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Výcvikový program pilotů
typu Ab Initio

ATPL (Airline Transport Pilot Licence)



207.01.2019

Jaké možnosti pro program ATPL CATC nabízí?

ATPL (Air Transport Pilot Licence)

Modulový ATPL

Integrovaný ATPL

Výchozí stav:

Žádná nebo minimální zkušenost s létáním;

Cílový stav:

Plná kvalifikace absolventa pro práci

profesionálního pilota dopravního letadla
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Obecné rysy ATPL programu v CATC

CATC vás vycvičí pro práci profesionálního pilota kterékoli letecké společnosti 

Připravuje a organizuje pouze CATC (tedy bez účasti dalších subjektů);

Smluvní vztah mezi studentem a CATC

Student v pozici klienta, CATC v pozici dodavatele;

Není garantována praxe na vybraném typu dopravního letadla u letecké společnosti;

Jednoduché přijímací řízení (Basic Entry Screening)

s cílem přijmout adepty s reálným předpokladem výcvik dokončit a stát se dopravním pilotem;

Možnost přizpůsobení požadavkům studenta

V limitech předpisů a schválených osnov (např. uznání části předchozí praxe);
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Competency Based Training (CBT)

Od každého dopravního pilota jsou v průběhu výcviku 
i provozu vyžadovány následující kompetence / 
schopnosti:

Application of procedures; 

Communication;

Aircraft flight path management – automation;

Aircraft flight path management - manual control;

Knowledge;

Leadership and teamwork;

Problem solving and decision making;

Situation awareness;

Workload management.
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Modulový i integrovaný ATPL výcvik

Student si postupně krok za krokem osvojuje řízení letadel
- od nejmenších za nejjednodušších podmínek až po velké komplexní letouny;

Nejprve jednomotorový vrtulový pístový letoun (SEP = Single Engine Piston airplane)

postupně v režimu létání za viditelnosti (VFR), v noci a podle přístrojů (IFR);

Poté vícemotorový vrtulový pístový letoun
(MEP = Multi Engine Piston airplane)

opět v režimu VFR i IFR;

Zároveň studuje teorii, leteckou angličtinu apod.;

Postupně získává následující kvalifikaci:

PPL = Private Pilot Licence 
(létání pro vlastní potřebu či bezúplatně);

CPL = Commercial Pilot Licence
(může létat i za úplatu – mimo obchodní leteckou dopravu dokonce i jako velitel letadla);

Po získání typové kvalifikace (Type Rating) na příslušný typ vícepilotního letounu
je plně kvalifikován pro práci pilota u letecké společnosti;

Je připraven pro ATPL = Airline Pilot Transport Licence 
= po dosažení předepsaného náletu je kvalifikován i pro funkci velitele letadla v obchodní letecké dopravě.
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Integrovaný ATPL program:
Rozdíly oproti (výchozí) modulové verzi

Integrovaná verze:

Základní část – obdobná,
ale angličtina a PPL teorie již zde:
(ATPL(650h)+PPL(100h) = „ATPL(750)“)

Fáze 1 – SEP VFR

Fáze 2 – SEP VFR

Fáze 3 – SEP VFR

Fáze 4, část A – FTD/IFR

Fáze 5 – SEP/VFR UPRT
plus zkouška CPL(A)

 209 hod. (obojí před CPL(A) zkouškou)

Fáze 4, část B – SEP/IFR

Fáze 4, část C – MEP/VFR

Fáze 4, část D – MEP/IFR

Fáze 6 – praktická část MCC
(5x3hod. FTD)
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V integrované verzi je pouze 
závěrečná zkouška CPL(A)

Řízené získávání praxe
rozloženo do
Fáze 2 a Fáze 3

V integrovaném ATPL navíc praktický 
nácvik vybírání nezvyklých letových 
poloh na akrobatickém letounu 
(3hod.)

V integrovaném ATPL je MCC
již pevnou součástí programu

Nižší počet hodin je dán právě 
integrací – díky provázanosti řady 
částí osnovy celého programu lze 
výcvik zjednodušit a zkrátit.

