
 

Získanie PS  pilota ľahkých lietadiel  - vetrone 

Získanie PS pilota ľahkých lietadiel - LAPL(S) 

podčasť B, oddiel 1, 4 

Všeobecné požiadavky 

FCL.100 (b) Vek – minimálne 16 rokov. 

Podmienky 

FCL.105 Spĺňať požiadavky na vetroňoch alebo TMG použitých na praktickej skúške. 

Výcvikový kurz 

FCL.115 V ATO, teoretická výučba a letový výcvik. 

Teoretická výučba  

FCL.115, FCL.120 Odporúčanie ATO po úspešnom absolvovaní výcviku žiadateľa. 

Letový výcvik  

FCL.110. S 

 

Min. 15 hod. na vetroňoch alebo najviac 7 hod. na motorových vetroňoch.  

Z toho najmenej: 

 10 hod. s inštruktorom, 

 2 hod. samostatného letu pod dohľadom,  

 45 vzletov a pristátí, 

 1 samostatný prelet do vzdialenosti 50 km (27 NM) alebo 1 prelet s inštruktorom 

do vzdialenosti aspoň 100 km (55 NM).. 

Možný zápočet pre držiteľov PS pilota rovnakej kategórie lietadiel. – FCL.110. 

Započítavanie času letu - FCL.110.S. 

Skúšky teoretických 

vedomostí 

FCL.025 (a), (b), (c) 

FCL.035(b), FCL.120 

Započítavanie teoretických vedomostí podľa FCL.035 (b). 

Skúšky na DÚ v rozsahu požiadaviek na získanie LAPL(S). 

Doba platnosti 24 mesiacov. 

Praktická skúška 

FCL.030 

FCL.235 

AMC2 FCL.235 

Preskúšanie vykonané oprávneným examinátorom v rozsahu LAPL(S). 

Preskúšanie môže byť vykonané po splnení podmienok: 

 po úspešnom ukončení výcviku žiadateľa, 

 na základe odporučenia ATO, 

 po úspešnom vykonaní skúšky z teoretických vedomostí. 

Zdravotná spôsobilosť 

FCL.015 

MED.A.30 (b), (e) 

Zdravotná spôsobilosť pre LAPL. 

 Ak žiadateľ získava kvalifikáciu na lety v noci, musí správne rozpoznávať farby. 

Obmedzenia na spôsoby 

vzletu 

FCL.130.S 

 vzlet pomocou navijaka, 

 vzlet pomocou auta, 

 vzlet pomocou vlečného lietadla, 

 vzlet pomocou gumeného lana. 

Obmedzenia na spôsoby vzletu možno zrušiť splnením požiadaviek FCL.130.S. 

Rozšírenie LAPL (S) na 

TMG 

FCL.135.S 

Absolvovať v ATO letový výcvik: 6 hod. na TMG, vrátane: 

  4 hod. s inštruktorom 

 1 samostatný prelet do vzdialenosti najmenej 150 km (80NM) s 1 pristátím 

s úplným zastavením na inom letisku, ako bolo letisko odletu. 

 


