SNA

Slovenský národný aeroklub
Poverená organizácia pre LŠZ

Formulár č. 4
vyd.: 1 rev.: 1
dátum: 01.11.2020

PO LŠZ

PROTOKOL
z praktického preskúšania pre získanie preukazu spôsobilosti
zo základných prvkov techniky pilotáže
( podľa pravidiel VFR) LŠZ
Meno a priezvisko : ................................................... Funkcia: ............................. Preukaz č.: ...............................
Skúšajúci: .................................................................. Funkcia: .............................. Preukaz č.: ..............................
Dátum: ............................................. Typ letúna: ...................................... Poznávacia značka: ............................
Čas letu/počet letov: ............... / ......

Č
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

DEŇ / NOC

Letová úloha
Príprava letu: Príprava a plánovanie letovej činnosti.
Znalosť, rozbor a závery z meteorologickej situácie.
Výpočet hmotnosti a centráže.
Príprava na let: Pozemná obsluha, predletová
prehliadka, spúšťanie motora, ohrev motora,
skúška,
iné.
Znalosť
lietadlovej
motorová
dokumentácie.
Rolovanie: PÚ, Ovládanie: chodu motora, kormidiel
bŕzd. Rýchlosť rolovania, rozdelenie pozornosti.
Vzlet: PÚ, ovládanie chodu motora, rýchlosť pri
nadvihnutí, rozlet, prechodový oblúk, eliminovanie
účinkov bočného vetra. Činnosť na max. hmotnosti.
Stúpanie: Dodržanie uhla stúpania, dodržanie smeru
osi VPD, dodržanie rýchlosti letu, eliminovanie
účinkov bočného vetra PÚ
Let po okruhu: Zaradenie sa do okruhu, tvar okruhu
dodržanie výšky, značky, PÚ, prechody, režimy,
rozdelenie pozornosti.
Priblíženie na pristátie: Nalietnutie osi VPD, uhol
zostupu, smer, PÚ, eliminovanie účinkov bočného
vetra, presnosť rozpočtu.
Pristátie: Výška a rýchlosť v bode podrovnania,
plynulosť profilu dosadania, smer, brzdenie,
eliminovanie účinkov bočného vetra, PÚ.
Let v pracovnom priestore: Dodržiavanie výšky a
rýchlosti. Prechody, režimy, let min. bezpečnou
rýchlosťou. Rozdelenie pozornosti.
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Známka

Zistené nedostatky - pripomienky

Č
10.

11.

12.

13.

Letová úloha
Let v pracovnom priestore: Zákruty s nákladom 150,
300, 450, a 600. Sklzy. Nalietnutie do smeru podľa
magnetického kompasu.
Let v pracovnom priestore: Let na minimálnych
rýchlostiach. Rozpoznanie a vybratie lietadla z
počiatočného aj z plného pretiahnutia.
Let v pracovnom priestore: Zábrana pádu, pád
lietadla, rozpoznanie vývrtky včítane zabránenia
vývrtky.
Let v pracovnom priestore: Strmhlavý let, let na
maximálnych rýchlostiach, prechodový oblúk. Let v
špirále a jej vybratie.

Známka

Zistené nedostatky - pripomienky

Prevádzka: Let po okruhu a v priestore. Celková
14. pozornosť a ostražitosť. Prevencia a postupy na
zabránenie zrážkam lietadiel.
Núdzové pristátie: Reakcia, PÚ, rýchlosť, výber
15. plochy, manéver núdzového pristátia, rozpočet,
pristátie, PÚ.
Bezpečnostné pristátie: Výber plochy, manéver, tvar
16. okruhu, rozpočet, priblíženie na pristátie, PÚ,
pristátie.
Požiar motora, iné núdz .postupy: Reakcia, PÚ,
17. manéver núdzového pristátia, pristátie. Riešenie iných
núdzových postupov a situácii.
Korešpondencia / súčinnosť: Rádiokorešpodencia .
18. Príjem a zapisovanie správ . VOLMET. ATIS.
Súčinnosť s ostatnými členmi posádky.
19. Znalosť letovej / prevádz. dok: Znalosť, prehľad,
využívanie v praktickej činnosti.

CELKOVÉ HODNOTENIE:

Preskúšavaný:

PROSPEL - NEPROSPEL

s výsledkom: .........................................

Návrhy/odporúčania/opatrenia:

Preskúšavaný bol zoznámený s hodnotením a s výsledkom preskúšania dňa .................................

.........................................................
Preskúšavaný

.........................................................
Skúšajúci
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