
Metodické usmernenie pre inštruktorov FI (S) ktorí budú poverení vykonávať letový výcvik 

v rámci inštruktorského kurzu pre získanie osvedčenia FI(S) organizovaného  

výcvikovou organizáciou SNA  -   SK.DTO.03 
 

Letový výcvik inštruktora pilota vetroňov FI(S) sa skladá z 29 cvičení. (tabuľka 4.1  vo Výcvikovom programe na 

získanie osvedčenia FI(S) ) 

Podľa charakteru cvičenia sa každé cvičenie skladá minimálne z pokynov pre: 

- Pozemnú prípravu (brífing) 

- Predletovú inštruktáž 

- Letovú úlohu 

Vo všeobecnosti sa cvičenie považuje za splnené po absolvované všetkých častí. 

Niektoré letové úlohy sú závislé od meteorologických podmienok, pokyny ako ich zvládnuť sú uvedené v 

podrobnej osnove. 

Osnova neurčuje, aký spôsob vzletu  v danej letovej úlohe jednotlivých cvičení využiť. Dôležité je naplnenie 

požiadaviek letovej úlohy. Avšak v rámci cvičenia FI(S) 11 - Spôsoby vzletu musia byť precvičené minimálne tie 

spôsoby vzletu, ktoré má budúci FI(S) zapísané v preukaze spôsobilosti, kde má tiež splnené podmienky 

rozlietanosti a pre ktoré chce budúci F(S) poskytovať výcvik. 

Príklad 1: 

Budúci FI(S) má zapísaný spôsob vzletu iba aerovlek a splnené podmienky rozlietanosti. Osnovu letového 

výcviku FI(S) absolvuje aerovlekom. V  rámci cvičenia FI(S) 11 Spôsoby vzletu  absolvuje iba cvičenie  11b Vzlet 

pomocou vlečného lietadla a doplní ich o cvičenie 12a a 12b. 

Príklad 2: 

Budúci FI(S) má zapísaný spôsob vzletu aerovlek a navijak a splnené podmienky rozlietanosti pre oba spôsoby 

vzletu. Väčšinu letových cvičení absolvuje  kombináciu aerovlek/navijak ( napr. v prípade cvičení, kde potrebuje 

dosiahnuť vyššiu operačnú výšku a nevie ju dosiahnuť z navijaku, dosiahne hu aerovlekom). 

V rámci cvičenia  FI(S) 11 Spôsoby vzletu absolvuje 4 cvičenia –  11a Vzlety za navijakom a 4 cvičenia 11b Vzlet 

pomocou vlečného lietadla a doplní ich o cvičenia 12a a 12b. 

Podľa uváženia inštruktora sa niektoré prvky a inštruktáže môžu kombinovať, zatiaľ čo niektoré sa môžu 

vykonávať v rámci viacerých letov. Týmto spôsobom sa inštruktor - žiak zoznámi ako s takýmito možnosťami 

letového výcviku pracovať. Inštruktori - žiaci by mali vidieť a naučiť sa, ako zostaviť plány letových výcvikov a 

pritom brať do úvahy tieto faktory tak, aby sa podľa potreby čo najlepšie využila každá letová úloha a podľa 

potreby kombinovali časti stanovených úloh. 

Súhrnná tabuľka 4.1  vo Výcvikovom programe na získanie osvedčenia FI(S),  ukazuje minimálne časy cvičení vo 

výcviku. V stĺpcoch „Letová doba“ a „Počet pristátí“ sú uvedené časy a počty navrhovaných skombinovaných 

letových cvičení. Napr. cvičenia FI(S) 6  až  FI(S) 9a sa dá spojiť do jedného letu o trvaní 30 minút, kedy sa 

jednotlivým letovým prvkom v letovej úlohe venuje dostatočná časová dotácia podľa stĺpca „Letový výcvik“. 

Pre letové cvičenia FI(S) 11 až FI(S) 12b je navrhované kombinované absolvovanie času 0:40  a 8 vzletov pre 1 

spôsob vzletu. Ak budúci FI(S) absolvuje cvičenie FI(S) 11 na 2 rôzne spôsoby vzletu, cvičenie FI(S) 12a a FI(S) 

12b absolvuje iba pri jednom cvičení  spôsobu vzletu a primeranie sa zníži počet vzletov z 8 na najmenej 4 pre 

ďalší každý ďalší spôsob vzletu. 

V prípade FI(S) 15 Techniky lietania sa letové cvičenia FI(S) 15a  až 15c vhodne skombinujú, aby sa dosiahol čas 

a 1:10 a 2 vzlety. 

Vo všeobecnosti, počty pristátí sú určené ako minimálne, ak sa v rámci napr. výcviku inštruktori dohodnú, že 1 

letová úloha sa rovná 1 vzlet, minimálny počet vzletov  bude dodržaný, iba rozšírený o ďalšie vzlety. 

Samozrejme platí zásada, že kým budúci FI(S) nezvládne všetky časti cvičení napr. letový prvok v letovej úlohe, 

bude ho opakovať do úplného zvládnutia. 

 



tabuľka 4.1  vo Výcvikovom programe na získanie osvedčenia FI(S) ) 

 

 

Ak nie je v rámci dokumentácie výcviku použitá pracovná knižka inštruktora – žiaka, je možné použiť 

formulár uvedený v Prílohe č. 7 – Záznam letového výcviku. 

 

 


