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Výcvikové programy pilotů
typu Ab Initio

...aneb „s CATC od nuly až do kokpitu“

Career Day 23.4.2017
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Jaké možnosti CATC nabízí?

Klasická cesta

Moderní cesta

versus

Korporátní programy

Individuální programy

versus

1. ATPL (Air 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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Obecné rysy Ab Initio programů v CATC

Vždy zahrnují:

Přijímací řízení (Entry Screening);

Teoretickou výuku 

(ATPL teorie, letecká angličtina, přístrojové lety a další);

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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Individuální versus korporátní Ab Initio:
Individuální programy
(modulový a integrovaný ATPL výcvik):

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);

Korporátní programy
(ACPP nebo MPL výcvik):

CATC vás vycvičí pro práci profesionálního dopravního

pilota konkrétní let. společnosti (partnera programu);

Připravuje a organizuje CATC ve spolupráci

s partnerskou leteckou společností („korporátem“);

Smluvní vztah mezi studentem a CATC

a současně mezi CATC a partnerskou leteckou společností

CATC vůči studentovi v pozici dodavatele výcviku,

vůči letecké společnosti v pozici „dodavatele pilota“;

Je garantována počáteční praxe (tzv. Line Training)

u partnerské letecké společnosti;

Letecká společnost v pozici partnera CATC

a potenciálního zaměstnavatele absolventa výcviku;

Komplexní přijímací řízení (Corporate Entry Screening)

nad rámec požadavků individuálních programů

musí adept vyhovět i kritériím partnerské letecké společnosti;

Program „ušit na míru“ požadavkům letecké společnosti

Pro studenta je tedy pevně daný;

Vyžaduje vždy studium na plný úvazek.
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Klasická cesta...
(modulový i integrovaný ATPL výcvik či ACPP)

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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...versus Moderní cesta
(MPL = Multi – Pilot Licence)

Program původně navržený pro společnost Lufthansa s cílem 

zefektivnit a zkvalitnit výcvik pilotů soudobých dopravních letadel;

Student je od počátku řízeně připravován pro povolání pilota vícepilotního 

dopravního letounu předem daného typu konkrétní letecké společnosti:

Vysoký důraz na získání týmových dovedností 

a dalších CRM kompetencí již od počátku výcviku;

Výcvik na zvolený typ letadla v souladu s postupy dané letecké společnosti;

Instruktoři partnerské letecké společnosti se významně podílejí na výcviku;

Po počáteční standardní teoretické přípravě a létání na SEP

již následuje intenzívní program na letových simulátorech:

Celý výcvik je cíleně zaměřen na dopravní letadlo konkrétního typu;

Velká dopravní letadla se chovají značně odlišně oproti malým pístovým;

Z pohledu cíle programu = výcvik profesionálního pilota dané letecké společnosti 

pro konkrétní typ letadla je proto MPL lepší než klasická cesta;

Typový výcvik je integrován do fáze přípravy na simulátorech;

Počáteční praxe (Line Training) 

je z podstaty filozofie MPL výcviku součástí  programu.
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Popis jednotlivých Ab Initio programů 

Vývojově nejstarším Ab Initio programem pro výcvik pilotů je modulový ATPL program.

Právě modulový ATPL program proto bude využit jako

základ pro detailní popis hlavních částí výcviku.

Ostatní Ab Initio programy budou následně vysvětleny prostřednictvím

rozdílů oproti modulovému ATPL, případně dalším programům.

Žádná cesta do kokpitu s CATC není obecně

lepší či horší než jiná – vždy záleží na

potřebách konkrétního adepta!
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1.1 Modulový ATPL program
(Airline Transport Pilot Licence - Modular)

Modulový ATPL program je de facto stavebnice

z relativně uzavřených dílčích celků (modulů).

Následující informace popisují úplný výčet těchto modulů,

přičemž právě modulová konstrukce umožňuje přizpůsobit program

individuálním potřebám zákazníka.
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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

Modulový ATPL program v CATC

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)

- volitelná položka
Na pozadí probíhá:

ATPL Teorie
(650 hod.)

