SLOVENSK! NÁRODN! AEROKLUB
GEN. MILANA RASTISLAVA "TEFÁNIKA

PROTOKOL
z PRAKTICKEJ SKÚ"KY/PRESKÚ"ANIA PILOTA VO#N!CH BALÓNOV
TPLOVZDU"N!CH
zo ZÁKLADN!CH PRVKOV TECHNIKY PILOTÁ$E pod!a PRAVIDIEL V F R
k ZÍSKANIU OPRÁVNENIA – V ! S A D K Y

Meno:

Funkcia:

Preukaz ".:

Prevádzkovate!/RZ

Skú#ajúci:

Preukaz ".:

Ú"el skú#ky:

Získa$ oprávnenie - V!SADKY

Dátum:

&.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

P II-6

Po"et/"as letu:

Letová úloha

Miesto/tra$ letu:
/

De%

Zná
mka

Príprava
k letu:
rozlo'enie, zostavenie
a kontrola
balóna,
pou'itie
r(chloodpútavacieho zariadenia. Predletová
príprava.
Príprava k vzletu: obsluha ventilátora
a naplnenie balóna studen(m vzduchom,
naplnenie balóna horúcim vzduchom.
Príprava k v%sadkovému letu:
Zistenie meteorologickej situácie, ur"enie
miesta vzletu vzh!adom na plánované miesto
vysadenia.
Príprava para&utistického personálu:
pou"enie para#utistov, nácvik vystupovania a
odskoku z ko#a, bezpe"nostné pravidlá pou"enie
Vzlet: vyvá'enie balóna, vo!ba r(chlosti
stúpania s oh!adom na preká'ky v smere
vzletu.
Let: pravidelné intervaly kúrenia, kontrola
teploty vo vnútri obalu, uvedenie balóna do
horizontálneho letu, horizontálny let, prechody
do stúpania alebo klesania.
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Typ:

Pozn. zna"ka: OM-

Zistené nedostatky - pripomienky

(pokra!ovanie)

V!sadky-TP

Protokol:

Meno:

%.

Známka

Letová úloha

Zistené nedostatky - pripomienky

VYSADENIE PARA#UTISTU

7.

Dodr$iavanie v#"ky letu, úprava letového re$imu
na v#sadok, ur!enie !asu na prípravu
v závislosti na letov# re$im a poloha balóna do
náletu k bodu vysadenia, vydanie pokynov na
zoskok.

8.

V#skok para"utistu.

9.
10.
11.
12.

%innos& po v#skoku para"utistu, sledovanie
para"utistu, ur!enie miesta doskoku para"utistu
mimo letisko.
Pristátie: v#ber miesta na pristátie, podrovnanie
balóna
pred
dotykom,
dotyk,
pou$itie
paraventilu, vypustenie horúceho vzduchu
$innos% po pristáti: uzavretie letov#ch
palivov#ch flia" a ochladenie horákov, opustenie
ko"a balóna.
$innos% po pristáti: ukon!enie letu vo vz&ahu
k slu$bám LPS, zbalenie a transport balóna.
Núdzové postupy: zhasnutie plame'ov, po$iar
palube, porucha vypú"&acieho ventilu,
porucha horákov a in"talácie plynu, ..... .
Kore&pondencia/Sú'innos%:
rádiokore"pondecia, príjem a zapisovanie správ,
VOLMET, ATIS, sú!innos& s ostatn#mi !lenmi
posádky.
Znalos% letovej a prevádzkovej
dokumentácie: znalos&, preh(ad, vyu$itie
v praktickej !innosti, vyhodnotenie letu, poletov#
rozbor.

13. na

14.

15.

CELKOVÉ HODNOTENIE:

Teoretick! rozbor

Skú"an# splnil po$iadavky na:
1. Priznanie oprávnenia pre vykonávanie V"SADKOV.

Návrhy/odporú!ania/opatrenia:
Preskú"avan#:

PROSPEL - NEPROSPEL

POZNÁMKY:

Preskú"avan# bol zoznámen# s hodnotením a s v#sledkom preskú"ania.
Dátum:

.................................................................
Preskú"avan#
P II-6

..................................................................
In"pektor RL% SNA
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