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                                                                          PROTOKOL 

Z  PRESKÚŠANIA PALUBNÉHO INŽINIERA ZA LETU A Z TECHNICKEJ OBSLUHY 

LIETADLA             

 

Priezvisko a meno: Typ lietadla:   

Prevádzkovateľ: Pozn. značka: 

Typová kvalifikácia PI* 

 

 

 

Skúška pre získanie PI*  

 

 

 

Skúška pre obnovu a predĺženie  PI*  

 

                                                                                                                                                                        Hodnotenie                                                           
                                                                                                                                                                 Prospel / Neprospel                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ČASŤ  I   - ODLET P  N  

1.1 Predletová príprava, vrátane:  

Technická a prevádzková dokumentácia k letu:  

      Plnenie LPH(letecké pohonné  hmoty), hmotnosť a vyváženie: 

      Lietadlová dokumentácia, úplnosť a platnosť: 

      Technické a prevádzkové zabezpečenie letu: 

  

1.2 Predletová prehliadka:   

1.3 Kontrola vybavenia núdzovými a záchrannými prostriedkami pre daný let:   

1.4 Pozemné odbavovacie zariadenia: 

      Protipožiarne zabezpečenie: 

      Pozemné odmrazenie lietadla: 

      Kontrola a použitie: 

  

1.5 Pomocné pozemné a palubné zdroje pre spúšťanie a klimatizáciu:  

Príprava, spustenie, studené pretočenie a zastavenie: 
  

1.6 Pohonné jednotky: 

Príprava, spustenie, motorová skúška, studené pretočenie a zastavenie: 
  

1.7 Rolovanie a letové postupy: 
  

1.8 Postupy pri prerušení vzletu: 
  

 ČASŤ  II - LETOVÁ ČINNOSŤ  P   N 

2.1  Výpočty, obsluha, kontrola pohonných jednotiek a prístrojového vybavenia za letu:   

2.2  Palivový systém: 

 Obsluha  a kontrola: 
  

2.3  Klimatizačný systém: 

       Obsluha a kontrola: 
  

2.4 Systém odmrazovania: 

Obsluha a kontrola: 
  

2.5  Systém ručného a automatického riadenia lietadla: 

 Obsluha, použitie za letu: 
  

2.6  Postupy pri spúšťaní motoru za letu:   
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ČASŤ  III  -  PRÍLET A  PRISTÁTIE   P  N  

3.1  Postup príletu na letisko:   

3.2  Približovanie a pristávacie postupy:    

3.3  Automatické priblíženie na pristátie:   

3.4   Postupy pri nevydarenom priblížení:   

ČASŤ  IV   - ABNORMÁLNE A NÚDZOVÉ POSTUPY   

4.1  Požiar: 

        Motora, palubného spúšťacieho zdroja, gondoly podvozku, elektrického vybavenia  

        v nákladovom priestore a v kabíne cestujúcich:                                                                         
  

4.2  Núdzové postupy pri poruchách systémov: 

 Palivového, olejového, hydraulického, elektrického, odmrazovania, klimatizácie,     

 spojenia  a  prístrojového  vybavenia: 

  

4.3  Núdzové ovládanie: 

 Podvozku, stabilizátora, vyváženia, spojlerov, klapiek, slotov a posilňovačov: 

 Núdzové brzdenie: 

  

4.4  Strata pretlaku v kabíne:   

4.5  Vypúšťanie paliva za letu:   

4.6  Núdzové vybavenie, prostriedky, účel:   

4.7  Povinnosti palubného inžiniera (PI) pri núdzových postupoch, pri evakuácii  cestujúcich                                                                                               

na zemi a na vode: 
  

4.8  Rozbor porúch na zemi a za letu:   

4.9  Zoznam porúch, s ktorými je možné vykonať let:   

4.10 Palubné doklady: 

  Zápisy do palubnej dokumentácie: 
  

4.11 Použitie palubných počítačov:   

4.12 Frazeológia: 

  Pre spúšťanie, vytláčanie, vlečenie: 

  Prijatie povolení ATS, správ ATIS, VOLMET: 

  

4.13 Spolupráca v posádke:   

4.14 Doplňujúce hodnotenia: 

  Pre typ, vybavenie, prípadne iné doplňujúce údaje: 
  

 

POZNÁMKA 

 

                     

 

 

Miesto a dátum letu: 

 

 

Počet letov a čas: 

  

Podpis skúšaného PI: 

 

 

Typová kvalifikácia – získanie – obnova -

predĺženie* 

 

Podpis 

TRE/INŠPEKTOR: 

 

 

Druh a číslo preukazu spôsobilosti: 

  

                Prospel – Neprospel* 

Meno a číslo poverenia: 

TRE/INŠPEKTOR: 

 

 

Kvalifikácia:       PI  

 

Predchádzajúca  platná do: Nová predĺžená do:  

*Nehodiace sa škrtnite.  


