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11.5 Kvalifikačná kategória triedna alebo typová – jednopilotné vysokovýkonné letúny  

(SP HPA) so zložitou konštrukciou 

Požiadavky 

FCL.720.A (c) 

Pred začiatkom prvého letového výcviku musí žiadateľ spĺňať:  

1. má najmenej 200 hodín celkovej letovej praxe, z toho 70 hodín 

vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na letúnoch, a  

i) je držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu na 

získanie doplnkových teoretických vedomostí v organizácii 

schválenej na výcvik, alebo  

ii) úspešne absolvoval skúšky teoretických vedomostí 

ATPL(A) v súlade s touto časťou, alebo  

iii) okrem preukazu spôsobilosti, vydaného v súlade s touto 

časťou, je držiteľom ATPL(A) alebo CPL(A)/IR so zápočtom 

teoretických vedomostí pre ATPL(A), vydaného v súlade s 

prílohou 1 k Chicagskému dohovoru;  

3. musia splniť požiadavky na získanie prístrojovej kvalifikačnej 

kategórie IR(A) na viacmotorové letúny stanovené v podčasti G. 

4. Piloti, uchádzajúci sa o oprávnenie riadiť letún vo viacpilotnej 

prevádzke, okrem toho musia spĺňať požiadavky uvedené 

v FCL.720.A. (d)(4), t.j. MCC. 

Teoretická výučba 

a letový výcvik 
AMC1FCL.720.A(b)(2)(i) 

 Výcvikový kurz v ATO. 

Skúšky teoretických 

vedomostí v ATO 

FCL.725 (b)(4) 

 Skúšky v ATO. 

 Písomne, 60 otázok s voliteľnými odpoveďami. 

Praktická skúška 

FCL.725 (c) 

Dodatok 9 (B)(2) 

 V súlade s dodatkom 9 k časti FCL. 

 Vykonať do 6 mesiacov od začiatku výcvikového kurzu 

a najviac 6 mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie 

kvalifikačnej kategórie. 

 Absolvovať oddiel 6 príslušnej skúšky (asymetrický let). 

Zdravotná spôsobilosť  2. alebo 1. trieda 

Dokumentácia 1. Žiadosť 

2. Osvedčenie alebo iný doklad o absolvovanom výcviku od ATO 

3. Protokol z praktickej skúšky 

4. Zápisník letov 

5. Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

6. Preukaz spôsobilosti 

7. Poplatok 

8. V prípade, že výcvik a preskúšanie je vykonané v zahraničí, 

potrebné doložiť: 

o preukaz spôsobilosti examinátora (kópia), 

o certifikát examinátora (kópia), 

o platné osvedčenie simulátora, ak bol použitý 

simulátor (kópia). 

Zápis v PS 

FCL.700 

GM1 FCL.710 

FCL.720.A (g) 

 typ 

 Obmedzenie typovej kvalifikačnej kategórie na lety pod 

dohľadom inštruktora.  FCL.720.A (g) 

Doplnkové typové 

kvalifikačné kategórie 

FCL.720.A (f) 
 Požiadavka na IR(A) - ME 

 


