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12.6 Získanie kvalifikačnej kategórie – viacpilotné vrtuľníky (MPH)    

 

Požiadavky 

FCL.720.H (a) 
 Prvá typová kvalifikácia na viacpilotný vrtuľník. Žiadateľ musí: 

 1. absolvovať najmenej 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota 

(PIC) na vrtuľníkoch;  

 2. s výnimkou prípadu, keď je kurz pre typovú kvalifikačnú 

kategóriu spojený s kurzom MCC:  

i) byť držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu 

súčinnosti viacčlennej posádky (MCC) vo vrtuľníkoch alebo  

ii) absolvovať najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota 

viacpilotných letúnov, alebo  

iii) absolvovať najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota vo 

viacpilotnej prevádzke na viacmotorových vrtuľníkoch;  

 3. úspešne absolvovať skúšky teoretických vedomostí ATPL(H). 

Teoretická výučba 

AMC1 FCL.725(a)(II)  Výcvikový kurz v ATO. 

Letový výcvik 

AMC2 FCL.725(a) 
 Výcvikový kurz v ATO. 

 Prvé vydanie pozri AMC2 FCL.725(a)(c). 

 Ďalšie typy pozri AMC2 FCL.725(a)(d). 

Skúšky teoretických 

vedomostí CL.725 (b)(1) 
 Skúšky v ATO. 

 Písomne, 100 otázok s voliteľnými odpoveďami. 

Praktická skúška 

FCL.725 (c) 

Dodatok 9 písm.C 

 V súlade s dodatkom 9, písm. C k časti FCL. 

 Vykonať do 6 mesiacov od začiatku výcvikového kurzu a najviac 6 

mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kvalifikačnej kategórie. 

Dokumentácia  Žiadosť 

 Osvedčenie alebo iný doklad o absolvovanom výcviku od ATO musí 

obsahovať popis výcvikového programu.   AMC1 FCL.740(b)(1)(c). 

 Protokol z praktickej skúšky. 

 Preukaz spôsobilosti. 

 Zápisník letov. 

 Poplatok. 

 V prípade, že výcvik a preskúšanie je vykonané v zahraničí, potrebné 

doložiť: 

o  osvedčenie ATO (kópia), 

o preukaz spôsobilosti examinátora (kópia), 

o osvedčenie examinátora (kópia), 

o platné osvedčenie simulátora, ak bol použitý simulátor 

(kópia). 

o Examinátor musí absolvovať inštruktáž na leteckom úrade 

a informovať letecký úrad o plánovanom preskúšaní. 

Zápis v PS 

FCL.700, GM1 FCL.710 
 Typ letúna. 

 Obmedzenie co-pilot (ak je potrebné). 

Obmedzenie druhý pilot 

(co-pilot) 

FCL.720.H (b) 

 

 AK žiadateľ vykonal preskúšanie ako druhý pilot, obmedzenie sa 

uvedie v PS. 

 Obmedzenie druhý pilot žiadateľovi o prvú typovú kvalifikačnú 

kategóriu na MPH, ktorý absolvoval integrovaný výcvikový kurz 

ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR alebo CPL(H) a ktorý nespĺňa 

požiadavku najmenej 70 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) 

na vrtuľníkoch. 

Požiadavky na zrušenie 

obmedzenia 

FCL.720.H.(b) 

 Absolvovať : 

1. 70 hodín letu vo funkcii PIC alebo veliaceho pilota pod dohľadom 

na vrtuľníkoch;  

2. úspešne praktickú skúšku vo viacpilotnej prevádzke na vrtuľníku 

príslušného typu vo funkcii PIC. 