Poznámky:Modulová verze:

Základní část, kurzy na pozadí,
volitelné kluzáky a psycho/příprava

Mentored experience time building

Modul 1 – PPL(A)
zakončený PPL(A) zkouškou

Modul 2 – Night Rating

Modul 3 – Instrument Rating
Simulátor (FTD) i SEP/IFR letadlo

Modul 4 – MEP/VFR

Modul 5 – MEP/IFR

Modul 6 – CPL(A)
zakončený zkouškou CPL(A)

Praktická část MCC
je volitelná (5x4hod. FTD)

 250 hod. na letadlech a FTD
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„All Inclusive“ verze integrovaného ATPL

Oproti standardnímu integrovanému ATPL
zahrnuje všechny volitelné položky:

Základní výcvik na kluzáku
10 hod. s instruktorem vč. přípravy;

Psychologická příprava
40 hod. lekcí zaměřených na součinnost týmu,
řešení konfliktních situací, přípravu na práci pilota
a na výběrová řízení u leteckých společností;

Zkoušky vč. administrativních poplatků a formalit v ceně
Průkaz radiotelegrafisty;

Zkouška PPL(A) a závěrečná zkouška CPL(A) na ÚCL ČR;

Ubytování v místě realizace praktického výcviku
Pro výcviky mimo Prahu - standardně je v ceně ATPL
jen doprava mezi CATC a příslušným letištěm;

Garance konečné ceny
Tedy bez nutnosti připlácet si za větší rozsah
případného opakování některých lekcí či zkoušek.

Nabídka ATPL programu „na klíč“ v plné verzi bez dalších investic
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Typový výcvik (Type Rating) požadován pro vícepilotní
(obecně velká dopravní) letadla

Vstupním požadavkem tedy mj. ATPL s MCC;

Teoretická část

Učebna (typicky 8 dní*) a samostudium s využitím CBT/WBT
(Computer Based/Web Based Training);

Mock-up a další názorné pomůcky pro seznámení s typem;

Postupové zkoušky pro další části + závěrečná teoretická zkouška;

Praktická část/Syntetická výuka

Nejméně 32 hodin* letů v simulátoru (FFS nebo FTD),
z toho minimálně 16 hod. na plně pohyblivém (FFS);

Výcvik na letadle (Base Training) obsahující 6 přistání;

Závěrečné přezkoušení (4hod. Na FFS);

Plus řada dalších výcviků na vyžádání

Např. LVO/AWO/RNAV; ETOPS (jsou-li relevantní) atd.

* Může se lišit pro konkrétní typy

Návazný kurz na ATPL – Typový výcvik
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Vstupní požadavky pro uchazeče
o zařazení do ATPL programu CATC

Každý uchazeč musí splnit následující podmínky:

Věk alespoň 18 let
(optimální pro zahájení pilotní kariéry 21-35 let);

Minimálně ukončené středoškolské vzdělání;

Znalost angličtiny
(úroveň B2, ústní a písemný projev);

Zdravotní způsobilost třídy 1;

Bez závislosti na alkoholu
či psychotropních látkách;

Trestní bezúhonnost
doložená výpisem z trestního rejstříku;

Úspěšné absolvování přijímací zkoušky
(Screeningu) – viz dále.
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Shrnutí – proč se stát pilotem s CATC?

CATC je škola pro letecké profesionály, kombinující dlouholetou tradici a zkušenosti s nejnovějšími technologiemi, nástroji a trendy;

CATC nabízí všechny současné typy Ab Initio programů výcviku pilotů pro individuální zájemce i ve spolupráci s partnerskými leteckými 
společnostmi;

Na rozdíl od řady dalších škol, CATC se zaměřuje na výchovu skutečných pilotů, nikoli jen „operátorů letadel“:

Náročný Entry Screening s cílem vybrat skutečně nejlepší adepty s reálným předpokladem dokončit celý program a stát se 
kvalitními piloty;

V souladu s aktuálními trendy programy nabízejí či zahrnují i základní výcvik na kluzáku či nácvik 
prevence a vybírání nezvyklých letových poloh na akrobatickém letounu;

CATC je průkopníkem v implementaci psychologické přípravy do osnov výcviků;

Instruktoři CATC jsou zároveň aktivními piloty, schopnými předávat své zkušenosti z reálného provozu leteckých společností;

K hodnotám CATC tradičně patří i vstřícnost a osobní přístup ke studentům:

Přímá komunikace studentů s manažerem kurzu během výcviku;

Dlouhodobá péče o osobní rozvoj studentů a průběžná zpětná vazba;

Pružnost v řešení organizačních záležitostí během výcviku;

CATC aktivně vyhledává či spoluvytváří možnosti pracovního uplatnění pro své studenty.
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Pro více informací kontaktujte:

Obchodní ředitel CATC
Ing. Jan Hejný

K Letišti 934/2, 161 00 Praha 6

Telefon: +420 724 761 293

hejny@catc.cz | www.catc.cz

Oddělení péče o zákazníky
Czech Aviation Training Centre s.r.o. (CATC)

K Letišti 934/2, 161 00 Praha 6

Telefon: +420 222 101 222

info@catc.cz | www.catc.cz

Pracovní doba:

Pondělí - pátek: 6:30 – 18:30

Sobota - neděle: 8:30 – 16:30
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Děkujeme za pozornost


