
obmedzeného priestoru.        
Zásady bezpe(nosti: 
- #iak si postupne osvojuje techniku pilotá#e aerovleku, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.  

AK-PL   
1A/7 

Nau(i$ #iaka bezpe(ne vykonáva$ manéver na pristátie so zablokovan%mi 
vzdu)n%mi brzdami v plnej vysunutej a zasunutej polohe a let s (iasto(ne 
zablokovan%m riadením. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          4A 
Doba letu:            0 : 20 
V%)ka vypnutia:   250 - 400 m  (820 - 1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie so zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami v plnej vysunutej 
a zasunutej polohe: 
- ur(enie správneho rozpo(tu pri lete po okruhu a na pristátie – 2A. 
Prakticky predvies$ a nau(i$ #iaka vykona$ let so simulovan%m  (iasto(ne 
zablokovan%m riadením – 2A. 
!iak musí samostatne zvoli$ a vykona$ vhodn% manéver na pristátie vo v)etk%ch 
uveden%ch  prípadoch (do pracovnej kni#ky ku ka#dému vzletu zapísa$: let so 
zablokovan%mi vzdu)n%mi brzdami“ a „let so simulovan%m  (iasto(ne zablokovan%m 
riadením“).      
Zásady bezpe(nosti: 
- #iak si postupne osvojuje techniku pilotá#e aerovleku, 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje. 
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AK-PL 
1A/8a 

Teoreticky nau(i$ #iaka riadi$ aerovlek s mo#n%mi chybami pri vzlete, v stúpaní, 
horizontálnom lete, pri zostupe, postupmi pri preru)ení $ahu vle(ného letúnu  
a nezvládnutí pilotá#e aerovleku, zopakova$ povinné úkony pred pádmi a v%vrtkami, 
teoreticky prebra$ uvádzanie a hlavne vyberanie mierneho a ostrého pádu z rôznych 
letov%ch re#imov a so zábranou pádu, s technikou pilotá#e sklzu, s priebehom 
v%vrtky, s uvádzaním a hlavne vyberaním v%vrtky, s mo#nos$ou prechodu  z v%vrtky 
do )pirály, s re#imami, pri ktor%ch mô#e dôjs$ k neúmyseln%m v%vrtkám a )pirálam, 
so ) pirálami s upozornením na mo#né chyby pri ich uvádzaní a vyberaní, 
pilotovaním zákrut s náklonom nad 30° a zákrut do stanového smeru a letov 
vysok%mi r%chlos$ami, s orientáciou a vyu#itím priestoru letiska vzh'adom k vetru 
a &al)ím obmedzeniam a so spôsobmi zaradenia do okruhu. 

AK-PL   
1A/8 

Nau(i$ #iaka riadi$ aerovlek vrátane zostupu a zákrut do stanoven%ch smerov 
a zdokonali$ pilotovanie sklzov.   
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 30 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet, stúpanie, horizontálny let  a zostup rôznymi vertikálnymi 
  r%chlos$ami v aerovleku, 
- vykona$ zákruty s náklonom 15°  do stanoven%ch smerov pod'a kompasu,  
- zopakova$ a zdokonali$ ostatné prvky pilotá#e z cvi(enia AK-PL 1A/2, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu so sklzom pri zostupe na 
  pristátie do v%)ky 50 m. 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- núdzové postupy vykonáva in)truktor, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje.  
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AK-PL   
1A/9 

Nau(i$ #iaka riadi$ aerovlek vrátane zostupu a zákrut do stanoven%ch smerov, 
pilotovanie v%vrtiek, zábran pádov, pádov, zákrut s náklonom nad 30°, sklzov 
a postupmi pri preru)ení $ahu  vle(ného letúnu.    
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           3A 
Doba letu:             0 : 45 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet, stúpanie, horizontálny let  a zostup rôznymi vertikálnymi 
  r%chlos$ami v aerovleku, 
- vykona$ v%vrtky s jednou oto(kou z priameho letu a zo zákruty, 
- nau(i$ #iaka uvádza$ a bezpe(ne vybera$ v%vrtky z priameho letu po 1 oto(ke, 
- zoznámi$ #iaka s chybami techniky pilotá#e, ktoré vedú k pádu do v%vrtky 
  z vykonávanej zákruty, nau(i$ ho bezprostredné vyberanie zo za(ínajúcej sa 
  autorotácie, 
- vykona$ zábrany pádu z priameho letu a zákrut pri zasunut%ch a vysunut%ch 
  vztlakov%ch klapkách a vzdu)n%ch brzdách, 
- ostré a mierne pády (uvedenie a vybratie), 
- zákruty s náklonom nad 30° a let na zv%)enej r%chlosti do 120 km.h-1,  
- zákruty s náklonom 15°  do stanoveného kurzu pod'a kompasu, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu a rozpo(et na pristátie 
  vykona$ so sklzom do v%)ky 50 m. 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny kontroluje in)truktor, 
- po vykonaní v%vrtiek s jednou oto(kou z priameho letu cvi(i$ v%vrtky zo zákruty 
  s bezprostredn%m vyberaním, 
- nácvik preru)enia $ahu vle(ného letúnu musí by$ vopred dohodnut% medzi medzi 
  vlekárom a in)truktorom, 
- povinné úkony za letu vykonáva #iak, in)truktor ich vykonanie kontroluje,     
- in)truktor nesmie dovoli$ chybu v pilotovaní vetro"a, ktorá mô#e ohrozi$ let. 

AK-PL 
1A/10a 

Pozemnú prípravu vykonáva preskú)avajúci formou preskú)ania teoretick%ch 
znalostí metodiky lietania a pravidiel lietania, núdzov%ch postupov a rie)enia 
zvlá)tnych prípadov za letu.  Zoznámi$ # iaka so zmenami v%konov vetro"a v 
závislosti na zmene hmotnosti a centrá#e (v%)ka letu, vyvá#enos$, doklz ...). 

AK-PL 
1A/10P 

Preskú)a$ schopnosti #iaka k vykonaniu samostatn%ch letov po okruhu.   
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 15 
V%)ka vypnutia:    250 - 400 m  (820 - 1300 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
!iak vykonáva (innos$ samostatne. Preskú)avajúci preskú)a #iaka z jeho 
schopnosti samostatne a bezpe(ne vykonáva$: 
- vzlet aerovlekom, let po okruhu, rozpo(et na pristátie a pristátie, 
- minimálne jeden vzlet vykona$ s rie)ením mimoriadnych prípadov za letu, 
- núdzové postupy. 
Zásady bezpe(nosti: 
- opravy chybného rozpo(tu sklzom vykona$ do minimálnej v%)ky 50 m. 
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AK-PL 
1A/11 

Samostatné lety v aerovleku po okruhu. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          2A 
Doba letu:             0 : 10 
V%)ka vypnutia:   250 m (820 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona$ vzlet aerovlekom, vypnutie v polohe 2. okruhovej zákruty, let po okruhu 
  s dôsledn%m vylu(ovaním znosu vetra,  rozpo(et na pristátie a pristátie, 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka pri vstupe do kabíny a let a# do pristátia kontroluje preskú)avajúci, 
- &al)ie samostatné lety v de" preskú)ania sú zakázané. 

AK-PL 
1A/12 

Zdokonali$ techniku pilotá#e pri samostatn%ch a kontroln%ch letoch po okruhu. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:            2A  vo dvojom          10A samostatne 
Doba letu:              0 : 10   vo dvojom     0 : 50 samostatne 
V%)ka vypnutia:     250-300 m (820-1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos$:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vzlet aerovlekom, vypnutie v polohe 2. okruhovej zákruty, let po okruhu, rozpo(et 
  na pristátie a pristátie, 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka od vstupu do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- kontrolné lety pod'a uvá#enia in)truktora v súlade s kvalitami #iaka, jeho 
  prestávkami v lietaní. 

AK-PL 
1A/13 

Zdokonali$ techniku pilotá#e pri samostatn%ch a kontroln%ch letoch po okruhu 
k pristátiu do obmedzeného priestoru.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:           1A vo dvojom            3A samostatne 
Doba letu:             0 : 05 vo dvojom        0 : 15 samostatne 
V%)ka vypnutia:    250-300 m (820-1000 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona$ aerovlekov% vzlet, 
- vykona$ manéver k prehliadke plochy, vo'be okruhu, správny zostup na pristátie, 
- pristátie vykonáva$ do zvoleného priestoru mimo VPD a pri letoch vo dvojom so 
  zakryt%m v%)komerom, 
- za splnené je mo#no pova#ova$ lety, pri ktor%ch #iak pristál medzi vyt%(enou 
  prahovou a koncovou plachtou, 
- po ka#dom zvládnutom pristátí vykona$ nové vyt%(enie obmedzeného priestoru na 
  in% smer.   
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka pri vstupe do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- in)truktor nesmie dovoli$ chybu v pilotovaní vetro"a, ktorá mô#e ohrozi$ let. 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1A           AEROVLEKOV! ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
1A/14a 

Pozemnú prípravu vykonáva in)truktor zodpovedn% za v%cvik #iaka formou 
preskú)ania teoretick%ch znalostí metodiky lietania aerovleku, v%vrtiek, pádov, 
zábrany pádov,  zákrut s náklonom nad 30°, zákrut do stanoven%ch smerov, sklzov 
a pravidiel lietania, núdzov%ch postupov a rie)enia zvlá)tnych prípadov za letu. Do 
preskú)ania zaradi$ rozlo#enie jednotliv%ch prvkov vzh'adom k v%)ke, 
meteorologick%m podmienkam a ostatnej prevádzke na letisku.  

AK-PL 
1A/14 

Preskú)a$ schopnosti #iaka samostatne lieta$ aerovlek, v%vrtky, pády, zábrany 
pádov,  zákruty s náklonom nad 30°, zákruty do stanoven%ch smerov a sklzy. 
Podmienky: 
Let vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 15 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
!iak vykonáva (innos$ samostatne. Preskú)avajúci in)truktor zodpovedn% za v%cvik 
#iaka  preskú)a #iaka z jeho schopnosti samostatne a bezpe(ne vykonáva$: 
- vzlet v aerovleku, stúpanie, horizontálny let a zostup rôznymi vertikálnymi 
  r%chlos$ami, 
- v%vrtky s jednou oto(kou z priameho letu a zo zákruty, 
- ostré pády, mierne pády, zábrany pádu a zákruty s náklonom nad 30°, 
- zákruty s náklonom 15°  do stanoven%ch smerov pod'a kompasu, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu, rozpo(et na pristátie 
  a pristátie. 
Zásady bezpe(nosti: 
- opravy chybného rozpo(tu sklzom vykona$ do minimálnej v%)ky 50 m, 

AK-PL 
1A/15 

Samostatn% let k nácviku techniky pilotá#e v%vrtiek, pádov, zábran pádov,  zákrut 
s náklonom nad 30° a sklzov. 
Podmienky: 
Let vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po(et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 15 
V%)ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona$: 
- vzlet, stúpanie, horizontálny let a zostup vertikálnou r%chlos$ou max. 2 m.s-1  
  v aerovleku, 
- v%vrtky s jednou oto(kou z priameho letu (1x 'avá, 1x pravá v%vrtka), 
- ostré pády, mierne pády a zákruty s náklonom nad 30°, 
- zaradenie do okruhu vo v%)ke 300 m, let po okruhu, rozpo(et na pristátie 
  a pristátie.  
Zásady bezpe(nosti: 
- vykonávanie v%vrtiek pri samostatnom lete nie je povinné, podlieha  
  rozhodnutiu in,truktora zodpovedného za v%cvik $iaka, 
- (innos$ #iaka pri vstupe do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- opravy chybného rozpo(tu vykona$ sklzom do minimálnej v%)ky 50 m. 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1A           AEROVLEKOV! ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
1A/16a 

Teoreticky nau(i$ #iaka vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie sa v nich, zásady 
preskoku na vy))ích r%chlostiach (do 120 km.h-1), prira&ovaním sa ku krú#iacim 
vetro"om a krú#enie s nimi v jednom stúpavom prúde. Opakova$ zásady pre v%ber 
núdzov%ch plôch pre pristátie v teréne.    

AK-PL 
1A/16 

Nau(i$ #iaka vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ova$ sa v nich, nácvik krú#enia. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po(et letov:           3A 
Doba letu:             3 : 00 
V%)ka vypnutia:    min: 800 m (2600 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:         minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vzlet aerovlekom, 
- vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie v nich, 
- opustenie stúpavého prúdu s nov%m naviazaním a nov%m ustre&ovaním,  
- preskoky na r%chlosti do 120 km.h-1, 
- prira&ovanie sa ku krú#iacim vetro"om a krú#enie s nimi v jednom stúpavom 
  prúde, opustenie stúpavého prúdu obsadeného viacer%mi vetro"mi. 
Zásady bezpe(nosti: 
- pozna$ smer, v ktorom sa nachádza letisko vzletu, 
- vyh'adáva$ núdzové plochy na pristátie v teréne. 

AK-PL 
1A/17 

Zdokonali$ techniku pilotá#e #iaka pri samostatn%ch termick%ch letoch.  
Podmienky: 
Lety vykonáva$ v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po(et letov:           2A 
Doba letu:             4 : 00 
V%)ka vypnutia:    min: 800 m (2600 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:         minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Cvi(enie sa pova#uje za splnené ak #iak vykoná minimálne 2 lety, pri(om ako prv% 
v poradí bude let v trvaní minimálne 1 hodiny a následn% bude let v trvaní minimálne 
3 hodiny.  
- vzlet aerovlekom, 
- vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie v nich, 
- opustenie stúpavého prúdu s nov%m naviazaním a nov%m ustre&ovaním,  
- preskoky na r%chlosti do 120 km.h-1, 
- prira&ovanie sa ku krú#iacim vetro"om a krú#enie s nimi v jednom stúpavom 
  prúde, opustenie stúpavého prúdu obsadeného viacer%mi vetro"mi. 
Zásady bezpe(nosti: 
- (innos$ #iaka pri vstupe do kabíny a let a# do pristátia kontroluje in)truktor, 
- pri lete musí ma$ #iak letisko neustále na doklz a musí pozna$ smer, v ktorom sa 
  od letiska nachádza, doporu(uje sa vykonáva$ tieto lety tak, aby pri nich 
  nedochádzalo k núdzov%m pristátiam do terénu. 

AK-PL 
1A/18a 

Teoreticky nau(i$ #iaka navigácii, taktike a technike preletu vetro"om v termike: 
- príprava mapy a nákres trate do mapy, 
- povinnosti pri pristátí mimo letiska, zásady pri pristátí do terénu a na inom letisku, 
- vykonávanie porovnávacej navigácie a vyu#itie kompasu, postupy pri strate 
  orientácie, 
- taktika a technika vyh'adávania, ustre&ovaniu a letu v stúpav%ch prúdoch, 
Zoznámi$ #iaka s údajmi o náhradn%ch letiskách, pre)tudova$ mapu ICAO 
1:500 000 s dôrazom na prelietavané okrsky letísk, zakázané a nebezpe(né priestory, 
pre)tudova$ rozdelenie vzdu)ného priestoru, aktiváciu zakázan%ch priestorov a in%ch 
údajov, ktoré by mohli ovplyvni$ bezpe(nos$ letu. 

 
1.2.2010 Zmena -. 1 
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Cvi+enie V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1A           AEROVLEKOV! ZÁKLADN! V!CVIK 
Nápl' cvi+enia, metodické a bezpe+nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
1A/18 

Nau(i$ #iaka vykona$ termick% naviga(n% let po stanovenej trati. 
Podmienky: 
Lety vykonáva$ na stanovenej trati za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn%ch orienta(n%ch bodov. 
Po(et letov:             A 
Doba letu:               X 
V%)ka vypnutia:      xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V%)ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr#ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos$:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vzlet aerovlekom, 
- vykona$ naviga(n% let v d*#ke min. 100 km s vyu#itím stúpav%ch prúdov, 
- vyh'adáva$ stúpavé prúdy a ustre&ovanie v nich,  
- preskoky na r%chlosti, 
- vo'ba trate sa doporu(uje taká, na ktorej je mo#né pri samostatnom lete splni$ 
  podmienky k získaniu  odznaku FAI D (strieborné C). 
Zásady bezpe(nosti: 
- pre)tudova$ rozdelenie vzdu)ného priestoru, aktiváciu zakázan%ch priestorov 
  a in%ch údajov, ktoré by mohli ovplyvni$ bezpe(nos$ letu, 
- vyh'adáva$ núdzové plochy na pristátie v teréne. 

 

Praktická skú)ka z techniky pilotá#e a núdzov%ch postupov na získanie preukazu 
spôsobilosti – pilot vetro"ov. 
- praktickú skú)ku vykoná examinátor ur(en% leteck%m úradom v rozsahu 
  sku)obného protokolu. 
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1.9 V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 1U, 1A  
 
 ROZDIELOV! V!CVIK PRE SPÔSOB VZLETU ZA NAVIJAKOM 
 (Iba pri v%cviku #iaka pod'a v%cvikového programu AK-PL 1A po splnení cvi(enia AK-
 PL 1A/15) 
 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE 
AK-PL NÁPL# CVI"ENIA 

Letov Hodín Letov Hodín 

1U/1a-h Pozemná príprava so zameraním na spôsob 
vzletu za navijakom.     

1U/P Preskú)anie #iaka.     
1U/3a Pozemná príprava.     

1U/3 Cvi(né lety k nácviku vzletu za navijakom, letu po 
okruhu, rozpo(tu na pristátie a pristátiu. 10N 0 : 40   

1U/6a Pozemná príprava.     

1U/6 Cvi(né lety k nácviku rie)enia mimoriadnych 
situácií pri vzlete za navijakom. 10N 0 : 35   

1U/9a Pozemná príprava.     

1U/9P Preskú)anie z letu po okruhu pred samostatn%m 
letom. 2N 0 : 05   

1U/12 Samostatné a kontrolné lety po okruhu. 1N 0 : 04 8N 0 : 30 
 Spolu 23N 1 : 24 8N 0 : 30 

 
 
Splnenie Rozdielového v%cviku pre spôsob vzletu za navijakom a schopnos) 
vykonáva) vzlet za navijakom zapí,e preskú,avajúci in,pektor $iakovi do $iackej 
kni$ky.  
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1.10 V!CVIKOV! PROGRAM PRE OBNOVU PREUKAZU SPÔSOBILOSTI PILOT 
 VETRO#OV A KVALIFIKÁCIE GLD. 
  
 Do v%cviku pre obnovu preukazu spôsobilosti - pilot vetro"ov mô#e by$ zaraden%  
 #iadate', ktor% je dr#ite'om preukazu spôsobilosti pilota vetro"ov vydaného leteck%m 
 úradom s ukon(enou platnos$ou, alebo ukon(enou platnos$ou kvalifikácie GLD, ak od 
 skon(enia ich platnosti uplynulo viac ako 60 mesiacov, platného osved(enia 
 zdravotnej spôsobilosti a platného preukazu rádiotelefonistu.  
  
 Sú(as$ou preskú)ania examinátorom pre obnovu platnosti kvalifikácií je i preskú)anie 
 z teórie. O rozsahu teoretického preskú)ania a nutnosti splnenia cvi(ení AK-PL 
 1U/17,18 alebo AK-PL 1A/16,17 rozhoduje examinátor.  
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1.10.1 V!CVIKOV! PROGRAM PRE OBNOVU PREUKAZU SPÔSOBILOSTI PILOT 
 VETRO#OV A KVALIFIKÁCIE GLD - UNIVERZÁLNY V!CVIK   
 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE 
AK-PL NÁPL# CVI"ENIA 

Letov Hodín Letov Hodín 
1U/1a-h Pozemná príprava.     

1U/2 
Overenie rozsahu straty návykov. Cvi(n% let k 
nácviku priameho k*zavého letu a zákrut 
s náklonom do 30°. 

1A 0 : 15   

1U/3a Pozemná príprava.     

1U/3 Cvi(né lety k nácviku vzletu za navijakom, letu po 
okruhu, rozpo(tu na pristátie a pristátia. 5N 0 : 20   

1U/4a Pozemná príprava.     
1U/4 Cvi(n% let k nácviku opráv chybn%ch pristátí. 1N 0 : 04   

1U/5a Pozemná príprava.     

1U/5 Cvi(n% let k nácviku zábrany pádov, pádov, 
zákrut s náklonom nad 30° a sklzov. 1A 0 : 15   

1U/6a Pozemná príprava.     

1U/6 Cvi(né lety k nácviku pristátia do obmedzeného 
priestoru.  2N 0 : 08   

1U/7 Cvi(né lety k nácviku rie)enia mimoriadnych 
prípadov za letu.  6N 0 : 15   

1U/8a Pozemná príprava.     
1U/8 Cvi(n% let k nácviku v%vrtiek. 1A 0 : 15   

1U/10a Pozemná príprava.     

1U/10P Preskú)anie z letu po okruhu pred samostatn%m 
letom. 2N 0 : 05   

1U/11 Samostatné lety po okruhu.   2N 0 : 08 
1U/12 Samostatné a kontrolné lety po okruhu. 1N 0 : 08 4N 0 : 16 

1U/13 Samostatné a kontrolné lety k nácviku pristátia 
do obmedzeného priestoru. 1N 0 : 04 3N 0 : 12 

1U/14a Pozemná príprava.     

1U/14 

Cvi(n% let k nácviku riadenia aerovleku, v%vrtiek, 
pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 30° a 
zákrut do stanoven%ch kurzov a preru)enia $ahu 
vle(ného letúnu. 

1A 0 : 15   

1U/15a Pozemná príprava.     

1U/15 
Preskú)anie z riadenia aerovleku, v%vrtiek, 
pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 30° pred 
samostatn%m letom. 

1A 0 : 15   

1U/16 
Samostatn% let k nácviku riadenia aerovleku, 
v%vrtiek, pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 
30°. 

  1A 0 : 15 

1U/17a Pozemná príprava.     
1U/17 Cvi(n% let k ustre&ovaniu do stúpav%ch prúdov. 1N/A 1 : 00   
1U/18 Samostatné termické lety v letiskovom priestore.    2N/A 2 : 00 

 Praktická skú)ka z techniky pilotá#e pre 
obnovenie kvalifikácii.     

 Spolu 24A/N 3 : 15 12A/N 2 : 51 
Nápl" cvi(ení V%cvikového programu pre obnovu preukazu spôsobilosti pilot vetro"ov a kvalifikácie 
GLD – univerzálny v%cvik je zhodn%  s nápl"ou cvi(ení V%cvikového programu AK-PL 1U univerzálny 
základn% v%cvik.   
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1.10.2 V!CVIKOV! PROGRAM PRE OBNOVU PREUKAZU SPÔSOBILOSTI PILOT 
 VETRO#OV A KVALIFIKÁCIE GLD - AEROVLEKOV! V!CVIK 
 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE 
AK-PL    NÁPL# CVI"ENIA 

Letov Hodín Letov Hodín 
1A/1a-h Pozemná príprava.     

1A/2 
Overenie rozsahu straty návykov. Cvi(n% let k 
nácviku priameho k*zavého letu a zákrut 
s náklonom do 30°.  

1A 0 : 15   

1A/3a Pozemná príprava.     

1A/3 Cvi(né lety k nácviku vzletu aerovlekom, letu po 
okruhu, rozpo(tu na pristátie a pristátia. 5A 0 : 25   

1A/4a Pozemná príprava.     
1A/4 Cvi(n% let k nácviku opráv chybn%ch pristátí. 1A 0 : 05   

1A/5a Pozemná príprava.     

1A/5 Cvi(né lety k nácviku zábrany pádov, pádov, 
zákrut s náklonom nad 30° a sklzov. 1A 0 : 15   

1A/6a Pozemná príprava.     

1A/6 Cvi(né lety k nácviku pristátia do obmedzeného 
priestoru. 2A 0 : 10   

1A/7 Cvi(né lety k nácviku rie)enia mimoriadnych 
prípadov za letu.  2A 0 : 10   

1A/8a Pozemná príprava.     
1A/8 Cvi(n% let k nácviku riadenia aerovleku. 1A 0 : 15   

1A/9 

Cvi(né lety k nácviku riadenia aerovleku, 
v%vrtiek, zábrany pádov, pádov, sklzov, zákrut 
s náklonom nad 30° a zákrut do stanoven%ch 
kurzov a preru)enia $ahu vle(ného letúnu. 

1A 0 : 15   

1A/10a Pozemná príprava.     

1A/10P Preskú)anie z letu po okruhu pred samostatn%m 
letom. 2A 0 : 15   

1A/11 Samostatné lety po okruhu.   2A 0 : 10 
1A/12 Samostatné a kontrolné lety po okruhu. 1A 0 : 10 4A 0 : 20 

1A/13 Samostatné a kontrolné lety k nácviku pristátia 
do obmedzeného priestoru. 1A 0 : 05 3A 0 : 15 

1A/14a Pozemná príprava.     

1A/14 
Preskú)anie z techniky pilotá#e v%vrtiek, pádov, 
sklzov, zákrut s náklonom nad 30° pred 
samostatn%m letom. 

1A 0 : 15   

1A/15 Samostatn% let k nácviku v%vrtiek, pádov, sklzov, 
zákrut s náklonom nad 30°.   1A 0 : 15 

1A/16a Pozemná príprava.     
1A/16 Cvi(n% let k ustre&ovaniu do stúpav%ch prúdov. 1A 1 : 00   
1A/17 Samostatné termické lety v letiskovom priestore.    2A 2 : 00 

 Praktická skú)ka z techniky pilotá#e pre 
obnovenie kvalifikácii.     

 Spolu 20A 3 : 35 12A 3 : 00 
Nápl" cvi(ení V%cvikového programu pre obnovu preukazu spôsobilosti pilot vetro"ov a kvalifikácie 
GLD – aerovlekov% v%cvik je zhodn% s nápl"ou cvi(ení V%cvikového programu AK-PL 1A aerovlekov% 
základn% v%cvik AK-PL 1A.   
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 PRÍLOHY: 
 
 
 

1. !iados" o vydanie preukazu #iaka leteckého personálu 
2. Klasifika$n% záznam z teoretickej skú&ky - #iak 
3. Sku&obn% protokol – typová skú&ka na lietadlo 
4. Vzor preukazu #iaka leteckého personálu 
5. Klasifika$n% záznam z teoretickej skú&ky – pilot 
6. Prehlásenie zákonn%ch zástupcov o súhlase s vykonávaním v%cviku ak #iak 

nedosiahol vek 18 rokov 
7. Osnova teoretickej prípravy základného v%cviku pilota vetro'ov 
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 
#IADOS$ O VYDANIE PREUKAZU #IAKA LETECKÉHO PERSONÁLU 
 
 
  pre odbornos!:    ..................................................... 

  na kvalifikáciu na triedu/typ: ….................................................. 

