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Integrovaný ATPL program (Airline Transport Pilot Licence) 
pro budoucí piloty společnosti Travel Service

- jeden z tzv. Ab Initio pilotních výcviků („od nuly do kokpitu“)

Career Day 4.11.2017
zaměřený na
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...co jsou to „ab initio“ programy pro výcvik pilotů?

Zjednodušeně řečeno „od nuly do kokpitu dopravního letadla“

Pro adepty povolání dopravního pilota 

s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s létáním;

Cílovým stavem je pilot připravený pro typový výcvik na konkrétní dopravní letoun

nebo dokonce pilot vycvičený pro konkrétní leteckou společnost (včetně typového 

výcviku), v našem případě pro TVS;

Vždy zahrnují:

Přijímací řízení (Entry Screening);

Teoretickou výuku 

(ATPL teorie-16 předmětů vč. letecké angličtiny);

Praktický výcvik na malých letadlech a na simulátorech;

Probíhají pod odborným vedením

profesionálních pilotů dopravních společností 

s mnohaletou praxí

Jedná se o „Competency based training“ (CBT, viz dále):

CATC je jedinou organizací v České republice důsledně uplatňující

filozofii CBT, čímž se řadí mezi špičku výcvikových center 

v Evropě i ve světě.
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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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Jaké ab initio programy CATC nabízí?

Klasická cesta

Novější cesta

versus

Korporátní programy

Individuální programy

Pouze ve 
spolupráci 
s partnery

- aktuálně 
nejsou 

tyto kurzy 
otevřeny.

1. ATPL (Airline Transport Pilot Licence)

Modulový ATPL

Integrovaný ATPL

2. ACPP (Airline Cadet Pilot Programme)

3. MPL (Multi-Pilot Licence)

Výchozí stav:

Žádná nebo minimální 

zkušenost s létáním;

Cílový stav:

Plná kvalifikace 

absolventa pro práci 

profesionálního pilota 

dopravního letadla.
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Klasická cesta:
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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Úspěšný absolvent 

celého programu 

získává status tzv.

ATPL Frozen

= je plně připraven pro 

typový výcvik na velký 

dopravní letoun;

CATC může

za určitých podmínek

uznat absolvování

Modulu 1 či 1+2

v jiné letecké

škole

Základem klasické cesty a vývojově nejstarším ab initio 
programem je modulový ATPL program

Celkem
6 modulů:

1. PPL(A) = průkaz soukromého pilota (Private Pilot Licence)

2. Night Rating = kvalifikace pro noční lety

3. IR Kurz = Instrument Rating

(lety podle přístrojů)

4. MEP (vícemotorový letoun)

5. MEP/IR (přístrojové lety

s vícemotorovým letounem)

6. CPL(A) = Commercial Pilot Licence

(průkaz obchodního pilota)

+ MCC = Multi-Crew Cooperation Course

(kurz součinnosti vícečlenné posádky) Na pozadí probíhá:

ATPL Teorie
(650 hod.)

+ volitelné položky:

Základní výcvik
na kluzáku
(6 hod. s instruktorem)  -
volitelné

Nadstandardní psychologická 
příprava - volitelné

Pokud je navazující typový výcvik přímo přiřazen k ATPL programu, hovoříme o tzv. ATPL+.
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Integrovaný ATPL program

Vychází z modulového ATPL;

Integrace = „zhuštění“

provázanost jednotlivých částí umožňuje maximální zkrácení celkové doby programu

- a tím i jeho zlevnění pro uchazeče;

Podmínkou je však dokončení celého programu

nejpozději do 36 měsíců od zahájení

Na rozdíl od původního modulového ATPL,

kde není žádný celkový časový limit

pro absolvování všech modulů;

Důvodem limitu je právě to, aby některé části výcviku,

zkrácené díky zmíněné integraci, nemusely být opakovány

v důsledků příliš dlouhé prodlevy mezi jednotlivými částmi.
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Integrovaný („zhuštěný“) ATPL program:
Rozdíly oproti (výchozí) modulové verzi

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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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
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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.
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Integrovaný ATPL v CATC – detailně (1/3)

Fáze 0 - příprava
ATPL teorie (750 hodin);

Letecká angličtina (80 hodin);

Volitelný praktický výcvik na kluzáku (6 hodin s instruktorem);

Další teoretická příprava je průběžně integrována do příslušných fází praktického výcviku,

stejně jako příprava na lety a jejich zpětné vyhodnocení (briefing/debriefing) s instruktorem.

Fáze 1 – základní výcvik, jednomotorový pístový letoun 
(Single – engine piston aircraft, SEP) za podmínek VFR

10 hodin s instruktorem.

Fáze 2 – pokračování na SEP
10 hodin s instruktorem;

10 hodin samostatného létání.

Fáze 3 – navigační a noční lety (vše SEP)
50 hodin samostatných navigačních letů;

5 hodin VFR létání v noci (z toho hodina samostatně);

1 hodina přezkoušení s instruktorem.
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Integrovaný ATPL v CATC – detailně (2/3)

Fáze 4 – část A/B 
IR výcvik = Létání podle přístrojů (IFR)

40 hodin na simulátoru FNPT II ATR 42/72 včetně 3 hod. IFR Progress test;

Praktické lety na jednomotorovém pístovém letounu (SEP):

29 hodin s instruktorem, přiblížení a navigační lety;

20 hodin jako velitel letadla pod dozorem (SPIC), létání dle  zadání instruktora.

VFR MEP, 5 hodin létání s instruktorem;

IFR MEP, 11 hodin létání s instruktorem.

