HELITOM – Den pilotem vrtulníku je rozdělen do 5 bloků.

1.
V prvním teoretickém bloku Vás pilot - instruktor vrtulníkového létání seznámí
s bezpečností pohybu kolem vrtulníku, historií vrtulníků Robinson, základními
materiálními částmi vrtulníku, ovládacími prvky a funkčním systémem ovládání vrtulníku.
To vše s využitím názorných výukových prezentací a animací.
60 minut

2.
Druhý blok se odehrává již v hangáru, případně před hangárem, kde Vám instruktor
představí základní části vrtulníku. Následovat bude předletová prohlídka vrtulníku nutná
před samotným provedením letu. Po předletové prohlídce se usadíte do kokpitu a pilot
Vám vysvětlí funkce jednotlivých přístrojů a ovládacích prvků a následně projdete
společně úkony před vzletem.
30 minut

3.
Ve třetím, letovém bloku Vás pilot seznámí s úkony při spouštění motoru a postupy
kontroly. V průběhu letu předvede pilot funkcí jednotlivých ovládacích prvků (cyklické
řízení, kolektiv, nožní řízení), ukáže základní varianty pohybu vrtulníku a komunikaci
s řízením letového provozu. Po přistání a provedení poletové prohlídky bude pilot
připraven zodpovědět Vaše dotazy týkající se uskutečněného letu.
20 minut letu + poletová prohlídka

4.
Čtvrtý blok je věnován dalším teoretickým znalostem a zajímavostem. Seznámeni budete
se základními podmínkami pro vzlet a přistání, vybranými nouzovými postupy včetně
vysvětlení principu provedení autorotací, základními legislativními pravidly a omezeními
vrtulníkového létání a zásadami vrtulníkového létání v režimu PPL(H) – Soukromý pilot
vrtulníku.
V závěru tohoto bloku si společně s instruktorem naplánujete trasu následujícího letu.
90 minut

5.
Pátý letový blok je věnován naplánovanému letu. Po předletové prohlídce a
předzvletových úkonech odstartujete na okružní let, v jehož průběhu se v praxi
seznámíte s ovládáním vrtulníku.
Po přistání a provedení poletové prohlídky bude pilot připraven zodpovědět Vaše dotazy
týkající se uskutečněného letu a diskutovat o vrtulníkovém létání.
20 minut letu
HELITOM – Den pilotem vrtulníku
- probíhá na letišti v Kolíně v moderních výukových prostorech společnosti HELITOM s.r.o.
- v ceně kurzu je občerstvení
- absolvent obdrží na certifikát
Cena kurzu pro jednu osobu (letová část bude uskutečněna na vrtulníku Robinson R22)
činí 9 900,- Kč (bez DPH).
Rozsah teoretické výuky, doby letu typ vrtulníku a místo konání kurzu lze uzpůsobit
požadavkům klienta. Cena bude stanovena individuálně.
Při společné objednávce více osob na jeden termín poskytujeme slevu.
Tým letecké vrtulníkové školy HELITOM