 

%as& A (Vyplní !iadate") 

Meno, priezvisko: ................................................................................………........................................... 

Dátum narodenia:..................................................... "tátna príslu#nos!:.......................…........................ 

Bydlisko (trvalá adresa): ..............................................................…........................................................... 

Som dr$ite%om platného preukazu spôsobilosti:  .......................................... &.: ........................... 
(vydaného Leteck'm úradom Slovenskej republiky). .......................................... &.: ........................... 

Som dr$ite%om platného preukazu rádiotelefonistu: &.: ............................., platného do: ….…...……....... 
(vydaného Telekomunika&n'm úradom Slovenskej republiky). 
Potvrdzujem, $e poskytnuté údaje sú pravdivé a mô$u by! pou$ité pre potreby evidencie Aeroklubu. 

%estné prehlásenie 
T'mto &estne prehlasujem, $e k dne#nému d(u som bezúhonn'/á vo vz!ahu k leteckej &innosti.  
 
 
V ......................................., d(a ............................                ...................................
              Podpis $iadate%a 
 
 
Správnos! údajov overil ....................................................... (oprávnená osoba*), dátum: ...................... 

           podpis: ...................... 

 

*Meno a podpis oprávnenej osoby Aeroklubu, v ktorej $iadate% vykonáva v'cvik.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
%as& B  (Vyplní Aeroklub ) 

Aeroklub ............................................................................................................................ potvrdzuje, $e: 

a) v d(och ....................................... absolvoval/a predpísané #kolenie na danú odbornos!, 

b) v d(och ....................................... úspe#ne absolvoval/a praktické preskú#anie z letovej príru&ky, 

c) v d(och ...................................... absolvoval/a v'cvik na letovom simulátore v ................................., 

d) v d(och ....................................... úspe#ne absolvoval/a praktické preskú#anie zo znalosti a 

obsluhy núdzov'ch a záchrann'ch prostriedkov, 

e) splnil/a v#etky podmienky príslu#n'ch ustanovení predpisu ………………….........…..……………… 

a v'cvikového programu schváleného Leteck'm úradom SR &.j. ..................................................... 

Poznámka:
 ...................................................................................................................................................... 
 
Prílohy: Závere&n' doklad o plnení bodu a, b, c) a d) (tam, kde je po$adované). 
 Osved&enie zdravotnej spôsobilosti (kópia), preukaz rádiotelefonistu (kópia). 
 
 
 
 
V ......................................., d!a.............................  ........................................................ 
                 podpis VLP Aeroklubu 
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%as& C (Vyplní Aeroklub)  

)iadate%/ka ..............................................................splnil/a podmienky príslu#n'ch ustanovení predpisu  

……....................... a schváleného v'cvikového programu a bol mu/jej vystaven' preukazu $iaka (druh) 

................................................................................., &íslo ......................................................................., 

na triedu/typ  ..........................................................., s platnos!ou do ......................................................, 

s obmedzením  .......................................................................................................................................... 

 
Prílohy: 
 
1. doklad o úspe#nom absolvovaní predpísaného #kolenia z teoretick'ch vedomostí                     *   
2. doklad o úspe#nom absolvovaní predpísaného #kolenia z letovej príru&ky (typová skú#ka)             * 
3. doklad o úspe#nom absolvovaní zo znalostí a obsluhy núdzov'ch a záchrann'ch prostriedkov       * 
4. doklad o absolvovaní v'cviku na letovom simulátore             * 
5. osved&enie zdravotnej spôsobilosti               * 
 
 
                                                               
Spracované v Aeroklube ..................................d(a ........................ 

 

 

            
        .................................................... 

        podpis a pe&iatka VLP Aeroklubu 

          

 
Preukaz spôsobilosti prevzal: 

d(a .............................................. podpis .......................................... 
 
Preukaz spôsobilosti odoslan': 
 
d(a  ............................................. podpis  .......................................... 
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 

KLASIFIKA#N! ZÁZNAM Z TEORETICKEJ SKÚ"KY 
 

pre získanie 
 

    preukazu spôsobilosti $iak-pilot vetro%ov 
 
    
 
 
Meno, priezvisko: ....................................................................... Naroden!: ........................................... 
 
  
 

V&sledok Por. 
'ís. Sku(obn& predmet 

Písomne Ústne 
Prvá oprava Druhá 

oprava 
Podpis 

skú(ajúceho 

1. Letecké predpisy      

2. Prevádzkové postupy      

3. Princípy letu/ Letové 
v!kony a plánovanie      

4. Navigácia      

5. Meteorológia      

6. V"eobecné vedomosti 
o lietadle-drak/systémy      

7. 
V"eobecné vedomosti 
o lietadle- 
prístroje/elektronika 

     

8. Komunikácia – VFR 
komunikácia      

9. #udská v!konnos$  
a obmedzenia      

 
   
Za%iatok skú"ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Ukon%enie skú"ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Uchádza% preukázal teoretické vedomosti s v!sledkom: ................................   
 
 
 
 
 
 
V ..............................., d&a: ..........................       .........................................................                                                                
                             Predseda skú"obnej komisie 
 
 
 
                            
 
 



SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 
 

SKU"OBN!  PROTOKOL 
Typová skú#ka na lietadlo 

 
 

Typ: ....................... 
 
 
 

 
Meno, priezvisko: .................................................................... Naroden!: .................................... 
  
 
 
 
  

Predmet V!sledok skú"ky Skú"ajúci Podpis 

Drak 
   

Motor 
   

Elektro – rádio 
   

Letová príru#ka 
   

Prevádzka 
   

Praktická skú"ka 
   

 
 

 
 

 
$lenovia skú"obnej komisie:  Predseda ...................................... 

 
     $len komisie ...................................... 

 
     $len komisie ...................................... 

 
V!sledok typovej skú"ky:    ...................................... 

 
Dátum konania typovej skú"ky    ...................................... 

 
 
 
 

.................................................                                   .............................................. 
      Podpisy #lenov komisie      Predseda skú"obnej komisie  
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 
 

VZOR PREUKAZU #IAKA LETECKÉHO PERSONÁLU 
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB   

 
PREUKAZ  #IAKA   

LETECKÉHO PERSONÁLU 
 

Preukaz  "íslo:  
 

Meno, priezvisko:  
 
Dátum  narodenia:  

 
Bydlisko: 

 

    
 

Odbornos#:   
 
Kvalifikácie:     
 
Platí pre letov$ v$cvik v Aeroklube:  

 

 Platn$ do:   

 
Preukaz %iaka je platn$ spolu s platn$m osved"ením zdravotnej 
spôsobilosti a identifika"nou kartou. 
 
Poznámky: 
 

Dátum:                          Podpis:                             Pe"iatka: 
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GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 

KLASIFIKA#N! ZÁZNAM Z TEORETICKEJ SKÚ"KY 
 

pre získanie 
 

         preukazu spôsobilosti pilot vetro$ov  
 
 
 
Meno, priezvisko: .................................................................... Naroden!: .................................... 
 
  
 

V%sledok Por. 
&ís. Sku'obn% predmet 

Písomne Ústne 
Prvá oprava Druhá 

oprava 
Podpis 

skú'ajúceho 

1. Letecké predpisy      

2. Prevádzkové postupy      

3. Princípy letu/ Letové 
v!kony a plánovanie      

4. Navigácia      

5. Meteorológia      

6. V"eobecné vedomosti 
o lietadle-drak/systémy      

7. 
V"eobecné vedomosti 
o lietadle- 
prístroje/elektronika 

     

8. Komunikácia – VFR 
komunikácia      

9. #udská v!konnos$  
a obmedzenia      

 
   
Za%iatok skú"ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Ukon%enie skú"ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Uchádza% preukázal teoretické vedomosti s v!sledkom: ................................   
 
 
 
 
 
V ..............................., d&a: ..........................       .........................................................                                                                
                             Predseda skú"obnej komisie  
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 

PREHLÁSENIE 
 

Prehlasujem, #e súhlasím s t$m, aby môj syn / dcéra 
 

 
 
 
 
 
 
...........................................................................  ......................................................................... 
   Meno, priezvisko    dátum a miesto narodenia 
 
 
 
  
.................................................................................................................................................................... 

trval! pobyt – adresa 
 

 
vykonával praktick! leteck! v!cvik 
v Aeroklube .........................................................................................  
 
 
 
  
.........................................................................       ..................................................................... 
  podpis zákonného zástupcu             podpis zákonného zástupcu 
 
 
.......................................................................       .....................................................................
     "íslo OP                "íslo OP 
 
 
 
 Pravdivos# podpisu overuje: 
 
 
 
 
 
.........................................................................       .................................................................. 
          podpis a razítko         podpis a razítko 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Vy$aduje sa podpis obidvoch zákonn!ch zástupcov pokia% $ijú. Pravos# podpisu overuje 
notár alebo matrika. 
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Zmena           - 19    1.2.2009 1 

AEROKLUB ........................... 
 

 

OSNOVA TEORETICKEJ PRÍPRAVY ZÁKLADNÉHO 
V!CVIKU PILOTA VETRO#OV 

      
 
Zoznam ú!astníkov teoretickej prípravy konanej v termíne od: .................. do: ....................  

 

Meno a priezvisko:  ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

    ......................................................................... 

 

      VLP AEROKLUBU .......................................... 
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ROZVRH HODÍN TEORETICKEJ PRÍPRAVY ZÁKLADNÉHO 
V!CVIKU PILOTA VETRO#OV 

 

D Á T U M  PREDMET 

" A S  PREDNÁ$AJÚCI 
T É M A  

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 
       
      VLP AEROKLUBU .......................................... 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo LETECKÉ PREDPISY  Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

LEGISLATÍVA 
Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve 
(Chicago 7.12.1944), Medzinárodná organizácia 
civilného letectva (ICAO), "lánky Dohovoru o 
medzinárodnom civilnom letectve, Zákon !. 
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (leteck# zákon) 
a o zmene a doplnení niektor#ch zákonov, 
Prílohy k Dohovoru o medzinárodnom civilnom 
letectve (ICAO Annexes), 
Príloha 7 Zna%ky 'tátnej príslu'ností 
a registra%né zna%ky lietadiel (L7): 
- základné pojmy 
- poznávacie zna!ky lietadiel, osved!enie 
  o zápise lietadiel do registra lietadiel 
- identifika!n# $títok 
Príloha 8 Letová spôsobilos( lietadiel 
(L8,L8/A): 
- definície/základné pojmy a skratky 
- osved!enie o letovej spôsobilosti lietadiel 
- zachovanie spôsobilosti v#robkov lietadlovej 
  techniky 
- platnos% osved!enia letovej spôsobilosti 
- prístroje a vybavenie, prevádzkové 
  obmedzenia a informácie   

 

   

2 

PRAVIDLÁ LIETANIA 
Príloha 2  Pravidlá lietania (L2): 
- definície a skratky 
- pôsobnos% pravidiel lietania 
- v$eobecné pravidlá 
- pravidlá na let za vidite&nosti 
- signály (dodatok 1) 
- zakro!ovanie proti civilnému lietadlu (dodatok 2) 

 

   

3 

PREDPISY LETOVEJ PREVÁDZKY A LETOVÉ 
PREVÁDZKOVÉ SLU)BY 
Príloha 11 Letové prevádzkové slu*by (L11): 
- definície a skratky 
- úlohy letov#ch prevádzkov#ch slu'ieb 
- klasifikácia vzdu$ného priestoru 
- letové informa!né oblasti, riadené oblasti 
  a riadené okrsky 
- slu'by riadenia letovej prevádzky 
- letové informa!né slu'by 
- pohotovostné slu'by 
- meteorologické podmienky pre let za 
  vidite&nosti 
- zvlá$tne prípady za letu 
 Príloha 14 Údaje o letiskách (L14): 
- definície 
- stav pohybovej plochy a súvisiacej plochy 
  a súvisiacich zariadení 
Vizuálne naviga!né prostriedky 
- ukazovatele a návestia 
- zna!enia, svetlá, informa!né tabule, znaky 
- návestná plocha 
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SPLNENÉ Por. 
%íslo LETECKÉ PREDPISY Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

3 

Vizuálne prostriedky na zna!enie preká'ok 
Vizuálne prostriedky na zna!enie obmedzeného 
pou'ívania plôch 
Farby leteck#ch pozemn#ch návestidiel 
a zna!iek 
Dokument 4444  Postupy letov+ch 
prevádzkov+ch slu*ieb (L4444): 
- definície, 
- v$eobecné prevádzkové postupy letov#ch 
  prevádzkov#ch slu'ieb (ATS) 
- letové povolenia a informácie 
- riadenie toku letovej prevádzky 
- postupy a nastavenie v#$komera 
- informácie o turbulencii v úplave 
- meteorologické informácie 
- hlásenie udalostí v letovej prevádzke 
Oblastná slu*ba riadenia 
- rozstupy riadenej prevádzky 
- piloti, zodpovednos% za dodr'iavanie 
  rozstupov za VMC 
- postupy pilota v období núdze a pri strate 
  spojenia 
- zakro!ovanie proti civiln#m lietadlám 
Pribli*ovacia slu*ba riadenia 
- postupy pre prilietavajúce a odlietavajúce 
  lietadlá za VMC 
Letisková slu*ba riadenia 
- !innos% letiskov#ch riadiacich ve'í 
- prevádzka VFR 
- prevádzkové postupy a letiskov# okruh 
- informácie podávané lietadlám 
- riadené letiskové postupy 
Letisková informa%ná a pohotovostná 
slu*ba 
- letová informa!ná slu'ba 
- ciele a základné princípy 

 

   

4 
PREDPISY JAA (Len informatívne) 

 
   

5 
SMERNICA NA LIETANIE V AEROKLUBOCH  
P-1  

   

 SPOLU 
4 

––– 
4 

 
 
 
 
 
 
"itate&:  Splnené pred zahájením letového v#cviku 
–––––-– 
Menovate&: Splnené po!as letového v#cviku 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo V$EOBECNÉ ZNALOSTI O LIETADLE Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

DRAK 
Kon'trukcia draku 
- celky 
- trup, krídla, chvostové plochy, k#lová plocha 
- základná sústava riadenia 
- systémy vyva'ovania, systémy vztlakov#ch 
  klapiek a brzdiacich $títov  
- pristávacie zariadenie 
Za(a*enie draku 
- statická pevnos%, bezpe!nostn# násobok 
- pozemné/letové bezpe!nostné opatrenia 

 

   

2 
SYSTÉMY 
Elektrick# systém vetro(a  

   

3 

PRÍSTROJE 
Systém celkového/statického tlaku 
- pitotova trubica, funkcia, 
- pitotova trubica, princípy a kon$trukcie 
- zdroj statického tlaku 
- náhradn# zdroj statického tlaku 
- aerodynamická (polohová) chyba 
- odvodnenie (drená') systému 
- vyhrievacie teleso 
- chyby spôsobené upchatím alebo 
  netesnos%ami 
R+chlomer 
- princípy !innosti a kon$trukcie 
- vz%ah medzi celkov#m a statick#m tlakom 
- definícia indikovanej, kalibrovanej a pravej 
  vzdu$nej r#chlosti 
- prístrojové chyby 
- indikácia r#chlosti letu, farebné ozna!enie 
- kontrola prevádzkyschopnosti pilotom 
V+'komer 
- princípy !innosti a kon$trukcie 
- funkcie pomocnej stupnice 
- ú!inky hustoty vzduchu 
- tlaková nadmorská v#$ka 
- skuto!ná nadmorská v#$ka 
- $tandardná atmosféra ICAO (ICAO SA) 
- letová hladina 
- prístrojové chyby 
- kontrola prevádzkyschopnosti pilotom 
Variometer 
- kon$trukcia a princípy !innosti 
- funkcia 
- oneskorenie indikácie vlastnej kon$trukcie 
  prístroja 
- klapkov# variometer, princíp, zapojenie  
- ukazovate& okam'itej vertikálnej r#chlosti (VSI) 
- indikácie 
- kontrola prevádzkyschopnosti pilotom 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo V$EOBECNÉ ZNALOSTI O LIETADLE Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

 
 

Gyroskop 
- princípy, stálos% polohy, precesia 
Zákrutomer 
- deriva!n# zotrva!ník (s dvoma stup(ami 
  vo&nosti) 
- ú!el a funkcie 
- vplyv r#chlosti 
- indikácie 
- obmedzenie indikácie zákrutomera 
- zdroj napájania 
- ukazovate& vyvá'enia (guli!ka) princíp 
  a indikácie 
- prie!ny sklonomer, princíp a v#znam 
- kontrola prevádzkyschopnosti pilotom 
Umel+ horizont -  informatívne 
- gyro orientované na zem (gyrovertikála) 
- ú!el a funkcie, indikácie, interpretácie 
- prevádzkové obmedzenia 
- zdroj napájania 
- kontrola prevádzkyschopnosti pilotom 
Smerov+ zotrva%ník - informatívne 
- smerové gyro, ú!el a funkcie, indikácie 
- pou'itie s magnetick#m kompasom 
- mechanizmus nastavovania, zdanliv# znos 
- prevádzkové obmedzenia 
- zdroj napájania 
- kontrola prevádzkyschopnosti pilotom 
Magnetick+ kompas 
- kon$trukcia a funkcie 
- magnetické pole Zeme 
- deklinácia a deviácia 
- zatá!ania, chyby spôsobené zr#chlením 
- kontrola prevádzkyschopnosti pilotom 

 

   

4 

LETOVÁ SPÔSOBILOS,  
- platné osved!enie 
- splnenie po'iadaviek pravidelnej údr'by 
  a pokynov, obmedzení a upozornení v letovej 
  príru!ke 
- doplnky letovej príru!ky 
- ustanovenia a udr'iavanie 
  lietadlovej knihy a záznamu o závadách 
- povolená údr'ba vykonávaná pilotmi 

 

   

 SPOLU 
4 

––-- 
4 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo LETOVÉ V!KONY A PLÁNOVANIE  Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

HMOTNOS, A VYVÁ)ENIE 
- obmedzenie maximálnej hmotnosti  
- predná a zadná medza polohy %a'iska, 
- v#po!ty hmotnosti a %a'iska - letová príru!ka 
  a vyva'ovací protokol 

 

   

2 

V!KONNOS, 
Vzlet 
- vzlet a po!iato!né stúpanie 
- ú!inky hmotnosti, vetra, teploty vzduchu 
  a  hustotná nadmorská v#$ka 
- ú!inky zemského povrchu a jeho sklonu 
- pou'itie vztlakov#ch klapiek 
Pristátie 
- ú!inky hmotnosti, vetra, hustotná nadmorská 
  v#$ka a r#chlos% letu pri priblí'ení na pristátie 
- pou'itie vztlakov#ch klapiek a brzdiacich $títov 
- povrch terénu a jeho sklon 
Za letu 
- ú!inky konfigurácie, hmotnosti, teploty 
  a nadmorskej v#$ky 
- k)zanie a jeho optimalizácia 
- nepriaznivé vplyvy vody, námrazy, stavu 
  draku, vztlakov#ch klapiek a brzdiacich $títov  

 

   

 SPOLU 
1 

––– 
1 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo -UDSKÁ V!KONNOS, A OBMEDZENIA Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

ZÁKLADNÁ FYZIOLÓGIA 
Pojmy 
- zlo'enie atmosféry, zákony plynov (difúzia), 
  d#chanie a krvn# obeh 
Ú%inky parciálneho tlaku 
- vplyv narastajúcej v#$ky, prestup plynov 
- hypoxia: príznaky, prevencia, 
- pretlakovanie kabíny,ú!inky r#chlej 
  dekompresie: !as u'ito!ného 
  vedomia, pou'itie kyslíkov#ch masiek 
  a r#chleho zostupu, hyperventilácia (zr#chlené 
  d#chanie): príznaky a zabránenie 
- ú!inky zr#chlenia 
Videnie 
- fyziológia zraku, 
- obmedzenie zrakového systému: chyby zraku, 
  optické klamy (preludy, ilúzie), priestorová 
  dezorientácia, zabránenie dezorientácii 
Sluch 
- fyziológia sluchu, vnemy vnútorného ucha 
- ú!inky zmeny v#$ky, hluk a strata sluchu 
- priestorová dezorientácia: rozpory medzi 
  u$ami a o!ami, prevencia dezorientácie 
Kinetóza 
- prí!iny, príznaky, prevencia 
Lietanie a zdravie 
- zdravotné po'iadavky 
- vplyv be'n#ch indispozícii a liekov: 
  nachladenie, 'alúdo!né nevo&nosti, lieky 
  lie!ivá a ved&aj$ie ú!inky, alkohol, únava 
- osobná zdatnos%, 
- potápanie s prístrojom – opatrenia pred letom 
Toxické riziká 
- nebezpe!n# tovar 

 

   

2 

ZÁKLADNÁ PSYCHOLÓGIA 
Informa%n+ proces 
- pojmy vnímania, 
- poznávacie vnímanie: o!akávanie, 
  predvídanie, zvyky 
Centrálny kanál rozhodovania 
- du$evné pracovné za%a'enie, obmedzenie 
- informa!né zdroje: stimuly a pozornos%, 
  verbálna komunikácia, 
- pamä% a jej hranice, prí!iny chybného v#kladu  
Stres 
- prí!iny a vplyvy, predstavy o vyburcovaní 
- vplyvy na v#konnos%,  
- rozpoznávanie a zni'ovanie stresu 
Posúdenie a forma rozhodnutia 
- predstavy o úsudku pilotov 
- psychologické postoje: aspekty správania 
- zhodnotenie rizika: rozvoj uvedomovania si 
  situácie 

 

   

 SPOLU 
1 

––– 
1 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo METEOROLÓGIA Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 
ATMOSFÉRA 
- zlo'enie a $truktúra 
- vertikálne !lenenie 

 
   

2 

TLAK, HUSTOTA A TEPLOTA 
- barometrick# tlak, izobary 
- zmeny tlaku, hustoty a teploty s v#$kou 
- názvoslovie merania v#$ok 
- 'iarenie Slnka a Zeme, teplota 
- denn# chod teploty, adiabatick# dej, 
- vertikálny teplotn# gradient 
- stabilita a instabilita 
- vplyv radiácie, advekcie, subsidencie a 
  konvekcie 

 

   

3 

VLHKOS, A ZRÁ)KY 
- vodná para v atmosfére, tlak vodnej pary 
- rosn# bod a relatívna vlhkos% 
- kondenzácia a vyparovanie, zrá'ky 

 

   

4 

TLAK A VIETOR 
- oblasti vysokého a nízkeho tlaku 
- pohyby v atmosfére, tlakov# gradient 
- vertikálne a horizontálne pohyby, 
  konvergencia a divergencia 
- pozemn# a geostrofick# vietor,  
- vplyv gradientu vetra a strihu vetra na vzlet a 
  pristátie 
- vz%ah medzi izobarami a vetrom, Buys 
  Ballotov zákon 
- turbulencia a nárazovitos% 
- miestne vetry, fén, pevninské a morské brízy 

 

   

5 

TVORBA OBLA"NOSTI 
- ochladzovanie advekciou, radiáciou a 
  adiabatickou expanziou 
- druhy obla!nosti: konvek!ná, orografická, 
  vrstevnatá a kopovitá obla!nos% 
- podmienky lietania v jednotliv#ch druhoch 
  obla!nosti 

 

   

6 

HMLA, DYMNO A ZÁKAL 
- hmla radia!ná, advek!ná, frontálna a mrznúca 
- tvorenie a rozpú$%anie hmly 
- hor$enie doh&adnosti vplyvom dymna, 
  sne'enia, prachu a piesku 
- ur!enie pravdepodobnosti, 'e sa doh&adnos% 
  zhor$í 
- riziká letu v podmienkach zhor$enej 
  horizontálnej a vertikálnej doh&adnosti 

 

   

7 

VZDUCHOVÉ HMOTY 
- faktory ovplyv(ujúce vlastnosti vzduchov#ch 
  hmôt a ich opis 
- klasifikácia vzduchov#ch hmôt, oblas% vzniku 
- transformácia vzduchov#ch hmôt po!as ich 
  premiest(ovaní 
- vznik tlakov#ch ní'í a tlakov#ch v#$í 
- po!asie súvisiace s tlakov#mi útvarmi 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo METEOROLÓGIA Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

8 

FRONTOLÓGIA 
- v#voj studen#ch a tepl#ch frontov 
- rozhranie medzi vzduchov#mi hmotami 
- v#voj teplého frontu, frontálna obla!nos% 
  a po!asie, po!asie v teplom sektore 
- v#voj studeného frontu, frontálna obla!nos% 
  a po!asie 
- oklúzia, frontálna obla!nos% a po!asie 
- stacionárne fronty, frontálna obla!nos% 
  a po!asie 

 

   

9 

VYTVÁRANIE A NARASTANIE NÁMRAZY 
- podmienky vzniku námrazy 
- vznik inovatky, kry$talickej, zrnitej, priesvitnej 
  námrazy (&adovky) 
- vplyv námrazy na v#konnos% lietadla 
- bezpe!nostné opatrenia a vyh#banie sa 
  podmienkam námrazy 

 

   

10 

BÚRKY 
- vznik – vo vnútri vzduchovej hmoty, búrky 
  frontálne a orografické 
- podmienky vzniku búrok 
- proces v#voja – v#vojové fázy 
- diagnóza vhodn#ch podmienok na vznik búrok 
- nebezpe!ie pre lietadlá 
- ú!inky blesku a silnej turbulencie 
- vyh#banie sa letu v blízkosti búrok   

 

   

11 

LET NAD HORNAT!MI OBLAS,AMI 
- mo'né nebezpe!enstvo 
- vplyv terénu na atmosferické podmienky 
- horské vlny, strih vetra, turbulencia, vertikálne 
  pohyby, ú!inky rotoru a orografické prúdy 

 

   