Fáze 4 – část C/D 
vícemotorový pístový letoun
(Multi-engine piston aircraft, MEP)
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Integrovaný ATPL v CATC – detailně (3/3)

Fáze 5
Nácvik vybírání nezvyklých letových poloh (UPRT)

5 hodin teorie;

3 hodiny létání s instruktorem,
jednomotorové akrobatické letadlo.

Fáze 6
Kurz součinnosti vícečlenné posádky
(Multi-crew cooperation, MCC)

15 hodin na simulátoru FTD B737NG.
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Integrovaný ATPL v CATC - shrnutí

Komplexní počáteční Screening umožňující odhalit vhodnost 
kandidáta včetně jeho psychologických předpokladů;

Letecká angličtina a ATPL teorie;

Základní výcvik na kluzáku (volitelný);

„Competency based training“ a psychologický rozvoj;

154 hodin celkového času na malých letadlech;
v tom mimo jiné:

75 hodin lety dle IFR;

81 hodin jako velitel letadla („PIC nebo „SPIC“);

16 hodin na vícemotorovém letadle;

Praktické lekce na simulátoru
(FNPT II ATR 42/72) v rámci IR výcviku.
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„All Inclusive“ verze integrovaného ATPL

Nabídka ATPL programu „na klíč“ v plné verzi bez dalších investic

Oproti standardnímu integrovanému ATPL

zahrnuje všechny volitelné položky:
Základní výcvik na kluzáku

6 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 radiotelefonisty;

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.
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Ceny individuálních Ab Initio
(tedy ATPL) programů v CATC (včetně DPH)

* U modulového ATPL cena základního balíku při zahrnutí všech modulů, včetně MCC.

Případné uznání modulů PPL(A) či Night Rating z jiných škol znamená snížení ceny ATPL programu v CATC,

zároveň však zpravidla absolvování určitého počtu praktických lekcí pro řádné "naskočení" do programu 

- vždy je proto nutné individuální posouzení, obecné vyčíslení poskytnuté slevy tedy není možné.

** Cena nezahrnuje iPAD (možno zakoupit v CATC), ale zahrnuje i všechny lekce elektronických výukových programů PAD Pilot 

(jejich zakoupení není povinné - alternativně lze studovat z učebnic).posouzení, obecné vyčíslení tedy není možné.

Ceny jsou platné pro rok 2017. CATC si vyhrazuje právo změny v případě výrazných vnějších vlivů (měnové kurzy, ceny subdodavatelů atd.).

Modulový Integrovaný Integrovaný ATPL

Položka ATPL* ATPL "All Inclusive"

Základní balík** 1 593 000 Kč 1 323 000 Kč 1 593 000 Kč

Příplatkové služby a produkty:

Zákl.výcvik na kluzáku (6 hod. s instruktorem) Příplatek. Příplatek. V ceně. 

Dodatečná psychologická příprava (40hod.) Příplatek. Příplatek. V ceně.

Doprava mezi CATC a letištěm výcviku V ceně. V ceně. V ceně. 

Ubytování mimo Prahu během výcviku Není zajištěno (předpoklad dojíždění). V ceně.

Zkouška a vydání Průkazu radiotelefonisty Hradí student. Hradí student. V ceně. 

Zkouška a vydání PPL(A) na ÚCL ČR Hradí student. Příplatek. V ceně.

Zkouška a vydání CPL(A) na ÚCL ČR Hradí student. Hradí student. V ceně. 

Multi-Crew Cooperation Course (MCC) V ceně. V ceně. V ceně.

Případné dodatečné praktické lekce a hodiny Hradí student. Hradí student. V ceně. 
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Návazný kurz na ATPL – Typový výcvik
Typový výcvik (Type Rating) požadován pro vícepilotní

(obecně velká dopravní) letadla

Vstupním požadavkem tedy mj. ATPL teorie, MCC a ME/IR;

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 737 NG (FFS nebo FTD),

z toho minimálně 16 hod. na plně pohyblivém (FFS);

Závěrečné přezkoušení (4hod. Na FFS);

Výcvik na letadle (Base Training) obsahující 6 přistání;

Plus řada dalších výcviků na vyžádání

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

* Může se lišit pro konkrétní typy

Poznámka:

ATPL s typovým výcvikem

se také označuje jako ATPL+.
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Vstupní požadavky pro uchazeče

o zařazení do všech Ab Initio programů 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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Přijímací zkouška do ATPL programu
(Entry Screening)

Kontrola splnění 

vstupních podmínek,

Test angličtiny

(písemně a ústně)

COMPASS test,

Matematika 

a fyzika,

Simulátorový test 

(multitasking)

Psychodiagnostika

(individuální/skupinová),

Pohovor

s výběrovou komisí

CATC vždy preferuje kvalitu před kvantitou

- tedy i v procesu výběru kandidátů

pro kariéru dopravního pilota.

Délka screeningu a cena:

Individuální programy (ATPL): jednodušší,

2 dny (+1 den vyhodnocení), 4 900,- Kč* vč. DPH

* Úspěšným uchazečům, kteří poté nastoupí do kurzu, je cena

za screening následně odečtena z první splátky ceny výcviku.
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Shrnutí – proč se stát pilotem s CATC?

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 připravuje uplatnění pro úspěšné absolventy u leteckých společností (aktuálně TVS).

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;

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;
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Pro více informací kontaktujte:

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

K Letišti 934/2, 161 00 Praha 6

Telefon: +420 220 374 949

info@catc.cz | www.catc.cz

Pracovní doba:

Pondělí - pátek: 6:30 – 18:30

Sobota - neděle: 8:30 – 16:30

Obchodní ředitel 
CATC

Ing. Marek Jechumtál

K Letišti 934/2, 161 00 Praha 6

Telefon: +420 702 200 491

jechumtal@catc.cz | www.catc.cz


