B. Ústní zkouška – osnovy
Průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. b) Vyhlášky:
-

b) Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (průkaz OFL):
I. Komunikace v českém jazyce:

a) porozumění a vedení komunikace v českém jazyce mezi letadlovou a leteckou stanicí
podle zadání a schopnosti vytvoření odpovídající reakce na vyslechnutou zprávu
(komunikace letadlové stanice vstupující do CTR); při tom se předpokládá znalost letecké
frazeologie v předepsaném rozsahu; v některých částích komunikace je nutno použít i
mezinárodní hláskovací abecedu (viz. níže),
II. Znalost letecké frazeologie a terminologie:
a) znalost vybraných základních definic podle Předpisu L FRAZEOLOGIE, část I. - Spojovací
postupy,
b) vybrané radiotelefonní postupy lze rovněž nastudovat z VFR příručky České republiky,
kapitola VFR-ENR-6 Frazeologie.
Letecký předpis L FRAZEOLOGIE a VFR příručka České republiky jsou dostupné na
webových stránkách Řízení letového provozu, s. p. (http://lis.rlp.cz)
Ověření komunikace (správné znalosti letecké frazeologie) se provádí v souladu s Článkem
37 Radiokomunikačního řádu jako součást požadovaných znalostí k získání omezeného
průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. Držitel tohoto průkazu však tímto nezískává
automaticky kvalifikaci ve smyslu ustanovení č. 1.2.9.4. ANNEX 1 Úmluvy mezinárodního
civilního letectví (ICAO), v České republice vydané v Leteckém předpisu L1, o způsobilosti
leteckého personálu civilního letectví.
III. Hodnocení ústní zkoušky:
Uchazeč o omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby musí prokázat znalost
výše uvedených předpisů a náležitostí. Neprokáže-li správnou požadovanou znalost u více,
než jednoho bodu označeného jako „znalost nezbytná“, bude hodnocen stupněm
neprospěl(a). Při ústní zkoušce musí uchazeč prokázat správnou znalost následující
problematiky:
Zkoušená látka

Požadovaná znalost

Národní a mezinárodní hláskovací abeceda
Zkouška rádia, stupně čitelnosti
Čísla
- Hláskování
- Výjimky (výšky, dohlednosti)
- odlišnosti ve výslovnosti čísel (ČJ)
- hláskování frekvencí
Pořadí zpráv dle důležitosti
Ustálené Fráze (Standartní výrazy):
Význam
Tabulka (Předpis L - Frazeologie)
Sestavení tísňové/pilnostní zprávy s příslušnými
výrazy
Navázání radiotelefonního spojení
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