12 

KLIMATOLÓGIA 
- v$eobecná cirkulácia atmosféry v troposfére 
  nad Európou v  jednotliv#ch ro!n#ch 
  obdobiach 
- miestne po!asie a prúdenie v jednotliv#ch 
  ro!n#ch obdobiach 

 

   

13 

MERANIE V!$OK 
- prevádzkové aspekty nastavovania tlaku 
- barometrická nadmorská v#$ka, hustotná 
  nadmorská v#$ka 
- v#$ka nad letiskom, nadmorská v#$ka, letová 
  hladina 
- $tandardná atmosféra ICAO 
- nastavenia QNH, QFE a $tandardného tlaku 
- prevodná v#$ka, vrstva, hladina 

 

   

14 

METEOROLOGICKÁ ORGANIZÁCIA 
- letiskové meteorologické slu'obne 
- letecké meteorologické stanice 
- predpovedná slu'ba 
- meteorologické slu'by na letiskách 
- dostupnos% pravidelne vydávan#ch 
  meteorologick#ch predpovedí 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo METEOROLÓGIA Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

15 

METEOROLOGICKÉ ANYL!ZY 
A PREDPOVEDE 
- meteorologické mapy, znaky, zna!ky na 
  mapách 
- mapy v#zna!ného po!asia 
- predpovedné mapy pre v$eobecné letectvo 

 

   

16 

METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE NA 
PLÁNOVANIE LETU 
- hlásenie, správy a predpovede pre letisko 
  odletu, na trati, cie&ové a náhradné 
- v#klad kódovanej informácie METAR, TAF 
- dostupnos% pozemn#ch hlásení o prízemnom 
  vetre, strihu vetra, doh&adnosti 
METEOROLOGICKÉ RÁDIOVÉ VYSIELANIE 
PRE LETECTVO 
VOLMET, ATIS, SIGMET 

 
 
 
 
 
 

   

 SPOLU 
8 

––– 
8 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo NAVIGÁCIA Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

TVAR ZEME 
- zemská os, póly 
- poludníky zemepisná d)'ka 
- rovnobe'ky zemepisná $írka 
- ve&ká kru'nica, malá kru'nica 
- loxodroma, ortodroma 
- severná/ju'ná, v#chodná/západná pologu&a  

 

   

2 

MAPOVANIE 
- letecké mapy a topografické mapy 
- projekcie a ich vlastnosti 
- mapy konformné, ekvivalentné 
- mierka mapy 

 

   

3 

KONFORMNÁ ORTOMORFICKÁ PROJEKCIA 
(mapa ICAO 1 : 500 000) 
- hlavné vlastnosti, kon$trukcia 
- zbiehavos% poludníkov 
- zobrazovanie poludníkov, rovnobe'iek, 
  ve&k#ch, mal#ch kru'níc, loxodrom a ortodrom 
- mierka, $tandardné rovnobe'ky 
- zobrazenie v#$ok  

 

   

4 

SMER 
- zemepisn# sever 
- magnetické pole zeme, deklinácia – ro!ná 
  zmena 
- magnetick# sever 
- vertikálne a horizontálne magnetické pole 
- izogóny a agóny 

 

   

5 

MAGNETIZMUS LIETADLA 
- magnetické vplyvy vo vnútri lietadla 
- deviácia kompasu 
- zatá!anie, chyby kompasu v zákrutách 
- zabránenie magnetickému ru$eniu kompasu  

 

   

6 

VZDIALENOSTI 
- jednotky 
- meranie vzdialenosti so zrete&om na projekciu 
  a mierku mapy 

 

   

7 

MAPY V PRAKTICKEJ NAVIGÁCII 
- zakres&ovanie polôh 
- zemepisná $írka a zemepisná d)'ka 
- zameranie a vzdialenos% 
- pou'itie naviga!ného trojuholníka 
- meranie tratí a vzdialeností 

 

   

8 

INFORMÁCIE O ZÁKLADN!CH ÚDAJOCH 
MAPY/"ÍTANIE MÁP 
- anal#za mapy, topografia, reliéf 
- umelé objekty: stále objekty, objekty 
  podliehajúce zmene 
- príprava, skladanie mapy 
- metóda !ítania mapy, orientácia mapy 
- orienta!né body 
- o!akávanie orienta!n#ch bodov: pri stálom 
  vizuálnom kontakte, pri nie stálom vizuálnom 
  kontakte, pri strate orientácie 
- letecké zna!ky, letecká informácia 
- prevod jednotiek 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo NAVIGÁCIA Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

9 

ZÁKLADY NAVIGÁCIE 
- IAS, CAS a TAS 
- tra%, zemepisná a magnetická 
- smer a r#chlos% vetra, kurz a tra%ová r#chlos% 
- trojuholník r#chlosti 
- znos, uhol opravy o vietor 
- ETA 
- navigácia v#po!tom, poloha, bod  

 

   

10 

NAVIGA"NÉ V!PO"TY  
Pou*itie naviga%ného po%ítadla na ur%enie: 
- TAS, !asu a vzdialenosti 
- prevodu jednotiek 
- tlakové, hustotné a pravé nadmorské v#$ky 
- !asu na trati a ETA 
- pou'itie naviga!ného po!ítadla na rie$enie 
  trojuholníka r#chlosti 
- vplyv TAS a smeru a r#chlosti vetra na tra% 
- stanovenie kurzu a tra%ové r#chlosti 
- uhla znosu a uhla opravy o vietor  

 

   

11 

"AS 
- vz%ah medzi svetov#m koordinovan#m !asom 
  (UTC) a miestnym !asom (LTM) 
- stanovenie !asu v#chodu a západu slnka 

 

   

12 

PLÁNOVANIE LETU 
- v#ber máp 
- poveternostné predpovede a správy pre tra% 
  a letisko 
- zhodnotenie poveternostnej situácie 
- zákres trate na mape 
- zretele na riaden#/regulovan# vzdu$n# 
  priestor, na obmedzenie vzdu$ného priestoru, 
  na nebezpe!né priestory, at*. 
- pou'itie AIP a NOTAM 
- postupy spojené s ATC v riadenom/ 
  regulovanom vzdu$nom priestore 
- bezpe!ná nadmorská v#$ka(y) na trati 
- náhradné letiská 
- spojenie a kmito!ty rádiov#ch/naviga!n#ch 
  prostriedkov 
- vypl(ovanie palubného denníka 
- vypl(ovanie letového plánu ATC 
- v#ber kontroln#ch bodov na trati 
- v#po!ty hmotnosti a vyvá'enie 

 

   

13 

PRATICKÁ NAVIGÁCIA 
- kompasové kurzy, pou'itie devia!nej tabu&ky 
- organizácia pracovného za%a'enia za letu 
- postup odletu, záznamy do palubného 
  denníka, nastavenie v#$komera 
- udr'ovanie smeru letu 
- pou'itie vizuálnych pozorovaní 
- overenie polohy, kontrolné body, opravy kurzu 
- strata a obnovenie orientácie 
- príletove postupy, spojenie s ATC 
- vyplnenie palubného denníka a záznamy 
  v lietadlovej knihe 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo NAVIGÁCIA Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

14 

GPS, Logger, Odpoveda% XPDR, Pozemn+ 
radar, Sekundárny preh.adov+ radar,  – 
informatívne 
- pou'itie 
- princípy 
- indikácia a interpretácia 
- pokrytie 
- chyby a presnos% 
- faktory ovplyv(ujúce spo&ahlivos% a presnos% 

 

   

 SPOLU 
6 

––– 
6 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo PREVÁDZKOVÉ POSTUPY Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

ICAO PRÍLOHA 6, PREVÁDZKA LIETADIEL, 
II. "AS, V$EOBECNÉ LETECTVO - LETÚNY 
(L 6/II) 
- definície, v$eobecné ustanovenia 
- príprava na let a postupy za letu 
- prevádzkové obmedzenia dané v#konmi 
  lietadla 
- palubné prístroje a vybavenie 
- komunika!né a naviga!né vybavenie 
- údr'ba lietadiel, letová posádka lietadiel 
- polohové svetlá vidite&né vo vzduchu 

 

   

2 

ICAO PRÍLOHA 12, PÁTRANIE A 
ZÁCHRANA (L 12) 
- definície a skratky 
- obdobie neistoty, pohotovosti a tiesne 
- postupy velite&ov lietadiel 
- signály pre pátranie a záchranu 

 

   

3 

ICAO PRÍLOHA 13, ODBORNÉ 
VY$ETROVANIE PRÍ"IN LETECK!CH 
NEHÔD (L 13, § 18 LETECKÉHO ZÁKONA)  
- definície 
- národné postupy 

 

   

4 

PORU$ENIE LETECK!CH PREDPISOV - 
SANKCIE (§ 51 a* § 54 LETECKÉHO 
ZÁKONA) 
- priestupky 
- pokuty 

 

   

 SPOLU 
2 

––– 
2 
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SPLNENÉ  Por. 
%íslo PRINCÍPY LETU Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

ATMOSFÉRA 
- zlo'enie a $truktúra 
- $tandardná atmosféra ICAO 
- atmosferick# tlak 

 

   

2 

PRÚDENIE VZDUCHU OKOLO TELESA 
(PODZVUKOVÉ) 
- odpor a hustota vzduchu, 
- medzná vrstva, 
- sily trenia, laminárne a turbulentné prúdenia, 
- Bernoulliho princíp - Venturiho jav 

 

   

3 

PRÚDENIE VZDUCHU OKOLO 
DVOJROZMERNÉHO AERODYNAMICKÉHO 
PROFILU 
- prúdenie vzduchu okolo plochej dosky 
- prúdenie okolo zakrivenej dosky 
  (aerodynamického profilu) 
- opis rezu aerodynamického profilu 
- vztlak a odpor, 
- koeficienty vztlaku a odporu 
- aerodynamické a geometrické charakteristiky 
  profilu 
- vztlaková krivka, polára profilu 

 

   

4 

TROJROZMERNÉ PRÚDENIE OKOLO 
AERODYNAMICKÉHO PROFILU 
- tvary aerodynamického profilu a pôdorysné 
  tvary krídla 
- indukovan# odpor: zrázov# uhol, vírov# odpor, 
  ú!inok blízkosti zeme, $tíhlos% 
- $kodliv# odpor (profilu): tvar, odpor trenia 
  povrchu a interferencia (vzájomné pôsobenie 
  plôch), pomer vztlak/odpor 
- polára krídla, polára vetro(a 
- vlastnosti a v#kony vetro(a 
- r#chlostná polára, vyu'itie r#chlostnej poláry 
  vetro(a, vplyv vetra, klesav#ch a stúpav#ch 
  prúdov 

 

   

5 

ROZDELENIE $TYROCH SÍL 
- rovnováha a dvojice síl 
- vztlak a hmotnos% 
- %ah a odpor 
- spôsoby dosiahnutia rovnováhy 

 

   

6 

PRVKY RIADENIA LETU 
- tri roviny: klonenie, klopenie, bo!enie 
- ú!inky v#$kového kormidla, krídielok a 
  smerového kormidla 
- ovládanie klopenia, klonenia a bo!enia 
- hmotnostné a aerodynamické vyvá'enie 
  riadiacich plôch 

 

   

7 

OVLÁDACIE PRVKY VYVA)OVANIA 
- základná vyva'ovacia plô$ka, od&ah!ovacia 
  plô$ka a pri%a'ovacia plô$ka 
- ú!el a funkcia, spôsob !innosti 
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SPLNENÉ Por. 
%íslo PRINCÍPY LETU Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

8 

VZTLAKOVÉ KLAPKY A KLAPKY NA 
NÁBE)NEJ HRANE 
- jednoduché, delené, $trbinové, Fowlerova 
  klapka 
- ú!el a funkcia, prevádzkové vyu'itie 
- nábe'né klapky, nábe'ná hrana 
- ú!el a funkcia 
- normálne/automatické ovládanie 

 

   

9 

PÁD 
- kritick# uhol nábehu 
- rozru$enie hladkého prúdenia vzduchu 
- zní'enie vztlaku, zv#$enie odporu 
- premiestnenie pôsobiska vztlaku 
- príznaky v#voja 
- charakteristiky vetro(a pri páde 
- faktory ovplyv(ujúce pádovú r#chlos%  
  a správanie sa vetro(a pri páde 
- pády z letu vodorovného, stúpavého 
  klesavého, v zákrute 
- vybratie vetro(a z pádu 

 

   

10 

PREDCHÁDZANIE V!VRTKÁM 
- stratu vztlaku na konci krídel 
- v#voj, klonenie 
- rozpoznanie v po!iato!nom $tádiu 
- okam'ité a rozhodné vyrovnanie pádu 

 

   

11 

STABILITA 
- definícia statickej a dynamickej stability 
- pozd)'na stabilita 
- vplyv %a'iska na riadenie a klopenie 
- bo!ná a smerová stabilita 
- vzájomná vz%ahová súvislos% bo!nej 
  a smerovej stability 

 

   

12 

NÁSOBOK ZA,A)ENIA A OBRATY 
(MANÉVRE)  
- kon$truk!né zretele 
- obálka obratov a poryvov 
- obmedzujúce násobky za%a'enia s pou'itím 
  a bez pou'itia vztlakov#ch klapiek 
- zmeny násobku v zákrutách a pri v#chylkách 
  v#$kového kormidla 
- obmedzenie r#chlosti pri obratoch 
- bezpe!nostné opatrenia za letu 

 

   

13 

NAMÁHANIE NA ZEMI 
- bo!né za%a'enie pristávacieho zariadenia 
- pristátie 
- rolovanie, bezpe!nostné opatrenia po!as 
  zákrut 

 

   

 SPOLU 
10 

––– 
10 
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SPLNENÉ Por. 
%íslo SPOJENIE Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

RÁDIOTELEFÓNIA A KOMUNIKÁCIA 
- pou'itie AIP a vo&ba kmito!tu, 
- hláskovacia abeceda,  
- volacie znaky/skrátené volacie znaky 
  lietadla/stanice, 
- spôsob vysielania, 
- pou'itie normalizovan#ch slov a fráz, 
- odpo!úvanie, 
- predpísané pokyny na potvrdzovanie správ 
ich 
  opakovaním 

 

   

2 

POSTUPY PRE ODLET 
- kontrola rádiového vybavenia 
- pokyny pre rolovanie 
- vy!kávanie na zemi, povolenie na odlet 

 

   

3 

POSTUPY NA TRATI  
- prechod na in# kmito!et, 
- hlásenie polohy, v#$ky/letovej hladiny 
- letová informa!ná slu'ba 
- informácie o po!así, hlásenie po!asia 
- postupy na získanie smerníkov, kurzov, polôh 
- procedurálna frazeológia 
- pokrytie vzdialenosti/v#$ky 

 

   

4 

POSTUPY SCHÉM PREVÁDZKY PRE 
PRÍLET 
- príletové povolenie 
- hovory a pokyny ATC po!as letu po okruhu, 
  priblí'enia a pristátia, uvo&(ovania dráhy 

 

   

5 

STRATA SPOJENIA 
- nevyhnutná !innos%: zálo'né !innosti, 
kontrola  
  prevádzkyschopnosti, vrátane mikrofónu 
  a slúchadiel 
- postupy za letu pod&a druhu vzdu$ného 
  priestoru 

 

   

6 

TIES#OVÉ A NALIEHAVÉ POSTUPY 
- tiese( (MAYDAY), definícia a pou'itie 
- kmito!ty stanovené na toto pou'itie 
- obsah správy Mayday 
- Naliehavos% (PAN) - definícia, pou'itie 
- kmito!ty stanovené na toto pou'itie 
- tranzit správ (retranslácia) 
- dodr'iavanie rádiového ticha pri zachytení 
  ties(ov#ch/naliehav#ch hovorov 
- zru$enie tiesne/naliehavosti 

 

   

 SPOLU 
3 

-––- 
3 
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SPLNENÉ Por. 
%íslo V$EOBECNÁ BEZPE"NOS, LETU Po%et 

hodín Hodiny De& Podpis 

1 

VETRO# 
- nastavenie a zaistenie sedadiel 
- dvoj a viacbodové bezpe!nostné pásy 
- núdzové vybavenie a jeho pou'itie 

 

   

2 

PREVÁDZKA 
- turbulencia v úplave 
- akvaplaning 
- strih vetra, vzlet, priblí'enie a pristátie 

 

   

 SPOLU 
1 

––– 
1 

 
 

CELKOV! PO"ET HODÍN 
40  

-––- 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V!CVIKOVÁ PRÍRU"KA – VETRONE     AK-PL 
HLAVA II.   V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 2   #POROV! V!CVIK PILOTA VETRO$OV 

Zmena  1.2.2009                                                                      2 - 1  

2 HLAVA II. 
 
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 2  
 
 #PORTOV! V!CVIK PILOTA VETRO$OV 
 
 
2.1 METODICKÉ POKYNY 
 
 Do v!cviku mô"e by# zaraden! pilot vetro$ov s platn!m preukazom spôsobilosti 
 pilota  vetro$ov s platnou kvalifikáciou GLD. 
 
 Pred za%atím &portového v!cviku absolvuje pilot &kolenie a preskú&anie  z metodiky 
 &portového v!cviku. 
 

V ka"dom v!cvikovom roku sa odporú%a, aby pilot pred prv!m termick!m letom na 
type vykonal nácvik pristátia do obmedzeného priestoru pod'a cvi%enia AK-PL 2/21. 

 O po%te letov rozhodne in&pektor prevádzkovate'a, ak tak neu%iní, o po%te letov 
 rozhodne in&truktor poveren! vedením &portového v!cviku na základe rozlietanosti 
 pilota, nariaden! po%et letov zapí&e pilotovi do zápisníka letov a skontroluje ich 
 splnenie. 
   
 Oprávnenie pre spôsob vzletu za navijakom pre pilota, ktor! absolvoval v!cvik  pod'a 
 v!cvikového programu AK-PL 1A získa splnením Rozdielového v!cviku pre 
 spôsob vzletu za navijakom z V!cvikového programu AK-PL 1U, 1A. Letov! 
 in&pektor prevádzkovate'a zapí&e splnenie t!chto cvi%ení a schopnos# vykonáva# 
 vzlet za navijakom pilotovi do zápisníka letov. 
 
 Po%et letov a doba letov v jednotliv&ch cvi%eniach sú stanovené ako minimálne. 
  
 O rozsahu a postupnosti plnenia jednotliv!ch cvi%ení rozhoduje in&truktor poveren! 
 vedením v!cviku.  
 
 Splnenie cvi%ení AK-PL 2/26a, 26 a schopnos# vykonáva# lety v dlhej vlne 
 v danom priestore zapí&e in&truktor pilotovi do zápisníka letov. 
 
 Splnenie cvi%ení AK-PL 2/27a, 27 a schopnos# vykonáva# lety nad svahom 
 v danom priestore zapí&e in&truktor pilotovi do zápisníka letov. 
 
 Splnenie cvi%ení AK-PL 2/28a, 28 a schopnos# vykonáva# lety v dvojvleku zapí&e 
 in&truktor pilotovi do zápisníka letov. 
 
 Poznámka: „X“ v kolónke „letová doba“ znamená, "e po%et letov a %as na dané 
 cvi%enie nie je limitovan!. 
 
  
  
 
 
 
 
 Zvlá!tne ustanovenie: Pilot, ktor! nemá splnené podmienky k získaniu odznaku  FAI 
 (strieborné C) mô"e vykonáva# mimoletiskové lety a prelety iba za ú%elom ich 
 získania, po ich splnení mô"e plni# v!cvikov! program v plnom rozsahu.    

  
Zmena (. 1 1.2.2010 
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2.2 LETOV! V!CVIK 
 
 Technika pilotá"e 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL$ CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

AK-PL 
2/20a Pozemná príprava.     

AK-PL 
2/20 Lety po okruhu. N/A X N/A X 

AK-PL 
2/21 

Lety k nácviku pristátia do obmedzeného 
priestoru. N/A X N/A X 

AK-PL 
2/22 

Lety k nácviku rie&enia mimoriadnych prípadov 
za letu. N/A X   

AK-PL 
2/23 

Termické lety a lety k zdokonaleniu prvkov 
techniky pilotá"e. N/A X N/A X 

AK-PL 
2/24a Pozemná príprava.     

AK-PL 
2/24 

Termické lety, prelety pre splnenie podmienok k 
získaniu odznaku FAI D (strieborné C) N/A X N/A X 

AK-PL 
2/25 

V!konné r!chlostné prelety na vzdialenos# 
vykonávané v súlade so )portov!m poriadkom 
FAI.   

N/A X N/A X 

AK-PL 
2/26a Pozemná príprava.     

AK-PL 
2/26 Cvi%né a samostatné lety v dlhej vlne. 1N/A 1 : 00 1N/A 1 : 00 

AK-PL 
2/27a Pozemná príprava.     

AK-PL 
2/27 Cvi%né a samostatné lety nad svahom 1N/A 0 : 40 1N/A 0 : 40 

AK-PL 
2/28a Pozemná príprava.     

AK-PL 
2/28 Lety v dvojvleku. 2A 0 : 20 2A 0 : 20 
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2.3  NÁPL$ CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 

 
Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL  
2/20a 

 Pozemná príprava pred za%atím &portového v!cviku: 
- vykona# &kolenie a preskú&anie z metodiky &portového v!cviku, 
- vykona# zoznámenie so &portov!m poriadkom pre lietanie na vetro$och, 
- zoznámi# pilota s pou"ívaním pomôcok pri &portovom lietaní (letové zapisova%e 
  at*.) 

AK-PL    
2/20 

Lety po okruhu, rozpo%et na pristátie a pristátie. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po%et letov:          N/A 
Doba letu:             X   
V!&ka vypnutia:    200 - 400 m  (650 - 1300 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet za navijakom alebo aerovlekom, let po okruhu s dôsledn!m 
  vylu%ovaním znosu vetra,  rozpo%et na pristátie a pristátie s vyu"itím sklzu, 
- v prípade vzletu aerovlekom vykona# vypnutie v priestore 1. alebo 2. okruhovej 
  zákruty.    
Zásady bezpe%nosti: 
- povinné úkony a  núdzové postupy za letu vykonáva pilot.    

AK-PL    
2/21 

Zdokonali# pilota bezpe%ne vykonáva# manéver na pristátie do obmedzeného 
priestoru . 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po%et letov:         N/A 
Doba letu:            X   
V!&ka vypnutia:   200 - 400 m  (650 - 1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona# vzlet za navijakom alebo aerovlekom,  
- vykona# manéver k prehliadke plochy, vo'be okruhu, správny zostup na pristátie, 
- pri pristátí na letisko musí by# vykonané vyt!%enie za%iatku aj konca vymedzeného 
  priestoru, pri letoch vo dvojom vykona# let so zakryt!m v!&komerom, 
- pri pristátí mimo letiska musí by# v mieste pristátia in&truktor s pohotovostn!m 
  vozidlom a rádiostanicou (prednostne vyu"íva# plochy pre LCH().  
Pilot musí samostatne zvoli# a vykona# vhodn! manéver na pristátie do 
obmedzeného priestoru.        
Zásady bezpe%nosti: 
- povinné úkony a  núdzové postupy za letu vykonáva pilot. 
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Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
2/22 

Zdokonali# pilota bezpe%ne rie&i# mimoriadne prípady pri vzlete a pri lete po okruhu. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu. 
Po%et letov:          N/A 
Doba letu:             X 
V!&ka vypnutia:    xxx m  (xxx ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh'adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet za navijakom alebo aerovlekom. 
- preru&enie #ahu navijaku a vle%ného letúnu v rôznych v!&kach, 
- nácvik manévru s visiacim lanom, 
- nácvik pristátia so zablokovan!mi vzdu&n!mi brzdami v plnej vysunutej 
  a zasunutej polohe, 
- let so simulovan!m %iasto%ne zablokovan!m riadením, zablokovan!m v!&kov!m 
  riadením, 
- vysoké podrovnanie, vyplávanie, odskok.     
Pilot musí samostatne zvoli# a vykona# vhodn! manéver na bezpe%né pristátie.        
Zásady bezpe%nosti: 
- povinné úkony a  núdzové postupy za letu vykonáva pilot. 

AK-PL    
2/23 

Termické lety vykonávané v letiskovom priestore a lety do priestoru k zdokonaleniu 
techniky pilotá"e ostr!ch zákrut, sklzov, pádov a v!vrtiek.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn!ch orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:            N/A 
Doba letu:               X 
V!&ka vypnutia:      xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- doporu%en! spôsob vzletu je aerovlek, 
- vyh'adáva# stúpavé prúdy a ustre*ovanie v nich, 
- opustenie stúpavého prúdu s nov!m naviazaním a nov!m ustre*ovaním,  
- preskoky na r!chlosti do 120 km.h-1, 
- prira*ovanie sa ku krú"iacim vetro$om a krú"enie s nimi v jednom stúpavom 
  prúde, opustenie stúpavého prúdu s viacer!mi vetro$mi, 
- vykona# v!vrtky s jednou oto%kou z priameho letu a zo zákruty, 
- bezpe%ne vybera# v!vrtky z priameho letu po 1 oto%ke, bezprostredné vyberanie 
  zo za%ínajúcej autorotácie, 
- vykona# zábrany pádu z priameho letu a zákrut pri zasunut!ch a vysunut!ch 
  vztlakov!ch klapkách a vzdu&n!ch brzdách, 
- ostré a mierne pády (uvedenie a vybratie), 
- zákruty s náklonom nad 30° a let na zv!&enej r!chlosti do 120 km.h-1,  
- zákruty s náklonom 15°  do stanoveného kurzu pod'a kompasu, 
- zaradenie do okruhu vo v!&ke 300 m, let po okruhu a rozpo%et na pristátie 
  vykona# sklzom. 
Zásady bezpe%nosti: 
- pri lete musí ma# pilot letisko neustále na doklz a musí pozna# smer, v ktorom sa 
  od letiska nachádza, doporu%uje sa vykonáva# tieto lety tak, aby pri nich 
  nedochádzalo k núdzov!m pristátiam do terénu. 
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Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
2/24a 

Pozemná príprava pre splnenie podmienok k získaniu odznaku FAI D (strieborné C). 
- zoznámi# pilota so )portov!m poriadkom FAI pre získanie odznaku strieborné C, 
- zoznámi# pilota s pou"ívaním pomôcok pri &portovom lietaní (letové zapisova%e 
   at*.), 
- pre&tudova# rozdelenie vzdu&ného priestoru, aktiváciu zakázan!ch priestorov 
  a in!ch údajov, ktoré by mohli ovplyvni# bezpe%nos# letu, 
- zopakova# povinnosti pri pristáti mimo letiska, zásady pri pristátí do terénu a na 
  inom letisku.      

