
Získanie prístrojovej kvalifikácie – IR(H) 

Získanie prístrojovej kvlifikácie – IR(H) 

podčasť G a  dodatky 6, 7 a 8 

 
Požiadavky 

FCL.610  

Žiadateľ o IR musí byť držiteľom a): 

 PPL(H) s oprávnením na lety v noci alebo 

 držiteľom PPL(H) a ATPL(H) alebo 

 CPL(H) alebo 

 ATPL(H) a 

b) musí absolvovať 50 hod. preletov ako PIC na letúnoch, TMG, vrtuľníkoch 

alebo vzducholodiach, z toho aspoň 10 hod. v príslušnej kategórii lietadiel (pre 

vzducholode 20 hod.).  

Žiadatelia, ktorí absolvovali integrovaný výcvik ATP(H)/IR, CPL(H)/IR alebo 

CPL(H) majú odchýlku z požiadavky b). 

Zápočty teoretických 

vedomostí 

dodatok 1 (4), FCL.035 

Započítavanie teoretických vedomostí pre držiteľov CPL(H), IR(H) a ATPL(H) 

VFR - dodatok 1(4). 

Započítavanie predchádzajúcich letových skúseností - FCL.035(a). 

Teoretická výučba a letový 

výcvik 

FCL.615 (a) 

AMC1 FCL.310, 

FCL.515(b), FCL.615(b) 

dodatok 6 (B) 

Výcvikový kurz v ATO. 

a) Integrovaný výcvikový kurz (dodatok 3), 

b) Modulový výcvikový kurz (dodatok 6). 

 

Modulový výcvikový kurz pozostáva z: 

a) teoretickej výučby (150 hod.), 

b) výcviku podľa prístrojov (IR-SE: 50 hod., IR-ME: 55 hod.). 

Skúšky teoretických 

vedomostí - FCL.025 
Požiadavky, kritériá na skúšky a dobu platnosti 

Výcvikové kurzy IR(A)  Integrovaný kurz ATP(H)/IR - dodatok 3 (F). 

Integrovaný kurz CPL(A)/IR - dodatok 3 (I). 

Modulový kurz IR(A) – dodatok 6. 

Modulový výcvikový kurz 

(letový výcvik) 

dodatok 6 

a) základný modul kurzu – 10 hod. letu 

b) procedurálny modul – absolvovať v jednom súvislom schválenom 

výcvikovom kurze. 

a. IR-SE: 40 hod., 

b. IR-ME: 45 hod. 

Doba trvania kurzu 18 mesiacov. 

Zápočty letového výcviku 

(v ATO) 

dodatok 6 (9), (10.1), (10.2) 

držiteľ ATPL(H)  absolvovať min. 5 hod. dodatok 6 (A) (9.1) 

držiteľ IR(A) zápočet 10 hod. dodatok 6 (B)(9.2) 

Praktická skúška 

FCL.620 

dodatok 7 

 V súlade s dodatkom 7 k časti FCL. 

 V prípade IR pre viacmotorové lietadlá absolvujú praktickú skúšku na 

viacmotorovom lietadle. V prípade IR pre jednomotorové lietadlá absolvujú 

praktickú skúšku na jednomotorovom lietadle. 

Anglický jazyk 

FCL.055 písm. (d). (e) 

AMC3 FCL.055 

 Osobitné požiadavky na anglický jazyk pre držiteľov IR alebo EIR. 

Platnosť IR(A)  1 rok 

Zdravotná spôsobilosť 

 1. trieda alebo 

 2. trieda + vyšetrenie audiometriou čistými tónmi v súlade s normou 

vyžadovanou pre 1. triedu.  

Rozšírenie oprávnení 

z IR(H) SE - vrtuľníky na 

ME - vrtuľníky 

FCL.630.H 

a) výcvikový kurz v organizácii schválenej na výcvik, pozostávajúci najmenej z 5 

hodín letu s inštruktorom podľa prístrojov, z čoho 3 hodiny sa môžu absolvovať v 

FFS, FTD 2/3 alebo FNPT II/III, a  

b) oddiel 5 praktickej skúšky v súlade s dodatkom 9 k tejto časti  

na viacmotorových vrtuľníkoch. 

 