AK-PL    
2/24 

Termické lety vykonávané v letiskovom priestore a prelety pre splnenie podmienok k 
získaniu odznaku FAI D (strieborné C).  
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore a na stanovenej trati za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu a pozemn!ch orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:            N/A 
Doba letu:               X 
V!&ka vypnutia:      xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- doporu%en! spôsob vzletu je aerovlek, 
- vyh'adáva# stúpavé prúdy a ustre*ovanie v nich, 
- preskoky na r!chlosti, 
- pre plnenie podmienok odznaku FAI D (strieborné C) musí by# let dokladovan! 
  letov!m zapisova%om schválen!m IGC, alebo barozáznamom. 
Zásady bezpe%nosti: 
- pri lete v letiskovom priestore musí ma# pilot letisko vzletu na doklz a musí pozna# 
  smer, v ktorom sa od letiska nachádza, doporu%uje sa vykonáva# tieto lety tak, aby 
  pri nich nedochádzalo k núdzov!m pristátiam do terénu, 
- po%as letu na trati dodr"iava# nariadenie o v!bere plochy pre vynútené pristátie v 
  teréne. 

AK-PL    
2/25 

V!konné sú#a"né a tréningové lety vykonávané v súlade so &portov!m poriadkom. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# na stanovenej trati a v priestore letiska za dobrej vidite'nosti 
prirodzeného horizontu a pozemn!ch orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:             N/A 
Doba letu:                X 
V!&ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlety za navijakom alebo aerovlekom. 
- vo'bu trate (100, 200, 300 km at*.) pilot konzultuje s in&truktorom poveren!m 
  vedením &portového v!cviku, 
Zásady bezpe%nosti: 
- pre&tudova# rozdelenie vzdu&ného priestoru, aktiváciu zakázan!ch priestorov 
  a in!ch údajov, ktoré by mohli ovplyvni# bezpe%nos# letu, 
- vyh'adáva# núdzové plochy pre vynútené pristátie v teréne. 

AK-PL  
2/26a 

Pozemná príprava pre lety vo vlne. Zoznámi# pilota s meteorologick!mi 
podmienkami pre v!skyt vlnového prúdenia, s nebezpe%n!mi javmi pri letoch vo 
vlne, s vyu"itím tohto prúdenia, s nebezpe%n!mi javmi vo ve'k!ch v!&kach a so 
zásadami pre pou"itie kyslíkového v!stroja a postupmi pre lietanie vo vlne v danom 
priestore.    

 
 
 
 
Zmena (. 1 1.2.2010 
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Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  
 
 
 
 
 
 
 

AK-PL    
2/26 

Lety v dlhej vlne. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v priestore pre vlnové lietanie za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu a pozemn!ch orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:            1N/A vo dvojom  a    1N/A samostatne 
Doba letu:               1 : 00 vo dvojom  a   1 : 00 samostatne     
V!&ka vypnutia:      xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Doporu%en! spôsob vzletu je aerovlek. 
Zoznámi#  a nau%i# pilota so spôsobom vzletu do vlny, naviazanie do stúpania vo 
vlne, s turbulenciou v oblasti rotora, s taktikou lietania vo vlnovom prúdení a so 
spôsobom zostupu. 
Zásady bezpe%nosti: 
- v ka"dom vlnovom priestore musí pilot vykona# najprv v!cvikov! let s in&truktorom. 

AK-PL  
2/27a 

Pozemná príprava pre lety na svahu. Zoznámi# pilota s meteorologick!mi 
a orografick!mi podmienkami pre v!skyt svahového prúdenia, s nebezpe%n!mi 
javmi pri letoch nad svahom, s vyu"itím tohto prúdenia, s nebezpe%n!mi javmi 
v závetrí svahu a postupmi pre lietanie na svahu v danom priestore. 

 
 
 
 
 
 
 

AK-PL    
2/27 

Lety nad svahom. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v priestore pre svahové lietanie za dobrej vidite'nosti prirodzeného 
horizontu a pozemn!ch orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:            1N/A vo dvojom   a   1N/A samostatne  
Doba letu:               0 : 40 vo dvojom  a   0 : 40 samostatne 
V!&ka vypnutia:      xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Doporu%en! spôsob vzletu je aerovlek. 
Zoznámi#  a nau%i# pilota so spôsobom vyu"itia nosného po'a svahového terénu, 
naviazanie na stúpanie nad svahom, s taktikou lietania v svahovom prúdení a so 
spôsobom zostupu. 
Zásady bezpe%nosti: 
- v ka"dom v!cvikovom svahovom priestore musí pilot vykona# najprv v!cvikov! let 
  s in&truktorom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmena (. 1 1.2.2010 
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Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL  
2/28a 

Pozemná príprava pre let v dvojvleku. Pozemná príprava musí by# spolo%ná pre 
v&etk!ch troch pilotov pred ka"d!m jednotliv!m vzletom v dvojvleku. V príprave 
podrobne rozobra# postavenie vetro$ov na &tarte, pri vzlete, po%as letu, vypnutie, 
naviga%nú prípravu, rie&enie mimoriadnych prípadov za letu. Dvojvlek je povolené 
vykonáva# iba za letúnmi, ktoré sú k tomu spôsobilé. Na krat&om lane nesmie by# 
aerodynamicky %istej&í vetro$. 
Lety v dvojvleku majú povolené plni# iba piloti, ktorí majú odlietané minimálne 50 
aerovlekov!ch vzletov.       

AK-PL    
2/28 

Lety v dvojvleku.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore za dobrej vidite'nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn!ch orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:             2A vo dvojom   a   2A samostatne  
Doba letu:               0 : 20 vo dvojom  a   0 : 20 samostatne 
V!&ka vypnutia:      500 m (1640 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh'adnos#:            minimálne: 5 km 
Metodické pokyny: 
Nau%i# pilota bezpe%ne riadi# vetro$ v dvojvleku.  

1. let v prednom vetroni s in&truktorom, 
2. let v prednom vetroni samostatne, 
3. let v zadnom vetroni s in&truktorom, 
4. let v zadnom vetroni samostatne. 

Zásady bezpe%nosti: 
- povinné úkony a  núdzové postupy za letu vykonáva pilot..  
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3 HLAVA II. 
  
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 3 
 
 V!CVIK V LIETANÍ POD#A PRÍSTROJOV 
 
 
3.1 METODICKÉ POKYNY 
 
 Do v!cviku mô"e by# zaraden! pilot $portového v!cviku s platn!m preukazom 
 spôsobilosti pilota vetro%ov s platnou kvalifikáciou GLD. 
 
 In$truktor, ktor! vykonáva v!cvik v lietaní pod&a prístrojov, musí ma# platné 
 oprávnenie k lietaniu pod&a prístrojov na vetro%och. 
 
 V!cvik je mo"né vykonáva# na vetro%och s plne fungujúcim dvojit!m riadením.  Pilot 
 vo v!cviku sedí na zadnom sedadle pod zakrytou kabínou, in$truktor sedí na 
 prednom sedadle. 
 
 Po'et letov!ch hodín pri v!cviku v lietaní pod&a prístrojov: 

- v!cvik pilota obsahuje minimálne 5 letov!ch hodín v dvojom riadení, do 
uveden!ch 5 hodín sa zapo'ítava iba 'as riadenia vetro%a pilotom pod&a 
prístrojov, 

- po'as jedného letového d%a mô"e pilot pod&a prístrojov nalieta# maximálne 2 
hodiny. 

 
 Po$et letov a doba letov v jednotliv%ch cvi$eniach sú stanovené ako minimálne. 
  
 O rozsahu a postupnosti plnenia jednotliv!ch cvi'ení rozhoduje in$truktor poveren! 
 vedením v!cviku.  

 
Oprávnenie k lietaniu pod&a prístrojov potvrdzuje in$pektor na základe v!sledku 
preskú$ania pod&a cvi'enia AK-PL 3/38P do zápisníka letov.  
 
Na udr"iavanie oprávnenia musí pilot odlieta# po'as 12 mesiacov minimálne 1 hodinu 
pod&a prístrojov.     

     
 Obnova platnosti oprávnenia v lietaní pod&a prístrojov sa vykonáva na základe 
 preskú$ania v rozsahu cvi'enia AK-PL 3/38P. 
 
 Pilot vetro%ov – dr"ite& preukazu spôsobilosti pilot letúnov, ktor! má odlietané viac 
 ako 5 hodín pod&a prístrojov na letúnoch, mô"e ma# letovú dobu vo v!cviku                                                         
 skrátenú na jednu polovicu.  
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3.2 LETOV! V!CVIK 
 
 Technika pilotá"e 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL& CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

AK-PL 
3/30a Pozemná príprava.     

AK-PL 
3/30 Let pod&a prístrojov v nezakrytej kabíne. 1A 0 : 10   

AK-PL 
3/31a Pozemná príprava.     

AK-PL 
3/31 

Priamo'iary let pod&a prístrojov bez pou"itia 
kompasu, zákruty pod&a prístrojov o v!chylke 
jednej ru'i'ky, hadovit! let pod&a prístrojov 
o v!chylke jednej ru'i'ky. 

3A 0 : 30   

AK-PL 
3/32a Pozemná príprava.     

AK-PL 
3/32 

Lety pod&a prístrojov s dodr"iavaním 
stanoven!ch kurzov, zákruty o v!chylke jednej 
ru'i'ky do stanoven!ch kurzov.  

2A 0 : 20   

AK-PL 
3/33a Pozemná príprava.     

AK-PL 
3/33 

Zákruty pod&a prístrojov o v!chylke vä'$ej ako 
jedna ru'i'ka, vyberanie zákrut o v!chylke vä'$ej 
ako jedna ru'i'ka do stanoven!ch kurzov. 

2A 0 : 20   

AK-PL 
3/34a Pozemná príprava.     

AK-PL 
3/34 

Vyberanie ostr!ch zákrut a pádov pod&a 
prístrojov, vyberanie v!vrtiek a $pirál pod&a 
prístrojov. 

2A 0 : 20   

AK-PL 
3/35a Pozemná príprava.     

AK-PL 
3/35 

Nácvik ustre(ovania do stúpav!ch prúdov po'as 
letu pod&a prístrojov.   1A 0 : 20   

AK-PL 
3/36 

Let po vopred stanovenej trati s dodr"iavaním 
'asu pod&a prístrojov. 1A 0 : 15   

AK-PL 
3/37 

Zdokona&ovacie lety pod&a prístrojov do náletu 5 
hodín letu pod&a prístrojov. X X   

AK-PL 
3/38P 

Závere'né preskú$anie z techniky pilotá"e za 
letu pod&a prístrojov. 1A 0 : 20   

 Spolu 13A+X 5 : 00   
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3.3 NÁPL& CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 
 

Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL  
3/30a 

Zdokonali# znalosti pilota o kon$trukcii r!chlomeru, v!$komeru, variometra, kompasu 
a zákrutomeru, zoznámi# pilota s praktick!m pou"itím prístrojov a vysvetli# mu 
správny postup pri riadení vetro%a pod&a prístrojov v jednotliv!ch re"imoch letu. Pri 
príprave vyu"i# metodiku prístrojového lietania a docieli# dokonalé zvládnutie látky 
tak, aby po'as letu nebolo potrebné prem!$&a# nad správnymi zásahmi do riadenia.     

AK-PL    
3/30 

Let pod&a prístrojov v nezakrytej kabíne. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:             1A 
Doba letu:                0 : 10 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Let v pracovnom priestore bez zakrytej kabíny pri ktorom si pilot vyskú$a riadenie 
vetro%a v rôznych re"imoch letu, pri'om sa sna"í zapamäta# si charakteristické 
údaje prístrojov v jednotliv!ch re"imoch letu.  
Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor.  

AK-PL  
3/31a 

Názorne vysvetli# pilotovi správne údaje jednotliv!ch prístrojov pri dan!ch re"imoch 
letu, postupy pri zmenách re"imu letu, odstra%ovanie ch!b a správne rozdelenie 
pozornosti jednotliv!m prístrojom. Pilot musí teoreticky zvládnu# riadenie vetro%a 
v k)zavom lete, v zákrutách o v!chylke jednej ru'i'ky, prechody z jednej zákruty do 
druhej pod&a zákrutomeru, r!chlomeru a variometru.   

AK-PL    
3/31 

Lety pod&a prístrojov s dodr"iavaním stanoven!ch kurzov, zákruty o v!chylke jednej 
ru'i'ky do stanoven!ch kurzov. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:              3A 
Doba letu:                0 : 30 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 

1. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou, nau'i# pilota dodr"iava# 
smer v rozsahu ±20 stup%ov, r!chlos# v rozmedzí ± 10 km.h-1 a náklon ± 5 
stup%ov. 

2. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou s cie&om zvládnu# pilotá" 
zákrut o 360 stup%ov s náklonom o v!chylke jednej ru'i'ky s dodr"aním 
r!chlosti ±10 km.h-1 a náklonu ±5 stup%ov. 

3. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou s cie&om nau'i# prechody 
z jednej zákruty do druhej o v!chylke jednej ru'i'ky s dodr"aním r!chlosti 
v rozmedzí ±10 km.h-1, zákruty bez oh&adu na kurzy. 

Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor. 

AK-PL  
3/32a 

Teoreticky zvládnu# techniku pilotá"e vetro%a pod&a prístrojov v priamom k)zavom 
lete po stanovenom kurze pri pou"ití kompasu, vyberanie zákrut o v!chylke jednej 
ru'i'ky do stanoveného kurzu, zdôrazni# chovanie sa kompasu v zákrutách a pri 
zmenách re"imu letu.  
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Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
3/32 

Zákruty pod&a prístrojov o v!chylke vä'$ej ako jedna ru'i'ka, vyberanie zákrut 
o v!chylke vä'$ej ako jedna ru'i'ka do stanoven!ch kurzov. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:             2A 
Doba letu:                0 : 20 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 

1. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou s dodr"iavaním stanoven!ch 
kurzov v rozmedzí ± 15 stup%ov s dodr"aním r!chlosti ±10 km.h-1. 

2. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou, pod&a pokynov in$truktora 
vykonáva# zákruty pod&a prístrojov do vopred stanoven!ch kurzov 
najkrat$ím smerom tak, aby do$lo k potrebnému rozhodnutiu a nasadeniu 
presne do kurzu. 

Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor. 

AK-PL  
3/33a 

Teoreticky zvládnu# techniku pilotá"e vetro%a pod&a prístrojov pri vyberaní zákrut 
o vä'$om náklone a vä'$ími uhlov!mi r!chlos#ami do stanoven!ch kurzov a to 
rôznymi spôsobmi.    

AK-PL    
3/33 

Vyberanie ostr!ch zákrut a pádov pod&a prístrojov, vyberanie v!vrtiek a $pirál pod&a 
prístrojov. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:             2A 
Doba letu:                0 : 20 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 

1. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou, nau'i# pilota krú"enie 
o vä'$ej uhlovej r!chlosti za letu pod&a prístrojov s dodr"aním r!chlosti ± 10 
km.h-1, zákruty vykona# o 360 stup%ov. 

2. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou, nau'i# pilota vybera# 
zákruty do vopred stanoven!ch kurzov, vykonáva# zmeny kurzu zákrutou 
o vä'$ej uhlovej r!chlosti.   

Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor. 

AK-PL  
3/34a 

Teoreticky zvládnu# správne zásady riadenia vetro%a pod&a prístrojov pri vyberaní 
nezvykl!ch polôh pri maximálnych v!chylkách prístrojov, rozobra# jednotlivé fázy 
letu a v!chylky prístrojov pri sklze, páde, v!vrtke, $pirále, nau'i# sa tieto polohy 
rozpoznáva#, vybera# ich a predchádza# im.  
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Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
3/34 

Zrovnávanie ostr!ch zákrut a vyberanie pádov pod&a prístrojov, vyberanie v!vrtiek a 
$pirál pod&a prístrojov. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:              2A 
Doba letu:                0 : 20 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 

1. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou, nau'i# pilota zrovnáva# 
ostré zákruty a vybera# pády. Uvedenie do niektor!ch z nezvykl!ch polôh 
v prvej fáze vykoná in$truktor a pilot vyberá, v druhej fáze vykonáva prvky 
pilot sám. 

2. Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou, nau'i# pilota bezpe'ne 
vybera# vetro% za letu pod&a prístrojov z v!vrtky a $pirály do priameho letu. 
Uvedenie do t!chto polôh vykoná in$truktor a pilot vyberá, v druhej fáze 
vykonáva prvky pilot sám.    

Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor. 

AK-PL  
3/35a 

Pozemná príprava k nácviku ustre(ovania do stúpav!ch prúdov po'as letu pod&a 
prístrojov a  letu po vopred stanovenej trati s dodr"iavaním 'asu pod&a prístrojov.     

AK-PL    
3/35 

Nácvik ustre(ovania do stúpav!ch prúdov po'as letu pod&a prístrojov. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:             1A 
Doba letu:                0 : 20 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou zamera# na vyh&adávanie stúpav!ch 
prúdov po'as letu pod&a prístrojov, v prvej fáze vyh&adáva stúpav! prúd in$truktor 
a odovzdá riadenie pilotovi vo v!cviku, ktor! vykonáva krú"enie a ustre(ovanie, 
v druhej fáze letu pilot pod&a kurzov udávan!ch in$truktorom nalietava a ustre(uje 
do stúpania sám.  
Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor. 

AK-PL    
3/36 

Let po vopred stanovenej trati s dodr"iavaním 'asu pod&a prístrojov. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:             1A 
Doba letu:                0 : 15 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Let v pracovnom priestore so zakrytou kabínou vykona# po vopred stanovenej trati 
pod&a prístrojov, pod&a vypo'ítanej prípravy, in$truktor zakres&uje do vopred 
nakresleného ná'rtku trate skuto'ne letenú tra# a po skon'ení letu vykonáva 
vyhodnotenie. Tra# voli# v tvare trojuholníka o d)"ke ramien cca 5 km.     
Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor. 
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Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
3/37 

Zdokona&ovacie lety pod&a prístrojov do náletu 5 hodín letu pod&a prístrojov. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:              X 
Doba letu:                X 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Lety v pracovnom priestore so zakrytou kabínou za ú'elom dolieta# po"adovan! 
po'et hodín letu pod&a prístrojov.   
Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva in$truktor. 

AK-PL  
3/38P 

Závere'né preskú$anie z techniky pilotá"e za letu pod&a prístrojov. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore. 
Po'et letov:             1A 
Doba letu:                0 : 20 
V!$ka vypnutia:       xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR      
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Pri lete v pracovnom priestore so zakrytou kabínou vykona# závere'né preskú$anie 
pri'om pilot musí bezpe'ne vybra# v!vrtku, $pirálu, pád a iné nezvyklé polohy za 
letu, zvládnu# ustálené krú"enie s náklonom do 30 stup%ov, zákruty do stanoven!ch 
smerov, priamy let s dodr"iavaním stanoven!ch re"imov, najmä smerov a r!chlostí 
pod&a prístrojov.  
Zásady bezpe'nosti: 
- núdzové postupy vykonáva preskú$avajúci. 
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4 HLAVA II. 
 
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 4 
 
 V!CVIK VY##EJ PILOTÁ$E 
 
 
4.1 METODICKÉ POKYNY 
 
 Do v!cviku mô"e by# zaraden! pilot $portového v!cviku s platn!m preukazom 
 spôsobilosti pilota vetro%ov s platnou kvalifikáciou GLD. 
 
 V!cvik povo&uje vedúci letovej prevádzky jednotliv!ch aeroklubov pilotovi 
 zaradenému do $portového v!cviku, ktor! má minimálny nálet 150 hod. na 
 vetro%och. 
 Plnenie v!cviku vy$$ej pilotá"e musí by# vykonané na jednom type vetro%a, na 
 ktorom má pilot kvalifikáciu veliaceho pilota. 
     
 V!cvik je mo"né vykonáva# na vetro%och, ktoré sp'%ajú podmienky pre  vykonávanie 
 akrobatického v!cviku. 
 
 In$truktori, ktorí vykonávajú v!cvik vy$$ej pilotá"e musia ma# oprávnenie k lietaniu 
 v!cviku vy$$ej pilotá"e. 
 
 K samostatn!m letom pusti# pilota a" po bezpe(nom zvládnutí jednotliv!ch cvi(ení. 
 Samostatné lety musia by# vykonávané pod doh&adom in$truktora s oprávnením 
 pre akrobatické lety.      
 
 Po%et letov a doba letov v jednotliv&ch cvi%eniach sú stanovené ako minimálne. 
 
 O rozsahu a postupnosti plnenia jednotliv!ch cvi(ení rozhoduje in$truktor poveren! 
 vedením v!cviku. 
 
 Minimálna v!$ka pre vykonávanie nácviku jednotliv!ch prvkov vy$$ej pilotá"e je 
 400 m (1300 ft) AGL. 
 
 Oprávnenie k lietaniu vy$$ej pilotá"e a minimálnej v!$ky ukon(enia prvkov vy$$ej 
 pilotá"e 300 m (1000 ft) AGL potvrdzuje in$pektor s oprávnením pre vy$$iu pilotá" 
 na základe v!sledku preskú$ania pod&a cvi(enia AK-PL 4/45P do zápisníka letov. 
 
 Rozsah v!cviku k získaniu oprávnenia „vy$$ia pilotá"“ na inom type vetro%a 
 stanoví in$pektor pre akrobaciu. Oprávnenie sa vydá na základe preskú$ania 
 v rozsahu cvi(enia AK-PL 4/45P.   
 
 Po prestávke v lietaní vy$$ej pilotá"e dlh$ej ako 180 dní musí by# s pilotom 
 vykonan! preskú$avací let in$pektorom v rozsahu cvi(enia AK-PL 4/45P. 
 
 Minimálne v!$ky pre vykonávanie vy$$ej pilotá"e pod 300 m (1000 ft) povo&uje 
 riadite& letov!ch (inností SNA na základe odporú(ania in$pektora pre akrobaciu na 
 vetro%och. 
 
 Letová doba uvedená v cvi(eniach je doba akrobatického letu.     
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4.2 LETOV! V!CVIK 
 
 Technika pilotá"e 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL' CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

AK-PL 
4/40a Pozemná príprava.     

AK-PL 
4/40 

Preskú$anie z v!vrtiek, pádov, zákrut 45°- 60°, 
strm!ch stúpaní a klesaní s uhlami 30°- 60°.   1A 0 : 15   

AK-PL 
4/41 

Cvi(né a samostatné lety k nácviku strm!ch 
stúpaní a klesaní,  premetov a súvratov. 2A 0 : 35 2A 0 : 35 

AK-PL 
4/42 

Cvi(né a samostatné lety k nácviku zvratov 
a prekrutov. 2A 0 : 35 2A 0 : 35 

AK-PL 
4/43 

Samostatné lety k nácviku v!krutov a letu na 
chrbte.   2A 0 : 35 

AK-PL 
4/44 

Cvi(né a samostatné lety k nácviku spájania 
prvkov vy$$ej pilotá"e. 1A 0 : 15 2A 0 : 35 

AK-PL 
4/45P Preskú$anie z vy$$ej pilotá"e. 1A 0 : 20   

 Spolu 7A 2 : 00 8A 2 : 20 
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4.3 NÁPL' CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 
 

Cvi%enie Nápl( cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL  
4/40a 

Pozemná príprava pred za(atím v!cviku vy$$ej pilotá"e. Teoreticky rozobra# 
a vysvetli# vykonávanie prvkov vy$$ej pilotá"e, charakteristické chyby a prí(iny 
ch!b, ich odstránenie, (innos# pri zvlá$tnych prípadoch za letu: 
- zákruty s náklonom 45°-60°, 
- pády, 
- v!vrtky z horizontálneho letu, (innos# pri vyberaní v!vrtky, charakteristické znaky 
  plochej v!vrtky a v!vrtky na chrbte a ich vyberanie, 
- let minimálnou bezpe(nou r!chlos#ou, 
- strmé lety, strmé stúpania, 
- zvraty, premety, prekruty, súvraty, v!kruty 
- zopakova# problematiku namáhania vetro%a v akrobatick!ch obratoch 
  (aerodynamika a mechanika letu),  
- zoznámi# pilota s letovou príru(kou a obmedzeniami pou"itého vetro%a, 
  smernicami a v!cvikov!m , 
- prebra# hlavné zásady pri nácviku jednotliv!ch prvkov a ich spájania do zostáv, 
- nau(i# pilota kreslenie základn!ch prvkov pod&a katalógu FAI GAF a ich spájanie 
  do zostavy plus bodovanie jednotliv!ch prvkov. 
- zopakova# zásady pri núdzovom opustení vetro%a padákom, 
- pripravi# vetro% k prevádzke pri v!cviku vy$$ej pilotá"e a zopakova# dôle"ité 
  úkony. 

AK-PL    
4/40 

Preskú$a# pilota z techniky pilotá"e v!vrtiek, pádov, zákrut 45°- 60°, strm!ch stúpaní 
a klesaní s uhlami 30°- 60°.   
Preskú$a# pilota vykonáva# prvky jednoduchej a vy$$ej pilotá"e a v!vrtiek. 
Podmienky: 
Let vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:          1A   
Doba letu:            0 : 15  
V!$ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- v!vrtky do&ava a doprava s vyberaním po dvoch oto(kách,  
- pády z horizontálneho letu a zákrut, 
- zákruty s náklonom 45°-60°, strmé stúpania a klesania do 60°, 
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a,  
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a  letovej príru(ky.   
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Cvi%enie Nápl( cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
4/41 

Cvi(né a samostatné lety k nácviku strm!ch stúpaní a klesaní,  premetov a súvratov.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           2A vo dvojom    a     2A samostatne 
Doba letu:             0 : 35 vo dvojom  a   0 : 35 samostatne 
V!$ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- strmé stúpania a klesania pod uhlom 45° a 90°, 
- súvraty pod uhlom 70°- 90°, 
- premety, v!vrtky.  
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             

AK-PL    
4/42 

Cvi(né a samostatné lety k nácviku zvratov a prekrutov.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           2A vo dvojom    a     2A samostatne 
Doba letu:             0 : 35 vo dvojom  a   0 : 35 samostatne 
V!$ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- zvraty a ich postupné spojovanie s premetmi a súvratmi, 
- prekruty.  
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             
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Cvi%enie Nápl( cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
4/43 

Vykonáva# samostatné lety  nácviku v!krutov a letu na chrbte.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           2A  
Doba letu:             0 : 35 
V!$ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- pod doh&adom in$truktora samostatne vykonáva# nácvik v!krutov a letu na chrbte 
  s vyu"itím skúseností z nácviku zvratov a prekrutov.    
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             

AK-PL    
4/44 

Nau(i# pilota vykonáva# prvky vy$$ej pilotá"e a ich spájanie pod&a stanoveného 
programu a nákresu.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           1A vo dvojom    a     2A samostatne 
Doba letu:             0 : 15 vo dvojom  a   0 : 35 samostatne 
V!$ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- s in$truktorom vykona# spájanie prvkov vy$$ej pilotá"e: súvratov, premetov, 
  zvratov a prekrutov v &ubovo&nom poradí, 
- pri samostatn!ch letoch doplni# zostavy o v!kruty a let na chrbte.  
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             
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Cvi%enie Nápl( cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
4/45P 

Preskú$a# pilota z  vykonávania prvkov jednoduchej a vy$$ej pilotá"e na vetroni. 
Podmienky: 
Let vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:          1A  
Doba letu:             0 : 20 
V!$ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Preskú$a# pilota zo schopnosti bezpe(ne vykonáva# prvky vy$$ej pilotá"e: 
- v!vrtky do&ava a doprava s vyberaním do smeru,  
- pády z horizontálneho letu a zákrut, ostré pády, 
- zákruty s náklonom 60°, strmé stúpania a klesania do 90°, 
- zvraty, premety, súvraty, 
- prvky spojované pod&a stanoveného programu, 
- teoreticky - rie$enie núdzov!ch postupov pri vy$$ej pilotá"i na vetroni.    
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej pilotá"e je 300 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             
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5 HLAVA II. 
 
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 5 
 
 PRE#KOLENIE NA INÉ TYPY VETRO$OV 
 
 
5.1  METODICKÉ POKYNY 
 
 Do v!cviku mô"e by# zaraden! pilot $portového v!cviku s platn!m preukazom 
 spôsobilosti pilota vetro%ov s platnou kvalifikáciou GLD, ktor! ma za posledn!ch 
 30 dní najmenej 3 vzlety a pristátia alebo 3 letové hodiny na akomko&vek vetroni. 
  
 Pre$kolenie na nov! typ vetro%a vykoná letov! in$pektor prevádzkovate&a alebo 
 in$truktor poveren! in$pektorom prevádzkovate&a, splnenie v!cvikového programu 
 AK-PL 5 pre$kolenia na nov! typ vetro%a musí zapísa# do zápisníka letov in$pektor 
 prevádzkovate&a. 
 
 Pred pre$kolením na jednosedadlov! typ vetro%a pilot absolvuje presku$avací let 
 ak o tom rozhodne pre$ko&ujúci na základe rozlietanosti pilota. Preskú$avací let  
 z techniky pilotá"e v rozsahu periodického preskú$ania vykoná pre$ko&ujúci. 
  
 Po splnení  v!cvikového programu AK-PL 5 – pre$kolenie na jednomiestne vetrone 
 typovej rady  Discus, Ventus, DG, LS ..... sú iné modely t!ch ist!ch typov!ch rád 
 jedného v!robcu pova"ované za jeden typ. Z h&adiska pre$ko&ovania nemô"u by# 
 pova"ované za jeden typ vetrone z ktor!ch  jeden je vybaven! vztlakovou klapkou 
 prestavite&nou do záporn!ch uhlov a druh! nie. 
 Pre$kolenie na in! typ jednej rady je splnen! absolvovaním cvi'ení AK-PL 5/50a, 
 51, 52 s dôrazom na núdzové postupy, obsluhu motora. V prípade potreby mô"e 
 preskú$avajúci zv!$i# letovú dobu cvi'enia a" do bezpe'ného zvládnutia techniky 
 pilotá"e daného typu. 
 
 Po splnení v!cvikového programu AK-PL 5 – pre$kolenie na dvojsedadlové vetrone 
 typovej rady L- 13, L-23, TWIN ASTIR I. II. III., DUO DICUS, DG ...... sú iné modely 
 t!ch ist!ch typov!ch rád jedného v!robcu pova"ované z h&adiska náletu za jeden typ 
 v danej rade. 
 Pre$kolenie na in! typ jednej rady je splnen! absolvovaním cvi'ení AK-PL 5/53a, 
 55P, 57 s dôrazom na núdzové postupy, obsluhu motora. V prípade potreby mô"e 
 preskú$avajúci zv!$i# letovú dobu cvi'enia a" do bezpe'ného zvládnutia techniky 
 pilotá"e daného typu. 
  
 Samostatné lety musia by# vykonávané pod doh&adom pre$ko&ujúceho. 
 
 Po%et letov a doba letov v jednotliv&ch cvi%eniach sú stanovené ako minimálne. 
 

Dobu termick!ch letov pred letmi a preletmi s vodnou zá#a"ou a s vä'$ím rozpätím ak 
je to na type mo"né ur'í pre$ko&ujúci. 

   
 Pri pre$ko&ovaní na motorizovan! vetro% (nejedná sa o TMG) je nutné zamera# 
 teoretickú 'as# prípravy na obsluhu motora, postupy pri vysunutí a spustení 
 motora, zastavení a zasunutí motora, bezpe'nostné a núdzové postupy.         
 
 
 
 
Zmena (. 1 1.2.2010 
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5.2 LETOV! V!CVIK 
 
 Technika pilotá"e 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL$ CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

Jednomiestny vetro' 

AK-PL 
5/50a Pozemná príprava.     

AK-PL 
5/50 Zoznamovací let.   1A 0 : 10 

AK-PL 
5/51 

Nácvik techniky pilotá"e pod&a letovej príru'ky 
daného typu.   1A 0 : 15 

AK-PL 
5/52 Pristátie do obmedzeného priestoru.   2A 0 : 10 

 Spolu   4A 0 : 35 

Dvojmiestny vetro' 

AK-PL 
5/53a Pozemná príprava.     

AK-PL 
5/53 

Nácvik techniky pilotá"e pod&a letovej príru'ky 
daného typu. 1A 0 : 15   

AK-PL 
5/54 Pristátie do obmedzeného priestoru. 1A 0 : 05   

AK-PL 
5/55P Preskú$anie z techniky pilotá"e. 1A 0 : 10   

AK-PL 
5/56 

Nácvik techniky pilotá"e pod&a letovej príru'ky 
daného typu.   1A 0 : 15 

AK-PL 
5/57 Pristátie do obmedzeného priestoru.   2A 0 : 10 

 Spolu 3A 0 : 30 3A 0 : 25 
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5.3 NÁPL$ CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 
 

Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL  
5/50a 

Pozemná príprava k pre$koleniu na nov! typ vetro%a. 
Zoznámi# pilota s technick!m popisom, návodom na obsluhu a údr"bu, letovou 
príru'kou, technikou pilotá"e iného typu, metodikou vykonávania prvkov 
jednoduchej techniky pilotá"e a nápl%ou jednotliv!ch cvi'ení: 
- normálne a núdzové postupy, 
- 'innos# pri zvlá$tnych prípadoch za letu, 
- palubn! nácvik, 
- preskú$anie z letovej príru'ky a technického popisu vetro%a.   

AK-PL    
5/50 

Zoznamovací let. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore za  dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn!ch orienta'n!ch bodov. 
Po'et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 10   
V!$ka vypnutia:    600 m  (2000 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora. 
Zoznámenie s ovládaním motora, ú'inkami kormidiel v priamo'iarom lete 
a v zákrutách, s ú'innos#ou vzdu$n!ch b)zd, ovládaním podvozku.    
Zaradenie do okruhu, let po okruhu, rozpo'et na pristátie a pristátie.     
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje pre$ko&ujúci,  
- povinné úkony a  núdzové postupy za letu vykonáva pilot.    

AK-PL    
5/51 

Nácvik techniky pilotá"e pod&a letovej príru'ky iného typu. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn!ch orienta'n!ch bodov. 
Po'et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 15   
V!$ka vypnutia:    800 m  (2600 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora. 
Vykonávanie prvkov techniky pilotá"e povolen!ch letovou príru'kou. Po'as letu 
v priestore vykona# opakovane vysunutie a spustenie motora, zastavenie a 
zasunutie motora v súlade s letovou príru'kou.      
Zaradenie do okruhu, let po okruhu, rozpo'et na pristátie vykona# so sklzom do 
v!$ky 25m a pristátie.     
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje pre$ko&ujúci,  
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva pilot.    
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Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
5/52 

Zdokonali# pilota bezpe'ne vykonáva# manéver na pristátie do obmedzeného 
priestoru . 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu. 
Po'et letov:          2A 
Doba letu:            0 : 10   
V!$ka vypnutia:   200 - 400 m  (650 - 1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora,  
- vykona# manéver k prehliadke plochy, vo&be okruhu, správny zostup na pristátie, 
- pri pristátí na letisko musí by# vykonané vyt!'enie za'iatku aj konca vymedzeného 
  priestoru,  
- vykona# let s nácvikom spustenia motora v minimálnej v!$ke v zmysle letovej 
  príru'ky nad VPD.  
Pilot musí samostatne zvoli# a vykona# vhodn! manéver na pristátie do 
obmedzeného priestoru a spustenie motora.        
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje pre$ko&ujúci, 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva pilot. 

AK-PL    
5/53a 

Pozemná príprava k pre$koleniu na nov! typ dvojmiestneho vetro%a. 
Zoznámi# pilota s technick!m popisom, návodom na obsluhu a údr"bu, letovou 
príru'kou, technikou pilotá"e iného typu, metodikou vykonávania prvkov 
jednoduchej techniky pilotá"e a nápl%ou jednotliv!ch cvi'ení: 
- normálne a núdzové postupy, 
- 'innos# pri zvlá$tnych prípadoch za letu, 
- palubn! nácvik, 
- preskú$anie z letovej príru'ky a technického popisu vetro%a. 

AK-PL    
5/53 

Nácvik techniky pilotá"e pod&a letovej príru'ky iného typu. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn!ch orienta'n!ch bodov. 
Po'et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 15    
V!$ka vypnutia:    800 m  (2600 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora. 
Zoznámi# pilota s ovládaním motora, ú'inkami kormidiel v priamo'iarom lete 
a v zákrutách, s ú'innos#ou vzdu$n!ch b)zd, ovládaním podvozku.    
Vykonávanie prvkov techniky pilotá"e povolen!ch letovou príru'kou. Po'as letu 
v priestore vykona# opakovane vysunutie a spustenie motora, zastavenie a 
zasunutie motora v súlade s letovou príru'kou. 
U v!konn!ch vetro%ov pri letoch vo dvojom riadení je mo"né cvi'i# aj v!konné 
termické lety a prelety.       
Zaradenie do okruhu, let po okruhu, rozpo'et na pristátie vykona# so sklzom do 
v!$ky 25m a pristátie.     
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje pre$ko&ujúci,  
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva pilot.    
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Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
5/54 

Zdokonali# pilota bezpe'ne vykonáva# manéver na pristátie do obmedzeného 
priestoru . 
Podmienky: 
Let vykonáva# po okruhu za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu. 
Po'et letov:         1A  
Doba letu:            0 : 05    
V!$ka vypnutia:   200 - 400 m  (650 - 1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora,  
- vykona# manéver k prehliadke plochy, vo&be okruhu, správny zostup na pristátie, 
- pri pristátí na letisko musí by# vykonané vyt!'enie za'iatku aj konca vymedzeného 
  priestoru,  
- vykona# let s nácvikom spustenia motora v minimálnej v!$ke v zmysle letovej 
  príru'ky nad VPD.  
Pilot musí samostatne zvoli# a vykona# vhodn! manéver na pristátie do 
obmedzeného priestoru a spustenie motora.        
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje pre$ko&ujúci, 
- povinné úkony a  núdzové postupy za letu vykonáva pilot. 

AK-PL    
5/55P 

Preskú$a# pilota z techniky pilotá"e iného typu. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore za  dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn!ch orienta'n!ch bodov. 
Po'et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 10    
V!$ka vypnutia:    800 m  (2600 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora. 
Preskú$a# pilota z prvkov techniky pilotá"e povolen!ch letovou príru'kou. Po'as letu 
v priestore vykona# opakovane vysunutie a spustenie motora, zastavenie a 
zasunutie motora v súlade s letovou príru'kou. 
Zaradenie do okruhu, let po okruhu, rozpo'et na pristátie vykona# so sklzom do 
v!$ky 25 m a pristátie.     
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje preskú$avajúci,  
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva pilot.    
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Cvi%enie Nápl' cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
5/56 

Nácvik techniky pilotá"e pod&a letovej príru'ky iného typu pri samostatnom lete. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v letiskovom priestore za  dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu 
a pozemn!ch orienta'n!ch bodov. 
Po'et letov:          1A 
Doba letu:             0 : 15    
V!$ka vypnutia:    800 m  (2600 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora. 
Vykonávanie prvkov techniky pilotá"e povolen!ch letovou príru'kou. Po'as letu 
v priestore vykona# opakovane vysunutie a spustenie motora, zastavenie a 
zasunutie motora v súlade s letovou príru'kou. 
Zaradenie do okruhu, let po okruhu, rozpo'et na pristátie vykona# so sklzom do 
v!$ky 25 m a pristátie.     
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje pre$ko&ujúci,  
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva 

AK-PL    
5/57 

Zdokonali# pilota bezpe'ne vykonáva# manéver na pristátie do obmedzeného 
priestoru pri samostatnom lete. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu. 
Po'et letov:         2A 
Doba letu:            0 : 10   
V!$ka vypnutia:   200 - 400 m  (650 - 1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla'nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona# vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora,  
- vykona# manéver k prehliadke plochy, vo&be okruhu, správny zostup na pristátie, 
- pri pristátí na letisko musí by# vykonané vyt!'enie za'iatku aj konca vymedzeného 
  priestoru,  
- vykona# let s nácvikom spustenia motora v minimálnej v!$ke v zmysle letovej 
  príru'ky nad VPD.  
Pilot musí samostatne zvoli# a vykona# vhodn! manéver na pristátie do 
obmedzeného priestoru a spustenie motora.        
Zásady bezpe'nosti: 
- 'innos# pilota od vstupu do kabíny a let a" do pristátia kontroluje pre$ko&ujúci, 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva pilot. 
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6 HLAVA II. 
 
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 6 
 
 V!CVIK VYSOKEJ PILOTÁ#E 
 
 
6.1 METODICKÉ POKYNY 
 
 Do v!cviku mô"e by# zaraden! pilot $portového v!cviku s platn!m preukazom 
 spôsobilosti pilota vetro%ov s platnou kvalifikáciou GLD po splnení v!cvikového 
 programu AK-PL 4 a dr"ite& preukazu spôsobilosti pilota letúnov, ktor! splnil 
 v!cvikov! program AK-MOT IV. alebo AK-MOT XV. 
 
 Plnenie v!cviku vysokej pilotá"e musí by# vykonané na jednom type vetro%a, na 
 ktorom má pilot kvalifikáciu veliaceho pilota. 
 V!cvik je mo"né vykonáva# na vetro%och, ktoré sp'%ajú podmienky pre  vykonávanie 
 akrobatického v!cviku. 
 
 In$truktori, ktorí vykonávajú v!cvik vysokej pilotá"e musia ma# oprávnenie 
 k lietaniu v!cviku vysokej pilotá"e. 
 
 K samostatn!m letom pusti# pilota a" po bezpe(nom zvládnutí jednotliv!ch cvi(ení. 
 Samostatné lety musia by# vykonávané pod doh&adom in$truktora s oprávnením 
 pre akrobatické lety. 
 
 Pilot vetro%ov – dr"ite& preukazu spôsobilosti pilot letúnov, ktor! splnil v!cvikov! 
 program AK-MOT IV. alebo AK-MOT XV. mô"e pokra(ova# vo v!cvikovom programe 
 cvi(ením AK-PL 6/65 po predchádzajúcom preskú$aní pod&a cvi(enia AK-PL 6/64P 
 in$pektorom pre akrobaciu, ktor! posúdi spôsobilos# pilota. 
         
 Po$et letov a doba letov v jednotliv%ch cvi$eniach sú stanovené ako minimálne. 
 O rozsahu a postupnosti plnenia jednotliv!ch cvi(ení rozhoduje in$truktor poveren! 
 vedením v!cviku.  
 
 Minimálna v!$ka pre vykonávanie nácviku jednotliv!ch prvkov vysokej pilotá"e je 
 300 m  (1000 ft) AGL. 
 Oprávnenie k lietaniu vysokej pilotá"e a minimálnej v!$ky ukon(enia prvkov 
 vysokej pilotá"e 200 m (650 ft) AGL potvrdzuje in$pektor s oprávnením pre 
 vysokú pilotá" na základe v!sledku preskú$ania pod&a cvi(enia AK-PL 6/67P do 
 zápisníka letov. 
 
 Rozsah v!cviku k získaniu oprávnenia „vysoká pilotá"“ na inom type vetro%a 
 stanoví in$pektor pre akrobaciu. Oprávnenie sa vydá na základe preskú$ania 
 v rozsahu cvi(enia AK-PL 6/67P.   
 
 Po prestávke v lietaní vysokej pilotá"e dlh$ej ako 180 dní musí by# s pilotom 
 vykonan! preskú$avací let in$pektorom v rozsahu cvi(enia AK-PL 6/67P. 
 
 Minimálne v!$ky pre vykonávanie vysokej pilotá"e pod 200 m (650 ft) povo&uje 
 riadite& letov!ch (inností SNA na základe odporú(ania in$pektora pre akrobaciu na 
 vetro%och. 
 Letová doba uvedená v cvi(eniach je doba akrobatického letu.     
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6.2 LETOV! V!CVIK 
 
 Technika pilotá"e 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL& CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

AK-PL 
6/60a Pozemná príprava.     

AK-PL 
6/60 

Cvi(né lety k opakovaniu prvkov vy$$ej pilotá"e 
vrátane letu na chrbte. 3A 0 : 15   

AK-PL 
6/61a Pozemná príprava.     

AK-PL 
6/61 

Cvi(né lety k nácviku obratov s negatívnym 
násobkom a v!vrtiek na chrbte.  10A 1 : 15   

AK-PL 
6/62 

Cvi(né lety k nácviku pádov, vertikálnych 
riaden!ch v!krutov, v!krutov v línii 45°.  6A 1 : 00   

AK-PL 
6/63a Pozemná príprava.     

AK-PL 
6/63 

Cvi(né lety k nácviku v!krutov na doby, v!krutov 
do kruhu, autorota(né prvky. 10A 1 : 15   

AK-PL 
6/64P 

Preskú$anie z vykonávania jednotliv!ch prvkov 
vysokej pilotá"e. 1A 0 : 10   

AK-PL 
6/65 

Samostatné lety k vykonávaniu prvkov vy$$ej 
a vysokej pilotá"e.    5A 0 : 50 

AK-PL 
6/66a Pozemná príprava.     

AK-PL 
6/66 

Nácvik akrobatick!ch zostáv: povinnej, vo&nej 
a tajnej. 3A 0 : 15 5A 0 : 50 

AK-PL 
6/67P 

Preskú$anie z vy$$ej a vysokej pilotá"e, v!vrtiek, 
pristátia do obmedzeného priestoru, finálové 
zostavy. 

2A 0 : 20   

 Spolu 35A 4 : 30 10A 1 : 40 
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6.3 NÁPL& CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 
 

Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL  
6/60a 

Pozemná príprava pred za(atím v!cviku vysokej pilotá"e. Zopakova# zásady 
vykonávania prvkov vy$$ej pilotá"e, charakteristické chyby a prí(iny ch!b, ich 
odstránenie, (innos# pri zvlá$tnych prípadoch za letu: 
- zákruty s náklonom 45°-60°, 
- pády po chvoste, z vertikály, zvlá$tnosti pri pádoch po chvoste, 
- v!vrtky z horizontálneho letu, (innos# pri vyberaní v!vrtky, charakteristické znaky 
  plochej v!vrtky a v!vrtky na chrbte a ich vyberanie, 
- let minimálnou bezpe(nou r!chlos#ou, 
- strmé lety, strmé stúpania, 
- zvraty, premety, prekruty, súvraty, v!kruty 
- zopakova# problematiku namáhania vetro%a v akrobatick!ch obratoch 
  (aerodynamika a mechanika letu),  
- zoznámi# pilota s letovou príru(kou a obmedzeniami pou"itého vetro%a, 
  smernicami a v!cvikov!m programom, 
- prebra# hlavné zásady pri nácviku jednotliv!ch prvkov a ich spájania do zostáv, 
- zopakova# zásady pri núdzovom opustení vetro%a padákom, 
- pripravi# vetro% k prevádzke pri v!cviku vysokej pilotá"e a zopakova# dôle"ité 
  úkony. 

AK-PL    
6/60 

Cvi(né lety k opakovaniu prvkov vy$$ej pilotá"e vrátane letu na chrbte. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:          3A  
Doba letu:            0 : 15 
V!$ka vypnutia:   min.: 1200 m (4000 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR    
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- v!vrtky do&ava a doprava,  
- pády po chvoste, z vertikály, 
- zákruty s náklonom 60°- 75°, strmé stúpania a klesania do 90°, 
- súvraty pod uhlom 80°- 90°, premety, 
- zvraty, prekruty, 
- v!kruty, 
- polv!krutom dosiahnu# obrátenú polohu a udr"a# priamo(iary let na chrbte. 
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a,  
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a  letovej príru(ky.   

 
 
 
 
 
 
 



V!CVIKOVÁ PRÍRU"KA – VETRONE     AK-PL 
HLAVA II.   V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 6   V!CVIK VYSOKEJ PILOTÁ#E 

Zmena  1.2.2009                                                                      6 - 4  

Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
6/61a 

Teoreticky rozobra# a vysvetli# hlavné zásady aerodynamiky a mechaniky letu 
riaden!ch obratov s negatívnym zr!chlením, vertikálnych obratov, v!vrtiek na chrbte 
a rôznych polôh s vyberaním do normálnej polohy a do polohy na chrbát. Vysvetli# 
mo"nos# zámeny kladnej v!vrtky s v!vrtkou na chrbte, spôsob rozpoznania 
v priebehu rotácie. 
Vysvetli#: 
- zvlá$tnosti riadenia vetro%a na kritick!ch uhloch nábehu, 
- obmedzenia vypl!vajúce z obálky obratov a ostatné limitujúce faktory a mo"né 
  nebezpe(ia ich prekro(enia, 
- mo"nosti dosiahnutia racionálnych zakrivení dráhy letu (oblúkov) s minimálnym 
  mo"n!m pre#a"ením a typické chyby (príli$né #ahanie, tla(enie v spodn!ch 
  fázach, mo"nos# (iasto(ného utrhnutia prúdnic), 
- rie$enie zvlá$tnych prípadov za letu, 
- v!klad základn!ch prvkov v katalógu FAI a spôsob tvorby akrobatick!ch zostáv, 
- odli$nos# fyziologick!ch javov pri obráten!ch pre#a"eniach, vhodná poloha tela 
  a spôsob upútania.     

AK-PL    
6/61 

Cvi(né lety k nácviku obratov s negatívnym násobkom a v!vrtiek na chrbte. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:          10A  
Doba letu:             1 : 15 
V!$ka vypnutia:    min.: 1200 m (4000 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Pri stúpaní venova# pozornos# orientácii, vz#ahu v!razn!ch (iar a bodov ku stredu 
priestoru. 
Cvi(enie vykona# nad myslen!m $tvorcom s rozmermi 1000 x 1000 m. 
Po nálete do mysleného $tvorca vykona#:  
- polv!krutom dosiahnu# obrátenú polohu a udr"a# priamo(iary let na chrbte 
  stanovenou r!chlos#ou, 
- v!vrtky z horizontálneho letu aj z letu na chrbte, vyberanie v!vrtky, 
- zákruty na chrbte s náklonom 30°, 45° a 60°, 
- vyberanie zákrut na chrbte do vopred stanového smeru, 
- obráten! polpremet, obráten! premet, 
- osmi(ky pod&a katalógu FAI, 
- zaradenie príslu$n!ch obráten!ch figúr do komplexov kladn!ch figúr v súlade 
  s letovou príru(kou.       
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia v!vrtiek na chrbte je 800 m AGL, 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vysokej pilotá"e je 400 m AGL. 
- v$etky súbory a prvky vysokej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             
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Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
6/62 

Cvi(né lety k nácviku pádov, vertikálnych riaden!ch v!krutov, v!krutov v línii 45°. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           6A  
Doba letu:             1 : 00 
V!$ka vypnutia:    min.: 1200 m (4000 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Pri stúpaní venova# pozornos# orientácii, vz#ahu v!razn!ch (iar a bodov ku stredu 
priestoru. 
Cvi(enie vykona# nad myslen!m $tvorcom s rozmermi 1000 x 1000 m. 
Po nálete do mysleného $tvorca vykona#: 
- pokra(ova# v zdokonalení prvkov pilotá"e z cvi(enia AK-PL 6/61 so zaradením do 
  zostáv nácvik pádov a vertikálnych riaden!ch v!krutov a v!krutov v línii 45°.      
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vysokej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vysokej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             

AK-PL    
6/63a 

Teoreticky rozobra# a vysvetli# hlavné zásady aerodynamiky a mechaniky letu 
v!krutov na doby, v!krutov do kruhu, autorota(n!ch obratov. 
Vysvetli#: 
- spôsob vykonávania rôznych druhov v!krutov na doby z rôznych polôh, 
- spôsob vykonávania v!krutov do kruhu, z kruhu, s meniacim zmyslom rotácie 
  v jednom kruhu, 
- spôsobom vykonávania autorota(n!ch v!krutov pozitívnych a negatívnych 
  v základn!ch akrobatick!ch líniách (vertikálne línie smerom dole, línie 45° smerom 
  hore i dole), tieto prvky vybera# z katalógu FAI, 
- vysvetli# spôsob autorota(n!ch obratov, ktoré nie sú uvedené v katalógu FAI 
  a pou"ívajú sa vo finálovej zostave. 
Upozorni# na nebezpe(ie pádu do v!vrtky pri nácviku prvkov.      
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Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
6/63 

Cvi(né lety k nácviku v!krutov na doby, v!krutov do kruhu, autorota(n!ch prvkov. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch orienta(n!ch 
bodov. 
Po(et letov:           10A  
Doba letu:             1 : 15 
V!$ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:          minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Pri stúpaní venova# pozornos# orientácii, vz#ahu v!razn!ch (iar a bodov ku stredu 
priestoru. 
Cvi(enie vykona# nad myslen!m $tvorcom s rozmermi 1000 x 1000 m. 
Po nálete do mysleného $tvorca vykona#: 
- rôzne v!kruty na doby z rôznych polôh, 
- v!kruty do kruhu, z kruhu, s meniacim zmyslom rotácie v jednom kruhu, 
- autorota(né v!kruty pozitívnych a negatívnych v základn!ch akrobatick!ch líniách 
  (vertikálne línie smerom dole, línie 45° smerom hore i dole), tieto prvky vybera# 
  z katalógu FAI, 
- autorota(né obraty, ktoré nie sú uvedené v katalógu FAI a pou"ívajú sa vo 
  finálovej zostave. 
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vysokej pilotá"e je 400 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vysokej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie a pokra(ova#  
  pod&a letovej príru(ky.             

AK-PL    
6/64P 

Preskú$anie z vykonávania jednotliv!ch prvkov vysokej pilotá"e. 
Podmienky: 
Let vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch orienta(n!ch 
bodov. 
Po(et letov:          1A  
Doba letu:             0 : 10 
V!$ka vypnutia:    1300 m (4300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:         minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Preskú$a# pilota zo schopnosti bezpe(ne vykonáva# prvky vysokej pilotá"e, ktoré boli 
obsahom cvi(ení AK-PL 6/61, 62, 63. 
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vysokej pilotá"e je 300 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vysokej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie a pokra(ova#  
  pod&a letovej príru(ky. 
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Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
6/65 

Samostatné lety k vykonávaniu prvkov vy$$ej a vysokej pilotá"e.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           5A  
Doba letu:             0 : 50 
V!$ka vypnutia:    1300 m (4300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Pri stúpaní venova# pozornos# orientácii, vz#ahu v!razn!ch (iar a bodov ku stredu 
priestoru. 
Cvi(enie vykona# nad myslen!m $tvorcom s rozmermi 1000 x 1000 m. 
Po nálete do mysleného $tvorca vykona#: 
- samostatné lety k nácviku vy$$ej a vysokej pilotá"e, ktoré boli obsahom cvi(ení 
  AK-PL 6/61, 62, 63 
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vy$$ej a vysokej pilotá"e je 300 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vy$$ej a vysokej pilotá"e vykonáva# presn!mi, 
  koordinovan!mi a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.             

AK-PL    
6/66a 

Vysvetli# pravidlá pre tvorbu povinnej, vo&nej, tajnej a finálovej zostavy pod&a 
katalógu FAI, taktiku tvorby zostáv z h&adiska aerodynamiky, vplyv vetra na kresbu 
prvkov a v!sledné vykonanie zostavy. V!klad figúr pod&a katalógu FAI, sú#a"né 
a $portové poriadky pre akrobatické lietanie. Rie$enie zvlá$tnych prípadov za letu.   
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Cvi$enie Nápl' cvi$enia, metodické a bezpe$nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
6/66 

Nácvik akrobatick!ch zostáv: povinnej, vo&nej a tajnej. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           3A vo dvojom     a     5A samostatne  
Doba letu:             0 : 15 vo dvojom   a   0 : 50 samostatne 
V!$ka vypnutia:    1300 m (4300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Pri stúpaní venova# pozornos# orientácii, vz#ahu v!razn!ch (iar a bodov ku stredu 
priestoru. 
Cvi(enie vykona# nad myslen!m $tvorcom s rozmermi 1000 x 1000 m. 
Po nálete do mysleného $tvorca vykona#: 
- nácvik povinnej, vo&nej a tajnej zostavy nad akrobatick!m $tvorcom. 
- zostavy tvori# s oh&adom na skúsenosti pilota. 
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov vysokej pilotá"e je 300 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky vysokej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro%a vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie 
  a pokra(ova# pod&a letovej príru(ky.              

AK-PL    
6/67P 

Preskú$anie z vy$$ej a vysokej pilotá"e, v!vrtiek, pristátia do obmedzeného 
priestoru, finálové zostavy. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# za dobrej vidite&nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta(n!ch bodov. 
Po(et letov:           2A  
Doba letu:             0 : 20 
V!$ka vypnutia:    1200 m (4000 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!$ka spodnej základne obla(nosti:   tak, aby boli dodr"ané pravidlá na lety VFR     
Doh&adnos#:         minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Cvi(enie vykona# nad myslen!m $tvorcom s rozmermi 1000 x 1000 m. 
Preskú$a# pilota zo schopnosti bezpe(ne vykonáva# prvky vysokej pilotá"e, v!vrtiek, 
núdzov!ch postupov, pristátia do obmedzeného priestoru a finálovej zostavy.  
Zásady bezpe(nosti: 
- minimálna v!$ka ukon(enia prvkov  vysokej pilotá"e je 200 m AGL, 
- v$etky súbory a prvky  vysokej pilotá"e vykonáva# presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna# postup cvi(enia, ma# jasnú predstavu o ka"dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
vetro%a 
  vo(i horizontu a orienta(n!m (iaram, ktoré je nutné si stanovi# pred letom, 
- dodr"iava# vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra(ova# obmedzenia vetro%a, 
- v prípade akejko&vek poruchy alebo pochybnostiach preru$i# cvi(enie a pokra(ova# 
  pod&a letovej príru(ky.             
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7 HLAVA II. 
 
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 7 
 
 ZÍSKANIE IN#TRUKTORSKÉHO OPRÁVNENIA NA INÉ TYPY VETRO$OV 
 
 
7.1 METODICKÉ POKYNY 
 
 Do v!cviku na získanie in"truktorského oprávnenia na iné typy vetro#ov pod$a 
 cvi%enia AK-PL 7/70a a 70P mô&e by' zaraden! in"truktor FI(GLD), ktor! splnil 
 cvi%enia AK-PL 5/53a, 53, 54, 55P, 56, 57 a na príslu"nom type nalietal ako PIC 
 minimálne 5 hodín. 
 
 Oprávnenie pre in"truktorskú %innos' na inom type vetro#a potvrdzuje in"pektor 
 pre dan! typ na základe v!sledku preskú"ania pod$a cvi%enia AK-PL 7/70P do 
 zápisníka letov.  
  
 
 Do v!cviku na získanie in"truktorského oprávnenia „pre vy""iu pilotá&“ pod$a 
 cvi%enia AK-PL 7/71a, 71, 72P mô&e by' zaraden! in"truktor FI(GLD), ktor!: 

a) splnil v!cvikov! program AK-PL 4 
b) splnil cvi%enia AK-PL 7/70a, 70P na danom type 
 
In"truktorské oprávnenie „pre vy""iu pilotá&“ na inom type získa in"truktor po splnení 
cvi%ení AK-PL 4/45P a AK-PL 7/71a, 72P. 
 

 Oprávnenie pre in"truktorskú %innos' „pre vy""iu pilotá&“ potvrdzuje in"pektor pre 
 akrobaciu na základe v!sledku preskú"ania pod$a cvi%enia AK-PL 7/72P do 
 zápisníka letov.  
    
 Po%et letov a doba letov v jednotliv&ch cvi%eniach sú stanovené ako minimálne. 
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7.2 LETOV! V!CVIK 
 
 Technika pilotá&e 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL$ CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

In'truktorské oprávnenie na iné typy dvojsedadlov&ch vetro(ov  

AK-PL 
7/70a Pozemná príprava.     

AK-PL 
7/70P 

Preskú"anie z techniky pilotá&e a pristátia do 
obmedzeného priestoru. 3A 0 : 25   

 Spolu 3A 0 : 25   

In'truktorské oprávnenie pre vy''iu pilotá) 

AK-PL 
7/71a Pozemná príprava.     

AK-PL 
7/71 

Cvi%né lety k nácviku spájania prvkov vy""ej 
pilotá&e. 2A 0 : 35   

AK-PL 
7/72P 

Preskú"anie k získaniu oprávnenia praktickej 
v!u%by vy""ej pilotá&e. 1A 0 : 20   

 Spolu 3A 0 : 55   
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7.3 NÁPL$ CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY 
 

Cvi%enie Nápl( cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
7/70a 

Pozemná príprava k preskú"aniu in"truktora na in! typ z in"truktorského sedadla: 
- normálne a núdzové postupy, 
- %innos' pri zvlá"tnych prípadoch za letu so zameraním na let z in"truktorského 
  sedadla.  

AK-PL    
7/70P 

Preskú"a' in"truktora z techniky pilotá&e a pristátia do obmedzeného priestoru 
z in"truktorského sedadla. 
Podmienky: 
Lety vykonáva' v letiskovom priestore a na okruhu za dobrej vidite$nosti 
prirodzeného horizontu a pozemn!ch orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:           3A 
Doba letu:             0 : 25    
V!"ka vypnutia:    800 m  (2600 ft), 200 - 400 m (650 - 1300 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!"ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr&ané pravidlá na lety VFR    
Doh$adnos':                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona' vzlet aerovlekom alebo vlastnou silou motora. 
Let v priestore: po%et letov 1A, doba letu 0 : 15    
Preskú"a' in"truktora z prvkov techniky pilotá&e povolen!ch letovou príru%kou a 
núdzov!ch postupov z in"truktorského sedadla. Po%as letu v priestore vykona' 
opakovane vysunutie a spustenie motora, zastavenie a zasunutie motora v súlade 
s letovou príru%kou. 
Zaradenie do okruhu, let po okruhu, rozpo%et na pristátie vykona' so sklzom do 
v!"ky 25 m a pristátie. 
Pristátie do obmedzeného priestoru: po%et letov 2A, doba letu 0 : 10 
Preskú"a' in"truktora z vykonania manévru k prehliadke plochy, vo$be okruhu, 
správneho zostupu na pristátie a pristátia do obmedzeného priestoru. 
In"truktor musí samostatne zvoli' a vykona' vhodn! manéver na pristátie do 
obmedzeného priestoru a spustenie motora. 
Zásady bezpe%nosti: 
- %innos' pilota od vstupu do kabíny a let a& do pristátia kontroluje preskú"avajúci,  
- povinné úkony a  núdzové postupy za letu vykonáva in"truktor. 
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Cvi%enie Nápl( cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
7/71a 

Pozemná príprava pre za%atím v!cviku in"truktora vo vy""ej pilotá&i so zameraním 
na dobrú teoretickú pripravenos' in"truktora k vyu%ovaniu vy""ej pilotá&e. Teoreticky 
rozobra' a vysvetli' vykonávanie prvkov vy""ej pilotá&e, charakteristické chyby 
a prí%iny ch!b, ich odstránenie, %innos' pri zvlá"tnych prípadoch za letu: 
- zákruty s náklonom 45°- 60°, 
- pády pri rôznom stupni vysunutia vztlakov!ch klapiek, 
- v!vrtky z horizontálneho letu, %innos' pri vyberaní v!vrtky, charakteristické znaky 
  plochej v!vrtky a v!vrtky na chrbte a ich vyberanie, 
- let minimálnou bezpe%nou r!chlos'ou, 
- strmé lety, strmé stúpania, 
- zvraty, premety, prekruty, súvraty, v!kruty 
- zopakova' problematiku namáhania vetro#a v akrobatick!ch obratoch 
  (aerodynamika a mechanika letu),  
- zoznámi' pilota s letovou príru%kou a obmedzeniami pou&itého vetro#a, 
  smernicami a v!cvikov!m programom, 
- prebra' hlavné zásady pri nácviku jednotliv!ch prvkov a ich spájania do zostáv, 
- zopakova' zásady pri núdzovom opustení vetro#a padákom, 
- pripravi' vetro# k prevádzke pri v!cviku vy""ej pilotá&e a zopakova' dôle&ité 
  úkony. 

AK-PL    
7/71 

Nau%i' pilota-in"truktora vykonáva' prvky vy""ej pilotá&e a ich spájanie pod$a 
stanoveného programu a nákresu z in"truktorského sedadla.  
Podmienky: 
Lety vykonáva' za dobrej vidite$nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 35 
V!"ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!"ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr&ané pravidlá na lety VFR     
Doh$adnos':            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- v!vrtky do$ava a doprava s vyberaním do smeru,  
- pády z horizontálneho letu a zákrut, ostré pády, 
- zákruty s náklonom 60°, strmé stúpania a klesania do 90°, 
- zvraty, premety, súvraty, prvky spojované pod$a stanoveného programu. 
Zásady bezpe%nosti: 
- minimálna v!"ka ukon%enia prvkov vy""ej pilotá&e je 300 m AGL, 
- v"etky súbory a prvky vy""ej pilotá&e vykonáva' presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna' postup cvi%enia, ma' jasnú predstavu o ka&dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro#a vo%i horizontu a orienta%n!m %iaram, ktoré je nutné si stanovi' pred letom, 
- dodr&iava' vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra%ova' obmedzenia vetro#a, 
- v prípade akejko$vek poruchy alebo pochybnostiach preru"i' cvi%enie 
  a pokra%ova' pod$a letovej príru%ky.             
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Cvi%enie Nápl( cvi%enia, metodické a bezpe%nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL    
7/72P 

Preskú"a' pilota-in"truktora z  vykonávania prvkov jednoduchej a vy""ej pilotá&e 
na vetroni  z in"truktorského sedadla a schopnosti vy""iu pilotá& vyu%ova'. 
Podmienky: 
Let vykonáva' za dobrej vidite$nosti prirodzeného horizontu a pozemn!ch 
orienta%n!ch bodov. 
Po%et letov:           1A  
Doba letu:             0 : 20 
V!"ka vypnutia:    xxx m (xxx ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!"ka spodnej základne obla%nosti:   tak, aby boli dodr&ané pravidlá na lety VFR     
Doh$adnos':            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- v!vrtky do$ava a doprava s vyberaním do smeru,  
- pády z horizontálneho letu a zákrut, ostré pády, 
- zákruty s náklonom 60°, strmé stúpania a klesania do 90°, 
- zvraty, premety, súvraty, prvky spojované pod$a stanoveného programu, 
- teoreticky - rie"enie núdzov!ch postupov pri vy""ej pilotá&i na vetroni.    
Zásady bezpe%nosti: 
- minimálna v!"ka ukon%enia prvkov vy""ej pilotá&e je 300 m AGL, 
- v"etky súbory a prvky vy""ej pilotá&e vykonáva' presn!mi, koordinovan!mi 
  a primeran!mi  v!chylkami kormidiel, 
- pozna' postup cvi%enia, ma' jasnú predstavu o ka&dom vykonávanom prvku ale 
  i budúcom stave, 
- správne rozdelenie pozornosti pri jednotliv!ch prvkoch letu, sledovanie polohy 
  vetro#a vo%i horizontu a orienta%n!m %iaram, ktoré je nutné si stanovi' pred letom, 
- dodr&iava' vstupné, minimálne, maximálne r!chlosti v jednotliv!ch prvkoch letu, 
- neprekra%ova' obmedzenia vetro#a, 
- v prípade akejko$vek poruchy alebo pochybnostiach preru"i' cvi%enie 
  a pokra%ova' pod$a letovej príru%ky.             
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8 HLAVA II. 
 
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 8 
 
 V!CVIK NA ZÍSKANIE OPRÁVNENIA PRE OBSLUHOVANIE NAVIJAKOV 
 
 
8.1 V!CVIK NA ZÍSKANIE OPRÁVNENIA PRE OBSLUHOVANIE NAVIJAKOV 
 
 Po#iadavky na zaradenie do v$cviku 
 

- "iadate# musí by$ dr"ite#om preukazu spôsobilosti minimálne "iaka-pilota vetro%ov  
- "iadate# musí absolvova$ minimálne 50 vzletov za navijakom ako pilot vetro%ov 

alebo "iak-pilot vetro%ov 
 
 
8.2 CIE% V!CVIKU 
 
 Cie#om v&cviku na získanie oprávnenia pre obsluhovanie navijakov je preukáza$ 
 schopnosti vykonáva$  vzlety vetro%ov za navijakom. 
 
 
8.3 TEORETICKÁ PRÍPRAVA 
 
 Teoretická príprava v$cviku na získanie oprávnenia pre obsluhovanie navijakov 
 musí  zah&'a( 
 

- spôsob vykonania vzletu za navijakom, 
- Smernica na lietanie P-1 – navijaková prevádzka, 
- obsluha a údr"ba navijakov, 
- zvlá'tne  prípady za letu pri $ahaní vetro%ov za navijakom 

 
 
8.4 DOKUMENTÁCIA V!CVIKU 
 

- Klasifika(n& záznam z teoretickej skú'ky, 
- Pracovná kni"ka navijakára 
- Potvrdenie o skú'kach, 
- )iados$ o priznanie získaného oprávnenia - navijakár 

 
 
8.5 PRAKTICK! V!CVIK 
 
 Praktick& v&cvik, ktor& vykonáva letov& in'truktor vetro%ov alebo pilot vetro%ov,  ktor& 
 má oprávnenie pre obsluhovanie navijakov a má vykonané aspo% 100 vlekov 
 navijakom v rozsahu: 
  

a) vykona$ nácvik praktickej obsluhy a údr"by navijaku, 
b) vykona$ praktickú v&u(bu zápletov vle(ného lana navijaku 
c) vykona$ aspo% 100 vzletov navijakom jednosedadlov&ch alebo dvojsedadlov&ch 

vetro%ov pod doh#adom, 
d) vykona$ nácvik zvlá'tnych prípadov po(as navijakov&ch vlekov 
  - preru'enie vleku 
  - odseknutie vle(ného lana navijaku (teoreticky) 

  



V!CVIKOVÁ PRÍRU"KA – VETRONE     AK-PL 
                       HLAVA II.    V!CVIKOV! PROGRAM   AK-PL 8   ZÍSKANIE OPRÁVNENIA PRE OBSLUHOVANIE 

NAVIJÁKOV 

Zmena !. 1  1.2.2010                                                                      8 - 2  

8.6 SPOSÔB HODNOTENIA A UKON"ENIE V!CVIKU 
 
 Praktická skú'ka sa mô"e vykona$ po úspe'nom vykonaní teoretickej skú'ky, 
 vykoná ju letov& in'pektor s oprávnením pre obsluhovanie navijakov v rozsahu: 
 

- príprava navijaku, 
- vykonávanie vzletu vetro%a za navijakom, 
- zvlá'tne prípady po(as navijakov&ch vzletoch, 
- záplet vle(ného lana navijaku 
 
Zodpovedn& pracovník Leteckého registra SNA zapí'e oprávnenie NAVIJAKAR do 
zápisníka letov alebo pracovnej kni"ky na základe predlo"enia: 
 
- )iados$ o priznanie získaného oprávnenia - navijakar    
- Klasifika(n& záznam z teoretickej skú'ky - navijakar 
- Potvrdenie o skú'kach - navijakar 
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10 HLAVA II. 
 
 V!CVIKOV! PROGRAM AK-PL 10 
 
 V!CVIK NA ZÍSANIE KVALIFIKÁCIE LETOV! IN#TRUKTOR VETRO$OV FI(GLD) 
 
 
10.1 V!CVIK LETOVÉHO IN#TRUKTORA VETRO$OV FI(GLD) 
 
 Po%iadavky na zaradenie do v&cviku: 

- vek minimálne 18 rokov, 
- platn! preukaz spôsobilosti pilota vetro"ov GLD, 
- na vetro"och nalietal minimálne 100 letov!ch hodín, z toho minimálne 50 letov!ch 

hodín samostatne, 
- oprávnenie vykonáva# vzlety za navijakom, 
- splnené podmienky odznaku FAI D (strieborné C), 
- odlietané na preletoch minimálne 500 km, 
- splnené cvi$enie AK-PL 2/23 v plnom rozsahu (v!vrtky v samostatnom lete).   
 
V&cvik letového in'truktora vetro(ov FI(GLD) podlieha schváleniu RL" SNA  
a LÚ SR.  

 
10.2 CIE) V!CVIKU 
 
 Cie%om v!cviku pre získanie oprávnenia in&truktor vetro"ov je preukáza# na vetroni 
 schopnosti vykonáva# v!cvik v t!ch oblastiach, v ktor!ch má by# letov! v!cvik  
 vykonávan!, vrátane predletového, poletového a pokia% to prichádza do úvahy, 
 i pozemného v!cviku. 
 
 
10.3 TEORETICKÁ PRÍPRAVA 
  
 Teoretická príprava v&cviku letového in'truktora musí zah*(a+ 
 

- spôsoby vyu$ovania, u$ebné metódy, základné prvky efektívneho vyu$ovania, 
- posúdenie v!konnosti 'iaka v t!ch predmetoch, z ktor!ch sa vykonáva pozemn! 

v!cvik, 
- hodnotenie a preskú&anie 'iaka, metodika v!cviku, 
- v!voj v!cvikov!ch programov, 
- plánovanie v!u$by, spôsoby v!u$by v u$ebni a pou'ívanie v!cvikov!ch pomôcok, 
- rozbor a oprava ch!b 'iaka, 
- %udská v!konnos# a jej obmedzenia, 
- riziká súvisiace so simulovaním porúch systémov a ch!b vetro"ov 
 
Minimálny rozsah teoretickej prípravy na získanie kvalifikácie letového in&truktora 
vetro"ov musí by# 80 hodín, Pri teoretickej príprave vyu'íva# metódu v!kladu na 
u$ebni, prácu s odbornou literatúrou, samostatné &túdium, konzultácie a seminár. 
V'dy, ke( je to vhodné, vyu'íva# v&etky dostupné audiovizuálne prostriedky, názorné 
pomôcky (schémy, obrazy, rezy a p.). Záznam o absolvovaní teoretickej prípravy sa 
vedie v pracovnej kni'ke in&truktora vo v!cviku. 
 
Teoretická príprava a teoretická skú&ka je vykonávaná v leteckej &kole.  
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 Pozemné prípravy 
 
 sú pokra$ovaním teoretickej prípravy, pri ktorej sú vyu'ívané doteraz osvojené 
 vedomosti, sú zamerané na praktickú $as# u$ebnej látky. Ich úlohou je získanie 
 primeraného stup"a znalosti materiálnej $asti vetro"ov, osvojenie si prvotn!ch 
 návykov a zru$ností potrebn!ch pri leteckom v!cviku. 
 V cvi$eniach pozemn!ch príprav kombinova# metódy v!kladu na u$ebni s praktickou 
 uká'kou na vetroni, individuálnym precvi$ovaním a samostatn!m&túdiom.Pri prvkoch, 
 kde sa získavajú prvé zru$nosti, sú vhodné tie' metódy kontrastnej uká'ky. )as# 
 zamestnaní je mo'né organizova# ako skupinové. Záznam o vykonaní pozemnej 
 prípravy sa vedie v pracovnej kni'ke in&truktora vo v!cviku. 
 
 
10.4 DOKUMENTÁCIA V!CVIKU 
  

- Osnova teoretického v!cviku základného v!cviku pilota vetro"ov, 
- Klasifika$n! záznam z teoretickej skú&ky pre získanie kvalifikácie letového 

in&truktora vetro"ov, 
- Pracovná kni'ka in&truktora vo v!cviku, 
- *iados# o priznanie získanej kvalifikácie letového in&truktora vetro"ov, 
- *iados# na vykonanie praktickej skú&ky na získanie kvalifikácie FI(GLD) – CAA.  

 
  
10.5 LETOV! V!CVIK 
 
 #kolenie a priebe%n& v&cvik  v aeroklube pred zaradením do kurzu in'truktorov: 
  

- pred nástupom do kurzu musí by# in&truktor vo v!cviku zoznámen! s V!cvikov!m 
programom AK-PL 1U, 1A „Základn! letov! v!cvik na získanie preukazu 
spôsobilosti – pilot vetro"ov“, V!cvikov!m programom AK-PL 10 „V!cvik na 
získanie kvalifikácie letového in&truktora vetro"ov“ a skú&obnou osnovou, 

- in&truktor vo v!cviku odlieta v aeroklube cvi$enia AK-PL 10/100, 101, 102, 103, 
104, 105, 107. Pri t!chto letoch musí zvládnu# techniku pilotá'e z in&truktorského 
sedadla s dostato$n!m slovn!m v!kladom k vykonávan!m prvkom alebo fázam 
letu, 

- in&truktor vo v!cviku si vedie pracovnú kni'ku od za$atia v!cviku, 
- in&truktor, ktor! vykonáva s in&truktorom vo v!cviku predbe'n! v!cvik musí ma# 

minimálne 3 roky in&truktorskej praxe, odlietan!ch minimálne 50 letov!ch hodín 
ako in&truktor a skúsenosti z vedenia a vykonávania základného v!cviku. 

 
V&cvik v leteckej 'kole: 
 
- v!cvik bude za$at! kontroln!m letom do priestoru a po okruhu k zisteniu úrovne 

techniky pilotá'e získanej v aeroklube, 
- v (al&om v!cviku budú odlietané zostávajúce cvi$enia pod%a v!cvikového 

programu v dvojom riadení, samostatné lety a prípadne (al&ie lety pre zvládnutie 
techniky pilotá'e z in&truktorského sedadla, 

- in&truktor vo v!cviku sa podie%a na riadení letovej prevádzky, obsluhe techniky, 
vedení dokumentácie a na (al&ích $innostiach, potrebn!ch pre získanie 
kvalifikácie a skúseností letového in&truktora vetro"ov, 
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 In&truktor vo v!cviku musí pod doh%adom letového in&truktora: 
 

- absolvova# v!u$bu o spôsoboch letového v!cviku zah+"ajúcu praktické 
predvádzanie, v!u$bové  prvky, rozpoznávanie a opravy mo'n!ch ch!b 'iaka, 

- získa# prax v technike v!cviku u t!ch letov!ch manévrov a postupov, v ktor!ch má 
vykonáva# v!cvik 

 
V!cvik letového in&truktora vetro"ov je mo'né vykonáva# iba na type vetro"a s plne 
funk$n!m dvojit!m riadením. 
 
Po$as v!cviku letového in&truktora vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku 
z in&truktorského sedadla. Na prednom sedadle sedí in&truktor, pri samostatn!ch 
letoch sedí na prednom sedadle pilot. 
 
Cvi$enia ozna$ené ako pozemné prípravy - a, mô'e vykonáva# letov! in&pektor 
 prevádzkovate%a s kvalifikáciou FI(GLD) a letov! in&truktor FI(GLD), absolvovanie 
 sa zapisuje do pracovnej kni'ky in&truktora vo v!cviku. 

 Cvi$enia ozna$ené ako preskú&avacie - P, mô'e vykonáva# letov! in&pektor 
 prevádzkovate%a s kvalifikáciou FI(GLD), v!sledky preskú&ania sa zapisujú do 
 pracovnej kni'ky in&truktora  vo v!cviku. 
  
 Po,et letov a doba letov v jednotliv&ch cvi,eniach sú stanovené ako minimálne.  
 K (al&iemu cvi$eniu je mo'né pristúpi# a' po bezpe$nom zvládnutí obsahu 
 predchádzajúceho cvi$enia. Za dodr'anie tejto zásady zodpovedá letov! 
 in&truktor. V prípade potreby je mo'né sa vráti# ku ktorémuko%vek u' splnenému 
 cvi$eniu. Pri cvi$eniach, ktoré obsahujú lety vo dvojom a samostatne, stanovuje 
 kombináciu t!chto letov letov! in&truktor. 
 
 Vo v!cviku je mo'né vykonáva# v!cvik v!vrtiek do minimálnej v!&ky 600  metrov 
 (2000 ft) a pády do 400 metrov (1300 ft) nad zemou (AGL). 
  
  
10.6 SPÔSOB HODNOTENIA A UKON"ENIE V!CVIKU 
  
 V!cvik sa pova'uje za ukon$en!, ak: 

- absolvent je dostato$ne pripraven! na úspe&né teoretické a praktické preskú&anie 
na získanie kvalifikácie letového in&truktora vetro"ov, 

- absolvent splnil po'iadavky na letové skúsenosti po'adované na získanie 
kvalifikácie letového in&truktora vetro"ov, 

- absolvent úspe&ne absolvoval teoretické preskú&anie na získanie kvalifikácie 
letového in&truktora vetro"ov,  

- absolvent úspe&ne absolvoval praktickú skú&ku na získanie kvalifikácie letového 
in&truktora vetro"ov examinátorom oprávnen!m leteck!m úradom. 

 
 Komisia pre vykonanie skú&ky teoretick!ch vedomostí pre získanie kvalifikácie 
 letového in&truktora vetro"ov musí by# zlo'ená nasledovne: 
 - predseda komisie (examinátor LÚ SR),  
 - $lenovia komisie v po$te 2-3 (letov! in&pektor prevádzkovate%a s kvalifikáciou 

  FI(GLD), vedúci v!cviku, letov! in&truktor FI(GLD), technik AK). 
 
Zlo'enie komisie a termín konania teoretickej a praktickej skú&ky pre získanie 
kvalifikácie letového in&truktora vetro"ov podlieha schváleniu RL) SNA. 
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Praktickú skú&ku z techniky pilotá'e a núdzov!ch postupov pre získanie kvalifikácie 
letového in&truktora vetro"ov vykoná examinátor poveren! Leteck!m úradom SR. 
Praktickú skú&ku je mo'né absolvova# a' po absolvovaní teoretickej skú&ky. 
 
Pokia% pri praktickej skú&ke 'iadate% neprospel, examinátor mu stanoví do osobnej 
dokumentácie v!cvik na odstránenie nedostatkov zisten!ch pri skú&ke. 
 
Leteck! úrad SR zapí&e kvalifikáciu letového in&truktora vetro"ov FI(GLD) do 
preukazu spôsobilosti na základe predlo'enia: 
 
- *iados# o priznanie získanej kvalifikácie – FI(GLD) 
- Klasifika$n! záznam z teoretickej skú&ky – FI(GLD), nie star&ieho ako 12 

mesiacov 
- *iados# na vykonanie praktickej skú&ky na získanie kvalifikácie FI(GLD) - CAA 
- platného preukazu spôsobilosti 
- zaplatenia poplatku formou kolku 
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10.7 LETOV! V!CVIK 
 
 Technika pilotá%e 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL$ CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

AK-PL 
10/100a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/100 Zoznamovací let. 1A 0 : 10   

AK-PL 
10/101 

Cvi$né lety k predvedeniu ú$inkov kormidiel, 
nácvik priameho k,zavého letu a zákrut 
s náklonom do 30° . 

2A 0 : 30   

AK-PL 
10/102a  Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/102 

Cvi$né lety k nácviku vzletu za navijakom, letu po 
okruhu, rozpo$tu na pristátie a pristátiu. 5N 0 : 20   

AK-PL 
10/103a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/103 Cvi$né lety k nácviku opráv chybn!ch pristátí. 4N 0 : 16   

AK-PL 
10/104a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/104 

Cvi$né lety k nácviku zábrany pádov, pádov, 
zákrut s náklonom nad 30° a sklzov. 2A 0 : 30   

AK-PL 
10/105a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/105 

Cvi$né lety k nácviku pristátia do obmedzeného 
priestoru.  4N 0 : 16   

AK-PL 
10/106 

Cvi$né lety k nácviku rie&enia mimoriadnych 
prípadov za letu.  6N 0 : 23   

AK-PL 
10/107a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/107 

Cvi$né lety k nácviku v!vrtiek, zákrut s náklonom 
nad 30° a sklzov. 2A 0 : 30   

AK-PL 
10/108a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/108P 

Preskú&anie z letu po okruhu pred samostatn!m 
letom. 2N 0 : 05   

AK-PL 
10/109 Samostatné lety po okruhu.   5N 0 : 20 

AK-PL 
10/110 

Samostatné lety k nácviku pristátia do 
obmedzeného priestoru.   3N 0 : 15 

AK-PL 
10/111a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/111 

Cvi$né lety k nácviku riadenia aerovleku, 
v!vrtiek, pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 
30° a zákrut do stanoven!ch kurzov . 

1A 0 : 15   

AK-PL 
10/112a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/112 

Samostatn! let k nácviku riadenia aerovleku, 
v!vrtiek, pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 
30°. 

  3A 0 : 45 

 Praktická skú&ka z techniky pilotá'e pre získanie 
kvalifikácie letov! in&truktor vetro"ov.     

 Spolu 29A/N 3 : 15 11A/N 1 : 20 
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10.8 NÁPL$ CVI"ENÍ, METODICKÉ A BEZPE"NOSTNÉ POKYNY, POVETERNOSTNÉ 
 PODMIENKY  
 

Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  
AK-PL 

10/100a 
Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/1a – h, 1P vykonáva in&truktor vo 
v!cviku.  

AK-PL 
10/100 

Cvi$n! let k zoznámeniu s pocitmi za letu a s rozmiestnením charakteristick!ch 
orienta$n!ch bodov v blízkosti letiska a v letiskovom priestore v rozsahu cvi$enia 
AK-PL 1U/1. 
Podmienky: 
Let vykonáva# v priestore nad letiskom za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:         1A 
Doba letu:            0 : 10 
V!&ka vypnutia:   400 m (1300 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR    
Doh%adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet a stúpanie aerovlekom, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla.  
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, in&truktor ich vykonanie 
  kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in&truktor. 

AK-PL 
10/101 

Cvi$né lety k predvedeniu ú$inkov kormidiel, vztlakov!ch klapiek a vyvá'enia, 
priamo$iareho k,zavého letu a zákrut s náklonom do 30° v rozsahu cvi$enia AK-PL 
1U/2.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# v priestore nad letiskom za dobrej vidite%nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po$et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 30 
V!&ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR      
Doh%adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet a stúpanie aerovlekom, 
- predvedenie ú$inkov kormidiel a vyvá'enia, 
- vykonanie priamo$iareho k,zavého letu a zákrut s mal!m uhlom náklonu, chyby pri 
  pilotá'i a ich odstránenie, 
- vykonanie zákrut s náklonom do 30° a zákrut do stanoven!ch smerov pod%a 
  orienta$n!ch bodov, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla.  
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, in&truktor ich vykonanie 
  kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in&truktor. 

AK-PL 
10/102a Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/3a vykonáva in&truktor vo v!cviku. 
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Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
10/102 

Cvi$né lety k nácviku vzletu za navijakom, letu po okruhu, rozpo$tu na pristátie 
a pristátie v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/3. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:         5N 
Doba letu:            0 : 20 
V!&ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR    
Doh%adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet za navijakom, let po okruhu s dôsledn!m vylu$ovaním znosu vetra, 
  rozpo$et na pristátie a pristátie, 
- minimálne dva lety vykona# so zakryt!m r!chlomerom a v!&komerom, 
- predvies# vplyv vysunut!ch vzdu&n!ch b+zd pri vzlete a sily nutnej pre ich 
  zasunutie,   
- po zvládnutí správneho rozpo$tu a pristátia vykona# nácvik rozpo$tu s vyu'itím 
  sklzu, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla.  
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, in&truktor ich vykonanie 
  kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in&truktor.  

AK-PL 
10/103a Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/4a vykonáva in&truktor  vo v!cviku. 

AK-PL 
10/103 

Cvi$né lety k nácviku opráv chybn!ch pristátí v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/4. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:         4N 
Doba letu:            0 : 16 
V!&ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR    
Doh%adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet za navijakom, let po okruhu, zostup na pristátie, 
- pri pristátí zavies# jednotlivé chyby, pri ktor!ch musia by# vystriedané v&etky druhy 
  zákrokov, 
- vysoké vyrovnanie a vyplávanie pri pristátí musí by# minimálne jedno opravené 
  preru&ením podrovnania, jedno potla$ením a jedno potla$ením za sú$asného 
  zasunutia vzdu&n!ch b+zd, 
 - vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla.   
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony za letu vykonáva in&trukor vo v!cviku, in&truktor ich vykonanie 
  kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in&truktor.  

AK-PL 
10/104a Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/5a vykonáva in&truktor  vo v!cviku. 
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Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
10/104 

Cvi$né lety k nácviku zábrany pádu, ostré a mierne pády, zákruty s náklonom nad 
30°, let na zv!&enej r!chlosti do 120 km.h-1 a sklzy v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/5. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v priestore nad letiskom za dobrej vidite%nosti prirodzeného 
horizontu. 
Po$et letov:          2A 
Doba letu:            0 : 30 
V!&ka vypnutia:   1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR    
Doh%adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet a stúpanie aerovlekom do v!&ky 1000 m, 
- vykona# zábrany pádu z priameho letu a zákrut pri zasunut!ch a vysunut!ch 
  vztlakov!ch klapkách a vzdu&n!ch brzdách, 
- ostré pády a mierne pády, 
- vykona# zákruty s náklonom nad 30° a let na zv!&enej r!chlosti do 120 km.h-1, 
- zaradenie do okruhu vo v!&ke 300 m, let po okruhu a rozpo$et na pristátie 
  vykona# so sklzom do v!&ky 25 m, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla.   
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, in&truktor ich vykonanie 
  kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in&truktor. 

AK-PL 
10/105a Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/6a vykonáva in&truktor  vo v!cviku. 

AK-PL 
10/105 

Cvi$né lety k nácviku pristátia do obmedzeného priestoru v rozsahu cvi$enia AK-PL 
1U/6. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:         4N 
Doba letu:            0 : 16 
V!&ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR    
Doh%adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet za navijakom.  
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona# manéver k prehliadke plochy, vo%be okruhu, správny zostup na pristátie 
  s uká'kou brzdenia, 
- pristátie vykonáva# do zvoleného priestoru mimo VPD a pri letoch vo dvojom so 
  zakryt!m v!&komerom, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla. 
In&truktor vo v!cviku musí samostatne zvoli# a vykona# vhodn! manéver na pristátie 
do obmedzeného priestoru.        
Zásady bezpe$nosti: 
-  povinné úkony za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, in&truktor ich vykonanie 
   kontroluje, 
- núdzové postupy vykonáva in&truktor. 
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Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
10/106 

Cvi$né lety k nácviku rie&enia mimoriadnych prípadov za letu v rozsahu cvi$enia 
AK-PL 1U/7. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:         6N 
Doba letu:            0 : 23 
V!&ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR    
Doh%adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona# vzlet za navijakom.  
Manéver na pristátie po preru&ení #ahu navijaku: 
- s pristátím pred seba – 1N, 
- s pristátím v protismere – 1N, 
- s pristátím zákrutou o 360° alebo mal!m okruhom – 1N. 
Manéver na pristátie s visiacim lanom: 
- „ukladanie“ lana na plochu letiska – 1N. 
Manéver na pristátie so zablokovan!mi vzdu&n!mi brzdami v plnej vysunutej 
a zasunutej polohe: 
- ur$enie správneho rozpo$tu pri lete po okruhu a na pristátie – 1N. 
Vykona# let so simulovan!m  $iasto$ne zablokovan!m riadením – 1N. 
Vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla. 
In&truktor vo v!cviku musí samostatne zvoli# a vykona# vhodn! manéver na pristátie 
vo v&etk!ch uveden!ch  prípadoch (do pracovnej kni'ky ku ka'dému vzletu zapísa#: 
„preru&enie #ahu + v!&ka“, „let s visiacim lanom“, let so zablokovan!mi vzdu&n!mi 
brzdami“, „let so simulovan!m  $iasto$ne zablokovan!m riadením“).        
Zásady bezpe$nosti: 
- nácvik preru&enia #ahu navijakom musí by# vopred dohodnut! medzi navijakarom 
  a in&truktorom, 
- preru&enie #ahu navijaku vykoná navijakar energick!m odstavením v dohodnutej 
  v!&ke alebo in&truktor vypnutím lana v #ahu, 
- vypnutie lana v #ahu nesmie by# vykonané vo v!&ke men&ej ako 50 m (v t!chto 
  prípadoch je nutné odstavenie navijakarom),     
- manéver na pristátie s visiacim lanom (nácvik sa vykonáva bez visiaceho lana), 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, 
  in&truktor ich vykonanie kontroluje, 
- in&truktor nesmie dovoli# chybu v pilotovaní vetro"a, ktorá mô'e ohrozi# let.   

AK-PL 
10/107a Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/8a vykonáva in&truktor  vo v!cviku. 
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Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
10/107 

Cvi$né lety k nácviku v!vrtiek, zákrut s náklonom nad 30° a sklzov v rozsahu 
cvi$enia AK-PL 1U/8.   
Podmienky: 
Lety vykonáva# v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite%nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:           2A 
Doba letu:             0 : 30 
V!&ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR      
Doh%adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet a stúpanie aerovlekom do v!&ky 1000 m, 
- vykona# v!vrtky z priameho letu a zo zákruty, 
- zákruty s náklonom nad 30°, 
- precvi$i# sklzy, 
- zaradenie do okruhu vo v!&ke 300 m, 
- let po okruhu, rozpo$et na pristátie vykona# so sklzom do v!&ky 25 m, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla. 
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, 
  in&truktor ich vykonanie kontroluje, 
- in&truktor nesmie dovoli# chybu v pilotovaní vetro"a, ktorá mô'e ohrozi# let.    

AK-PL 
10/108a 

Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/10a vykonáva in&truktor  vo 
v!cviku. 

AK-PL 
10/108P 

Preskú&a# in&truktora vo v!cviku k vykonaniu samostatn!ch letov po okruhu v 
rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/10P.    
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:          2N 
Doba letu:             0 : 05 
V!&ka vypnutia:    200 – 300 m (650 - 1000 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR      
Doh%adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
In&truktor vo v!cviku vykonáva $innos# samostatne. Preskú&avajúci in&pektor 
preskú&a in&truktora vo v!cviku z jeho schopnosti in&truktá'e a schopnosti 
bezpe$ne vykonáva#: 
- vzlet za navijakom, let po okruhu, rozpo$et na pristátie a pristátie, 
- minimálne jeden vzlet vykona# s preru&ením #ahu navijaku alebo s visiacim lanom, 
  prípadne s vysunut!mi a zablokovan!mi vzdu&n!mi brzdami,  
- núdzové postupy. 
Vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla. 
Zásady bezpe$nosti: 
- opravy chybného rozpo$tu sklzom vykona# do minimálnej v!&ky 25 m. 
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Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
10/109 

Samostatné lety po okruhu v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/12. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:         5N  
Doba letu:            0 : 20 
V!&ka vypnutia:   200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR    
Doh%adnos#:                                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vzlet za navijakom, let po okruhu, rozpo$et na pristátie a pristátie, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla, 
- pilot sediaci na prednom sedadle vykoná rozbor letu in&truktora vo v!cviku 
  s in&truktorom. 
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku.  

AK-PL 
10/110 

Zdokonali# techniku pilotá'e pri samostatn!ch letoch k pristátiu do obmedzeného 
priestoru v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/13.  
Podmienky: 
Lety vykonáva# po okruhu za dobrej vidite%nosti prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:           3N  
Doba letu:              0 : 15 
V!&ka vypnutia:    200 - 300 m (650 - 1000 ft)  AGL  
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR      
Doh%adnos#:                        minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Manéver na pristátie do obmedzeného priestoru: 
- vykona# vzlet za navijakom, 
- vykona# manéver k prehliadke plochy, vo%be okruhu, správny zostup na pristátie, 
- pristátie vykonáva# do zvoleného priestoru mimo VPD, 
- po ka'dom zvládnutom pristátí vykona# nové vyt!$enie obmedzeného priestoru na 
  in! smer, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla, 
- pilot sediaci na prednom sedadle vykoná rozbor letu in&truktora vo v!cviku 
  s in&truktorom. 
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku. 

AK-PL   
10/111a 

Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/14a vykonáva in&truktor  vo 
v!cviku. 
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Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  

AK-PL 
10/111 

Cvi$né lety k nácviku aerovleku vrátane zostupu a zákrut do stanoveného kurzu, 
pilotovanie v!vrtiek, pádov, zábran pádov, zákrut s náklonom nad 30°, sklzov 
a postupmi pri preru&ení #ahu vle$ného letúnu v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/14, 15.   
Podmienky: 
Lety vykonáva# v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite%nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:           1A 
Doba letu:             0 : 15 
V!&ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR      
Doh%adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
- vykona# vzlet, stúpanie, horizontálny let a zostup rôznymi vertikálnymi r!chlos#ami 
  aerovlekom, 
- vykona# v!vrtky s jednou oto$kou z priameho letu a zo zákruty, 
- vykona# v!vrtky s dvomi oto$kami z priameho letu a zo zákruty, 
- bezpe$ne vybera# v!vrtky z priameho letu po dvoch oto$kách, 
- zákruty s náklonom 15°  do stanoveného kurzu pod%a kompasu,  
- zopakova# a zdokonali# ostatné prvky pilotá'e z cvi$enia AK-PL10/104, 
- zaradenie do okruhu vo v!&ke 300 m, let po okruhu a rozpo$et na pristátie 
  vykona# so sklzom do v!&ky 25 m, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla, klás# 
  dôraz na presnú in&truktá'. 
Zásady bezpe$nosti: 
- nácvik preru&enia #ahu vle$ného letúnu musí by# vopred dohodnut! medzi 
  vlekárom  a in&truktorom, 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku, 
  in&truktor ich vykonanie kontroluje.   
- in&truktor nesmie dovoli# chybu v pilotovaní vetro"a, ktorá mô'e ohrozi# let.   

AK-PL 
10/112a 

Pozemná príprava v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/15a, vykonáva in&truktor  vo 
v!cviku. 

AK-PL 
10/112 

Samostatné lety k nácviku techniky pilotá'e aerovleku, v!vrtiek, pádov, zábran 
pádov,  zákrut s náklonom nad 30° a sklzov v rozsahu cvi$enia AK-PL 1U/16. 
Podmienky: 
Lety vykonáva# v pracovnom priestore nad letiskom za dobrej vidite%nosti 
prirodzeného horizontu. 
Po$et letov:          3A 
Doba letu:             0 : 45 
V!&ka vypnutia:    1000 m (3300 ft) AGL 
Poveternostné podmienky: 
V!&ka spodnej základne obla$nosti:   tak, aby boli dodr'ané pravidlá na lety VFR      
Doh%adnos#:            minimálne 5 km 
Metodické pokyny: 
Vykona#: 
- vzlet, stúpanie, horizontálny let a zostup vertikálnou r!chlos#ou max.: 2 m.s-1 v 
  aerovleku, 
- v!vrtky s jednou oto$kou z priameho letu (1x %avá, 1x pravá v!vrtka), 
- v!vrtky s dvomi oto$kami z priameho letu (1x %avá, 1x pravá v!vrtka), 
- ostré pády, mierne pády a zákruty s náklonom nad 30°, 
- zaradenie do okruhu vo v!&ke 300 m, let po okruhu, rozpo$et na pristátie a 
  pristátie, 
- vetro" riadi a let komentuje in&truktor vo v!cviku z in&truktorského sedadla, 
- pilot sediaci na prednom sedadle vykoná rozbor letu in&truktora vo v!cviku 
  s in&truktorom. 
Zásady bezpe$nosti: 
- povinné úkony a núdzové postupy za letu vykonáva in&truktor vo v!cviku. 
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Cvi,enie Nápl( cvi,enia, metodické a bezpe,nostné pokyny, poveternostné podmienky  

 

Praktická skú&ka z techniky pilotá'e a núdzov!ch postupov letu po okruhu pre 
získanie kvalifikácie letov! in&truktor vetro"ov. 
- praktickú skú&ku vykoná examinátor ur$en! leteck!m úradom v rozsahu 
  sku&obného protokolu. 
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10.9  V!CVIKOV! PROGRAM PPE OBNOVU KVALIFIKÁCIE LETOV! IN#TRUKTOR 
 VETRO$OV FI(GLD) 

  
 Do v!cviku pre obnovu kvalifikácie letov! in&truktor vetro"ov FI(GLD) mô'e by# 
 zaraden! 'iadate%, ktor! je dr'ite%om platného preukazu spôsobilosti pilota vetro"ov 
 s platnou kvalifikáciou GLD vydaného leteck!m úradom s ukon$enou platnos#ou 
 kvalifikácie FI(GLD), ak od skon$enia jej platnosti uplynulo viac ako 60 mesiacov, 
 platného osved$enia  zdravotnej spôsobilosti a platného preukazu rádiotelefonistu.  
  
 Sú$as#ou preskú&ania examinátorom pre obnovu platnosti kvalifikácií je i preskú&anie 
 z teórie. O rozsahu teoretického preskú&ania rozhoduje examinátor 
 
 V&cvik pre obnovu kvalifikácie letového in'truktora vetro(ov FI(GLD) musí by+ 
 vykonávan& v Leteckej 'kole a podlieha schváleniu RL" SNA a LÚ SR.  
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10.9.1 V!CVIKOV! PROGRAM PRE OBNOVU KVALIFIKÁCIE LETOV! IN#TRUKTOR 
VETRO$OV FI(GLD) 

 
 

VO DVOJOM SAMOSTATNE CVI"ENIE NÁPL$ CVI"ENIA 
Letov Hodín Letov Hodín 

AK-PL 
10/100a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/101 

Cvi$né lety k predvedeniu ú$inkov kormidiel, 
nácvik priameho k,zavého letu a zákrut 
s náklonom do 30° . 

1A 0 : 15   

AK-PL 
10/102a  Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/102 

Cvi$né lety k nácviku vzletu za navijakom, letu po 
okruhu, rozpo$tu na pristátie a pristátiu. 3N 0 : 12   

AK-PL 
10/103a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/103 Cvi$né lety k nácviku opráv chybn!ch pristátí. 2N 0 : 08   

AK-PL 
10/104a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/104 

Cvi$né lety k nácviku zábrany pádov, pádov, 
zákrut s náklonom nad 30° a sklzov. 1A 0 : 15   

AK-PL 
10/105a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/105 

Cvi$né lety k nácviku pristátia do obmedzeného 
priestoru.  4N 0 : 16   

AK-PL 
10/106 

Cvi$né lety k nácviku rie&enia mimoriadnych 
prípadov za letu.  6N 0 : 23   

AK-PL 
10/107a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/107 

Cvi$né lety k nácviku v!vrtiek, zákrut s náklonom 
nad 30° a sklzov. 1A 0 : 15   

AK-PL 
10/108a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/108P 

Preskú&anie z letu po okruhu pred samostatn!m 
letom. 2N 0 : 05   

AK-PL 
10/109 Samostatné lety po okruhu.   5N 0 : 20 

AK-PL 
10/110 

Samostatné lety k nácviku pristátia do 
obmedzeného priestoru.   3N 0 : 15 

AK-PL 
10/111a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/111 

Cvi$né lety k nácviku riadenia aerovleku, 
v!vrtiek, pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 
30° a zákrut do stanoven!ch kurzov . 

1A 0 : 15   

AK-PL 
10/112a Pozemná príprava.     

AK-PL 
10/112 

Samostatn! let k nácviku riadenia aerovleku, 
v!vrtiek, pádov, sklzov, zákrut s náklonom nad 
30°. 

  1A 0 : 15 

 Praktická skú&ka z techniky pilotá'e pre 
obnovenie kvalifikácie FI(GLD).     

 Spolu 21A/N 2 : 14 9A/N 0 : 50 
Nápl" cvi$ení V!cvikového programu pre obnovu kvalifikácie FI(GLD) je zhodn! s nápl"ou cvi$ení 
V!cvikového programu AK-PL 10.  
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 PRÍLOHY: 
 
 
 

1. Protokol z praktickej skú"ky/preskú"ania pilota vetro#ov zo základn$ch prvkov 
techniky pilotá%e 

2. &iados' o priznanie získaného oprávnenia – navijakar                                                        
3. Klasifika(n$ záznam z teoretickej skú"ky – navijakar 
4. Potvrdenie o skú"kach – navijakar 
5. &iados' o priznanie získanej kvalifikácie – FI(GLD) 
6. Klasifika(n$ záznam z teoretickej skú"ky – FI(GLD)  
 
 
 
Formuláre CAA – informatívne: 
 
1. &iados' o vykonanie skú"ky na získanie preukazu spôsobilosti 
2. &iados' na vykonanie praktickej skú"ky na získanie/pred)%enie/obnovu kvalifikácie 

GLD alebo FI(GLD)  
 
 
 
 
  



SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 

P R O T O K O L 
 

z  PRAKTICKEJ SKÚ"KY/PRESKÚ"ANIA PILOTA VETRO#OV 
zo  ZÁKLADN!CH PRVKOV TECHNIKY PILOTÁ$E 

 
 
Meno:   

Funkcia: 
 

 
 
Preukaz !.: 

 

 
Prevádzkovate"/RZ: 

                
Skú#ajúci: 

 
Preukaz !.: 

  

                                       Poznávacia zna!ka: 
Dátum:                        Miesto letu:                             Po!et/!as letu:       / Typ:                                       OM- 

 
 

$. Letová úloha Známka Zistené nedostatky – pripomienky 
 VZLET V AEROVLEKU  

1. Príprava k letu, DÚ   
2. Vzlet: rozjazd, nadvihnutie, rozlet   
3. Riadenie aerovleku   
4. DÚ pred pádmi a v%vrtkami   
5. V%vrtky   
6. Ostré pády    
7. Mierne pády   
8. Zábrana pádu   
9. Ostré zákruty   

10. Zákruty do stanoven%ch smerov   
11. Sklzy   
12. Dodr&anie priestoru   
13. Zaradenie do okruhu   
14. Let po okruhu, DÚ   
15. Rozpo!et na pristátie, pristátie   
16. Vedenie rádioore#pondencie   

17. Núdzové postupy: zablokované brzdiace 
klapkami, zablokované riadenie 

  

 VZLET ZA NAVIJAKOM 
18. Príprava k letu, DÚ   

19. Vzlet: rozjazd, nadvihnutie, prechod do 
stúpania 

  

20. Vzlet za navijakom   
21. Let po okruhu, DÚ   
22. Rozpo!et na pristátie, pristátie   

23. 
Núdzové postupy: preru#enie vzletu, 
pristátie s visiacim lanom, zablokovan%mi 
brzdiacimi klapkami. 

  

   

   
Preskú#avan%:              PROSPEL - NEPROSPEL  
 
POZNÁMKY: 
 
Preskú#avan% bol zoznámen% s hodnotením a s v%sledkom preskú#ania. 
Dátum: 
 
 
.................................................................                                          .................................................................. 
                     Preskú#avan%                                                                                In#pektor  S N A 
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 

#IADOS$ 
o priznanie získaného oprávnenia 

 
 

NAVIJAKAR - pre  typ navijaku ............................... 

     

 
%as& A  (Vyplní !iadate") 

Meno, priezvisko: .......................................................................................................................................  

Dátum  narodenia: ........................................... Prevádzkovate! : SNA – AK  ............................................... 

Som dr"ite!om  preukazu spôsobilosti :   ....................................... !.: .............................. 
(vydaného Leteck"m úradom Slovenskej republiky) ....................................... !.: .............................. 
 
      

Po"adované oprávnenie  som  vykonával  na  typoch: ............................................................................ 

v  období od: ........................................ do: ................................................ 

 
 
 
V ......................................., d#a.........................................               ..........................................
                                        Podpis "iadate!a     
                                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

%as& B  (Vyplní prevádzkovate") 

Prevádzkovate! potvrdzuje, "e "iadate!: 

a)  v  d#och ................................................úspe#ne absolvoval #kolenie a praktické preskú#anie pre 

po"adované oprávnenie pod!a v"cvikovej príru!ky schválenej LÚ SR !.j.:..............................................., 

b)  v"sledok posledného periodického preskú#ania:  „PROSPEL“ 

c)  sp$#a po"iadavky na praktické skúsenosti pod!a schváleného v"cvikového programu: 

     celkom  vykonan"ch vzletov pomocou navijaku: ..............................................      

        z  toho ako velite!:   ..............................................     

              z  toho ako navijakar:   .............................................   

 

d)  sp$#a v#etky podmienky príslu#n"ch ustanovení Smernice P 1 a príslu#ného v"cvikového 
programu schváleného LÚ SR. 

 

 

V  .................................., d#a:................................               ............................................................. 
 Pe%iatka, meno a podpis  
 zástupcu prevádzkovate!a „VLP“ 



P II-2 2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iba pre slu'obné ú(ely 

%as& C  (Záznamy RL# S N A )  

Pracovník Leteckého registra SNA potvrdzuje splnenie po"iadaviek. Mô"e by& vykonaná teoretická  

a praktická skú#ka. 

 

V  .................................,  d#a  ...........................         ............................................................... 
               Podpis zodpovedného pracovníka  

 

 

 
 
 



SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 

KLASIFIKA#N! ZÁZNAM Z TEORETICKEJ SKÚ"KY 
 

pre získanie 
 

oprávnenia NAVIJAKAR 
 
 
 
 
 
Meno, priezvisko: .................................................................... Naroden!: .................................... 
 
  
 
 

V$sledok Por. 
%ís. Sku&obn$ predmet 

Písomne Ústne 
Prvá oprava Druhá 

oprava 
Podpis 

skú&ajúceho 

1. 
Smernica na lietanie 
P-1 - navijaková 
prevádzka  

     

2. 
Metodika leteckého 
v!cviku  - navijaková 
prevádzka 

     

3. Návod na obsluhu 
a údr"bu navijaku      

4. 
Letové príru#ky 
vetro$ov – letové 
obmedzenia 

     

 
  
 
 
 
 
  
Za#iatok skú%ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Ukon#enie skú%ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Uchádza# preukázal teoretické vedomosti s v!sledkom: ................................   
 
 
 
 
 
V ..............................., d$a: ..........................       .........................................................                                                                
                             Predseda skú%obnej komisie  
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 

POTVRDENIE O SKÚ"KACH 
 
 
 
1. TEORETICKÁ SKÚ"KA 

SNA gen. M. R. !tefánika t"mto potvrdzuje, !e p. .....................................................................................  

Vykonal(a) v d"och ........................................................................ na letisku ........................................... 

teoretické skú#ky na získanie: oprávnenia “Navijakar“ / “Winch Driver“  s v"sledkom: 

 
 

p r o s p e l (a)  -  n e p r o s p e l (a)  * 

 

 

V ......................................., d"a ..........................                            ................................................
           Sku#obná komisia SNA 
 
 
   
2. PRAKTICKÁ SKÚ"KA 

bola vykonaná d"a .................................................... na letisku ........................................... na navijaku 

typu ............................................... poznávacej zna#ky ....................................................... s v"sledkom: 

 
 

p r o s p e l (a)  -  n e p r o s p e l (a) * 

 

 

Záver in#pektora RL$  S N A : 

Kontrolou zápisníka letov bolo zistené, !e menovan"(á) absolvoval(a) dan" v"cvik schválen" LÚ SR a 
skúsenosti    
 
 

s ú h l a s i a (a) -  n e s ú h l a s i a (a) * 

 

s predpisom L1, Smernicou P1 a mô!e mu (jej) by$ priznaná uvedené oprávnenie. 

Po$et vykonan"ch vzletov pomocou navijaku ku dne#nému d%u .............................................................. 

 

Poznámka: ................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

 

 

V ..................................., d"a ........................    .................................................................. 
         Pe#iatka a podpis in#pektora SNA 

* nehodiace sa pre#iarknu$ 
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 

#IADOS$ 
o priznanie získanej kvalifikácie 

      
letového in!truktora vetro"ov FI(GLD) 

 
 
 

%as& A  (Vyplní !iadate") 

Meno, priezvisko: .......................................................................................................................................     

Dátum narodenia:............................................................ #tátna príslu!nos$: ......................…................. 

Bydlisko (trvalá adresa):................................................................….......................................................... 

Som dr%ite&om platného preukazu spôsobilosti:  ....................................... '.: .............................. 
(vydaného Leteck(m úradom Slovenskej republiky). ....................................... '.: ..............................
  

Som dr%ite&om platného preukazu rádiotelefonistu: '.: .............................., platného do: ..…...........…..... 
(vydaného Telekomunika'n(m úradom Slovenskej republiky). 
 
  
Po%adovanú kvalifikáciu som vykonal na typoch: ..................................................................................... 

  

v období od: ...................................... do: ......................................... 

  

  

 
V  ................................, d"a ...................................                 ................................. 
              Podpis %iadate&a 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

%as& B  (Vyplní Letecká #kola) 

Letecká !kola potvrdzuje, %e: 

a) v d"och ........................................ úspe!ne absolvoval/a !kolenie a praktické  preskú!anie  pre      

po%adovanú kvalifikáciu pod&a v(cvikovej príru'ky schválenej LÚ SR '.j.: .............................................,  

b) celkom nalietan(ch hodín: .................................. 

 z toho ako velite&: .................................. 

 z toho na type:  ..................................  (typ, na ktor( sa po%aduje kvalifikácia) 

d) absolvoval  d"a .......................................... praktické preskú!anie s examinátorom (in!pektorom): 

................................................................., s v(sledkom ........................................................................... 

c) splnil/a v!etky podmienky príslu!n(ch ustanovení predpisu L-1 a v(cvikového programu, 
schváleného  Leteck(m úradom SR. 
 
  
 
V  ................................, d"a ...................................      ........................................................ 
                      Pe'iatka, meno a podpis riadite&a L#  
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SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB 
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA 

 
 

KLASIFIKA#N! ZÁZNAM Z TEORETICKEJ SKÚ"KY 
 

pre získanie 
 

kvalifikácie letového in!truktora vetro"ov FI(GLD) 
 
 
 
Meno, priezvisko: .................................................................... Naroden#: .................................... 
 
  
 

V$sledok Por. 
#ís. Sku%obn$ predmet 

Písomne Ústne 
Prvá oprava Druhá 

oprava 
Podpis 

skú%ajúceho 

1. Letecké predpisy      

2. Prevádzkové postupy      

3. Princípy letu/ Letové 
v#kony a plánovanie      

4. Navigácia      

5. Meteorológia      

6. V!eobecné vedomosti 
o lietadle-drak/systémy      

7. 
V!eobecné vedomosti 
o lietadle- 
prístroje/elektronika 

     

8. Komunikácia – VFR 
komunikácia      

9. $udská v#konnos%  
a obmedzenia      

10. Metodika v#cviku      

11. Spôsoby vyu&ovania      

 
   
Za&iatok skú!ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Ukon&enie skú!ky (dátum, hodina) ......................................................... 
 
Uchádza& preukázal teoretické vedomosti s v#sledkom: ................................   
 
 
 
 
 
V ..............................., d"a: ..........................       .........................................................                                                                
                             Predseda skú!obnej komisie  
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!"#"$%&'()*+',-./"01%"2')"345-6%7' !"#$ %&'#($) *+,-.'#/0.+.1'
+'0('2&3+4/5'#6& )(6*2)%&1'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
#$%&'()%" *"+"

,

'
89:;<, ''

$"-./$01023"4/56/."01"784/1023"9%3'/17'"49:4$;2($4<2"
"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""*********************************************************************"
"

1'%/*-6=6%>$6.4" *********************************************************************
"
"
"
*1 ':""7!"#$2/'8)(4(%& 9"

"
=%237-24/$>"&30$"1"<2<'(?"******************************************************************************************************************************************"

@)<'&"1"&234<$"01%$A3021?"*************************************************************************************************************************************"

B%-1(C";.A(24/$?"*******************************************************************************************************************************************************""

=D ?*"***********************"B3(3EF0?"**********************************************""G<)<03"$; 2104<-$?"**************************************************""

84($"$; 2104/3H$"9%3'/17'"I1(3;$"20CH$"9%3'/17'"<$<$J0$4<2K?"****************************************************************************"

=$-$(1023?"***************************************************************************************************************************************************************""

=%3-)A7/$-1<3 "(3<3L/3M" 200$4<2?"****************************************************************************************************************************"

"

D$&"A%J2<3 $&"9(1<0CH$N039(1<0CH$?"

9%3'/17'"49:4$;2($4<2""

************************************************" *"*******************************"-.A10CH$"I/O&K"***********************************************"

***********************************************" *"*******************************"-.A10CH$"I/O&K"**********************************************"

;K"-.4-3A 3021"%)A2$<3(3E$024<'"" *""""""*******************************"-.A10CH$"I/O&K"**********************************************""

"

P.H(14'M3&>"J3"9%$<2"&03"41"03-23A($"1"023"M3"-3A30C"<%34<0C"4<8H1023"1(3;$"45A03"%21A3023"71"/$01023>"71"/<$%C"

&$J0$"'($J2 "1(3;$"-.4($-2 "<%34<"7)/17'" 200$4<2"-"(3<3L<-3*"

"
"
"
@)<'&?"***********************************" " " """ " " " **************************************************"
" """"""""""" " " " " " " """""""""" " """"""""""=$A924"J21A1<3 1""""""""""""""""""""""""""""""""
'
'
"
"
"
"
?'@6*+.1#6'3)6-.@#"A'
A-3"E$<$Q%1E23"RSR>T"L&>"
9$<-%A3023"$"-OL-2/'>"
9$<-%A3023"$"7A%1-$<03M"49:4$;2($4<2>"
%$7924"9$J1A$-10OLH"4/5430$4<8>"
'



!"#"$%&'()*+',-./"01%"2')"345-6%7' !"#$ %&'#($) *+,-.'#/0.+.1'
+'0('2&3+4/5'#6& )(6*2)%&1'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
#$%&'()%" *"+"

+

'

*1 'B''7!"#$2/'#6&,:4;*+,(%& 9 
 

=$<-%A3023"$"549360$&"1;4$(-$-108"4LH-)(30CH$"-OL-2/'"I'/$0 3023"9%3A984103M"-O' ;.K"!"7)L-2/'*"

@%'H"9%3A98410CH$"-OL-2/'"I-O' ;.K?" " *****************************************************************************************************"

U1 1<23"9%3A98410CH$"-OL-2/'"I-O' ;.K"A 1?"" *****************************************************************************************************"

V/$0 3023"9%3A98410CH$"-OL-2/'"I-O' ;.K"A 1?"*****************************************************************************************************"

"

"

W21A1<3 "49 1"-63</."$4<1<0C"9$A&230/."1"4/5430$4<2"-"7&.4(3"9%84('60OLH"'4<10$-308"9%3A924'"X!,"01"A105"

$A;$%0$4 "1"/-1(2E2/)L2'*"
"

"" " " " " " " " " "

@)<'&?"*******************************************" " " " """" **************************************************************"
"""""""""" " " " " " " " " " =3 21</1>"&30$"1"9$A924"""""""""

""""""""""""""""""" " " " " " " """""""""""""7)4<'9L'"9%3-)A7/$-1<3 1"

"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

*1 'C''

W21A1<3 $-2";$(1"9%27010)"7A%1-$<0)"49:4$;2($4 "**************"<%23A.*"

"

Y;&3A73021Z?"" ********************************************************************************************************************************************************"

" " ********************************************************************************************************************************************************"

" " ********************************************************************************************************************************************************"

"

"

"

@)<'&"(3/)%4/3M"9%3H(21A/.?"*******************************************"" " **************************************************************"

""""" " " " " " " " " " """"""""""""[30$""
""""""""""""""""" " " " " " " " " $9%)-030CH$"(3/)%1"
"
"
"
"
"
"
"
Z"V-234 ?"""
$;&3A7305"9(1<0$4 "7A%1-$<03M"49:4$;2($4<2\"
693L2E2/)L2'"$;&3A73021"7A%1-$<03M"49:4$;2($4<2"9$A 1"9%3A924'"X",I (*",*+*]*^"LK*"
"
'
'



!"#"$%&'()*+',-./"01%"2')"345-6%7' !"#$ %&'#($) *+,-.'#/0.+.1'
+'0('2&3+4/5'#6& )(6*2)%&1'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
#$%&'()%" *"+"

R

*1 ';''7<:;2(."''=>'?@A9 

"
W21A1<3 N/1"9%3'/)71(N1"49(03023"9$J21A1-23/"9%3A924'"X!,"D9:4$;2($4 "(3<3L/CH$"93%4$0)('"01"71%1A3023"A$"

$A;$%03M"4/'920.?"*******************************************************************************************************************************************"

1"&:J'"&'NM3M";. "7198410C"014(3A'M5L3"/-1(2E2/)L23?"

" "

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

"

Y;&3A73021?"" "

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

************************************************************************************************************************************************************"

"
"
"
=%8($H."$A$-7A10C"(3<3L/C&'"%3Q24<%'?" "
,*"J21A$4 "1"+S"E$<$Q%1E21" " " " "  "
+*"9$<-%A3023"$"-OL-2/'" " " " " "  "
R*"9$<-%A3023"$"7A%1-$<03M"49:4$;2($4<2" " " "  "
]*"%$7924"9$J1A$-10OLH"4/5430$4<8" " " "  "
T*"9%$<$/$("%349*"/(142E2/1 0O"7)701&"7"<3$%3<2L/3M"4/56/."  "
_*"4/56$;0O"9%$<$/$("7"9%1/<2L/3M"4/56/." " "  "
`*"A$/(1A"$"719(1<308"9$9(1</'" " " " "  "
"
"
"
=$70)&/1*" *******************************************************************************************************************************************************"

" " *******************************************************************************************************************************************************"

" " *******************************************************************************************************************************************************"

@)<'&?"***********************************" " " " " " " **********************************************"
" """"""""""" " " " " " " """""""""" " """ =$A924"1"93 21</1"
""""""""" " " " " " " " " " """"""""""""9%1L$-08/1"Xa"Db"

"
'
'



!"#"$%&'()*+',-./"01%"2')"345-6%7' !"#$ %&'#($) *+,-.'#/0.+.1'
+'0('2&3+4/5'#6& )(6*2)%&1'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
#$%&'()%" *"+"

]

'
*1 'D''7<:;2(."'=>'?@9 

"
W21A1<3 "I&30$"1"9%237-24/$K?" *****************************************************************************************************************************"

@%'H"9%3'/17'?"" " *****************************************************************************************************************************"

84($"9%3'/17'" ?" " *****************************************************************************************************************************"

=(1<0$4 "9%3'/17'"A$?" " *****************************************************************************************************************************"

@)<'&"-.A1021"9%3'/17'?" *****************************************************************************************************************************"

b3Q24<%1 0C" 84($?" " *****************************************************************************************************************************" "
"
"
W21A1<3 $-2";$(2"A$"9%3'/17'"49:4$;2($4<2"-98410C"/-1(2E2/)L23"'-3A30C"9%1L$-08/$&"Xa"Db"-" 14<2"@*" " "
"
"
D9%1L$-10C"-"%3Q24<%2"93%4$0)('"A 1"*******************************************"" " **********************************************"
" """"""""""" " " " " " " """""""""" " """""""""""=$A924"1"93 21</1"
"""""""" " " " " " " " " " " "9%1L$-08/1"b="
"
"
"
"
=%3'/17"49:4$;2($4<2"9%3-71("" ***********************************************************************************************************************"
"
" " " " A 1"**********************************************" 9$A924" ******************************************"
"
"
=%3'/17"49:4$;2($4<2"$A$4(10O"A 1""**********************************************" 9$A924""******************************************"
"
"
"
"

"
"
"
cYXYc"

"



!"#$%&'()*+$(,-*!.*/0122/*+$3#4+,*+5&*673(8-79*+5"%":"-7*8*;)<"-"*+5"4(864*3+=3$>&?$3#&* #0@0122/*
+&?$#8*;"#5$$$;*8*673(8-79*+5"%":"-7*8*$>-$;"*+573?4A-)'B*(;8?&C&(D'&7*

!"#$%&!'(#')*+%(#(",'
-./0123045'607809':/';<60/:24=-.4>"?4:24=@A:@BC'0B/D2E20F324'GH$'/D4A@'I"JGH$K'

'

' #/6$'#** E,+?-7*:&8%8#"%*

!"-$*:&8%8#"%8* * F5&"6;&3($*:&8%8#"%8* *

&73?$*+5"4(864*3+=3$>&?$3#& * G;8?&C&(D'&"* 68+738-H* ;*+5"4(8I
6"*3+=3$>&?$3#&* *

'

#/6$'L**E,+?-7J* #K*;"%L'&*;)';&(4*+5&*:&8%$3#&*-8*+58(#&'(L*3(LA(4*
* * * 1K*:&8%8#"%*+5&*:&8%$3#&*-8*+5"3(LA8-&"08%<&-&3#58#7;-"*+5"%":"-&"*

!2/>/M'@'B90@:/:24'-./0123045'607809':/';<60/:24=-.4>"?4:24=@A:@BC'-D/1:@612'0B/D2E20F324N'

MNO* PQR* QST* USVMNOK* PQR* QST*

%K'

W"?($;)*!83*?"#4* * W"?($;)*+$!"#*;6?"#$;*
8*+5&3#D#7**

*

X8<$3#8#-)*!83*?"#4* * F$!"#*38<$3#8#-"*;,($-8I
-)'B*;6?"#$;*8*+5&3#D#7**

*

X8<$3#8#-)*-8;&Y8!-)*?"#*
-8*+5&8<"Z*#58#&*;,($-8-)*
%$8*

* Q8*#58#&* * E*%":("* (<

!&"3#$*8*%D#4<* * &73?$*FX*;"%L'"B$*;)';&(4* *
!"-$*;"%L'"B$*;)';&(4*
;"%()<&*+73<"-8<&* * F$%+&3*;"%L'"B$*;)';&(4* *

OK'
W"?($;)*!83*?"#4*68*+$3?"%-)'B*#1*
<"3&8'$;** * F$!"#*38<$3#8#-)'B*;6?"#$;*8*+5&3#D#7**

68*+$3?"%-)'B*#1*<"3&8'$;* *

X8<$3#8#-)*!83*?"#4* *
68*+$3?"%-)'B*#1*<"3&8'$;* * OD#4<*+5"3(LA8-&8*&-A+"(#$5$<* *

!&"3#$*8*%D#4<* * F$%+&3*%5:&#"%8*+5"4(864*3+=3$>&?$3#&* *

'

#/6$'P' ' E,+?-7*+$*$;"5"-7*B$5"*4;"%"-)'B*L%8Z$;*+$;"5"-)*"[8<&-D#$5*

N"#&3($J* &83*+5;HB$* *
;6?"#4J*

&83*+$3?"%-HB$* *
+5&3#D#&8J*

&83*?"#4J* F$!"#*;6?"#$;*
8*+5&3#D#7J*

F$6-.J*\(*4'BD%68!*-"+5$3+"Z"9*
"[8<&-D#$5*<437*4;&"3'*%=;$%.** Q.@6-4D' (4-.@6-4D' ],+*8*+$6-D;8'&8*6-8!(8*

;"#5$$8J*
!&"3#$*8*%D#4<J* * &73?$*$+5D;-"-&8*

"[8<&-D#$58*
*

F$%+&3*$+5D;-"-HB$*
"[8<&-D#$58*

* F5&"6;&3($*V;"%()<*
#?8!"-)<*+73<$<K*

*

+B/D2E20F32/'GH$'-.4>"?4:F'/>M2:261./1<B:4R' S(%' (",' +B/D2E20F32C'I"JGH$K':4M@?:@'
-.4>"?2$'/>M2:261./1<B:4T'

QD/1:@6$'0B/D2E20F324'GH$' ' QD/1:@6$'0B/D2E20F324''
I"JGH$K'

'

'



#0@0122/* !"#$%&'()*+$(,-*!.*/0122/*+$3#4+,*+5&*673(8-79*+5"%":"-7*8*;)<"-"*+5"4(864*3+=3$>&?$3#&*
* +&?$#8*;"#5$$$;*8*673(8-79*+5"%":"-7*8*$>-$;"*+573?4A-)'B*(;8?&C&(D'&7*

*
U%$(%V,(",'

QW)+*'
#* 1* /* Q*

X2614:Y':4>@61/109'J>ZB@>':476-43[CK'

)XH,V')'#,W%)H,+\*
#.* F57+58;8*(*?"#49*O^* * * * * *
1.* E6?"#J*5$6Z86%9*-8%;&B-4#&"9*5$6?"#* * * * * *
/.* _&8%"-&"*8"5$;?"(4* * * * * *
`.* O^*+5"%*+D%<&*8*;);5#(8<&* * * * * *
a.* E);5#(,* * * * * *
b.* R3#5H*+D%,* * * * * *
@.* !&"5-"*+D%,* * * * * *
c.* dD>58-8*+D%4* * * * * *
e.* R3#5H*68#D!(,* * * * * *
#2.* d8#D!(,*%$*3#8-$;"-)'B*3<"5$;* * * * * *
##.* X(?6,* * * * * *
#1.* O$%5:&8;8-&"*+5&"3#$54* * * * * *
#/.* d858%"-&"*%$*$(54B4* * * * * *
#`.* O^*+$*;"#5"* * * * * *
#a.* N"#*+$*$(54B4* * * * * *
#b.* _$6+$!"#*-8*+5&3#D#&"* * * * * *
#@.* F5&3#D#&"* * * * * *
#c.* E"%"-&"*5D%&$($5"A+$-%"-'&"* * * * * *

#e* QL%6$;H*+$3#4+,J*68>?$($;8-H*
fG9*68>?$($;8-H*5&8%"-&"* * * * * *

)XH,V'&'(#)"]S+%^*

12.* F57+58;8*(*?"#4*I*O^* * * * * *

1#.* E6?"#J*5$6Z86%9*-8%;&B-4#&"9*
+5"'B$%*%$*3#L+8-&8* * * * * *

11.* E6?"#*68*-8;&Z8($<* * * * * *
1/.* N"#*+$*$(54B49*O^* * * * * *
1`.* _$6+$!"#*-8*+5&3#D#&"* * * * * *
1a.* F5&3#D#&"* * * * * *

1b.*
QL%6$;H*+$3#4+,.*F5"54A"-&"*
;6?"#49*+5&3#D#&"*3*;&3&8'&<*?8-$<9*
68>?$($;8-)<&*>56%&8'&<&*(?8+(8<&.*

* * * * *

'
'
F$#;5%64Z"<9*:"*+$3(,#-4#H*L%8Z"*3L*+58;%&;H*8*<=:4*>,'*+$4:&#H*+5"*+$#5">,*";&%"-'&"*N"#"'(HB$*L58%4*X_.*
'
'
'
E*........................................*%$8*..................................********************.................................................................................*

F$%+&3*+5"3(LA8;8-HB$*

*

E*........................................*%$8*..................................********************.................................................................................*
* * * * * * * * *************F$%+&3*8*!73?$*"[8<&-D#$58*
*
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