+ volitelné položky:

Základní výcvik
na kluzáku
(10 hod. s 
instruktorem)

Psychologická 
příprava

Pokud je navazující typový výcvik přímo přiřazen k ATPL programu, hovoříme o tzv. ATPL+.
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Modulový ATPL program: Příprava,
kurzy na pozadí modulů, volitelné položky

Každý student obdrží na začátku kurzu:
Kniha Stick and Rudder;

Zápisník letů;

Mapy: ČR ICAO VFR,

Traťová mapa ČR Jeppesen IFR,

tištěné letištní mapy Jeppesen a IFR TRM;

Pravítko, kovové nav. počítadlo ASA E6B

a nákoleník Avion A5;

Sadu vytištěných FPL, SOP a checklistů;

Flash disk s dalšími materiály.

Pro každého studenta je sjednáno

pojištění pilota.

Na pozadí ATPL programu probíhá:

Teoretický kurz ATPL(650):

Základní teoretická příprava v ATPL programu;

650 hodin (učebna + samostudium);

Nutný iPAD + elektronické studijní lekce

PAD Pilot (vše možno zakoupit v CATC);

Volitelné položky:

Základní výcvik na kluzáku:

Vhodný pro osvojení základních návyků;

10 hodin + příprava;

Psychologická příprava:

Rozvoj komunikace a součinnosti v týmu;

Příprava na budoucí práci pilota.
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Modul 1 – PPL(A)
PPL teorie 100 hodin (učebna + samostudium);

Letecká angličtina 80 hodin (učebna);

PPL výcvik 45 hodin (SEP)
SEP = Single Engine Piston Aircraft/jednomotorové pístové letadlo,

30 hodin s instruktorem + 15 hodin samostatně;

Před 1. samostatným letem nutný Průkaz radiotelegrafisty;

PPL zkouška (s přezkušovatelem) 2 hod. (SEP);

Řízené získávání praktických zkušeností

pod dozorem instruktora 9,5 hod. s instruktorem;

(tzv. „Mentored Time Building“): 89 hod. samostatně.

Modul 2 – Kvalifikace pro noční lety
Teorie: 3 hod. (učebna);

VFR Noční lety: 5 hod. (SEP), v tom 4 hod. s instruktorem +1 hod. samostatně. 



www.catc.cz131323.4.2017

Modul 3 - IR Kurz (lety podle přístrojů)
I(F)R = Instrument (Flight) Rating

Létání podle přístrojů v řízeném vzdušném prostoru:

Létání podle přístrojů - základní    5 hod. (IFR SEP);

Procesní část, FNPT II (ATR 42/72)  30 hod.
letecký výcvik na simulátoru (FNPT II ATR 42/72);

zahrnuje:

EFIS,

selhání přístrojů,

radionavigaci,

přístrojové přiblížení,

vyčkávání a další postupy

LOFT (Line Oriented Flight Training) 15 hod.

ILS/GPS, ILS/VOR, LOC/NDB přiblížení, (dvoupilotní IFR SEP);

vizuální a kruhové přiblížení

IR test dovedností 1,5 hod.

s hodnotitelem (IFR SEP).
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Modul 4 – MEP

Modul 5 – MEP/IR
Přístrojové lety s vícemotorovým letounem

ILS, VOR, NDB a GPS přiblížení, traťový let: 5 hodin (MEP);

(zahrnuje i 2 hod. nácviku přístrojových přiblížení s 1 motorem)

MEP/IR Test dovedností  1 hod. (MEP).

MEP = Multi – Engine Piston Airplane

(vícemotorový pístový letoun)

VFR MEP Teorie 7 hodin (učebna)

VFR MEP létání 6 hodin (MEP)

s instruktorem,

zahrnuje 2,5 hodiny nácviku letů na jeden motor

VFR MEP test dovedností 1 hod. (MEP)

s přezkušovatelem
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Modul 6 - CPL(A)

Teorie vybírání nezvyklých letových poloh   5 hod. (učebna);
UPRT = Upset Prevention & Recovery Training

VFR navigační lety: 10 hod., v tom:
Jednomotorový letoun: 5 hod. (SEP);

Vícemotorový letoun: 5 hod. (MEP);

CPL(A) test dovedností                   2 hod. (SEP,

s přezkušovatelem);

CPL(A) = Commercial Pilot Licence (Airplane)

Licence obchodního pilota na letouny

Absolvování CPL(A) zkoušky, případně praktické části kurzu MCC
(Multi – Crew Cooperation = součinnost vícečlenné posádky,

5x 4hod. na FNPT II ATR 42/72 ve dvojici studentů);

znamená status “ATPL Frozen”:
Připravenost pro následný typový výcvik na konkrétní typ dopravního letadla (Type Rating);

Odborná připravenost stát se po získání dostatečné praxe

velitelem dopravního letadla.
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Modulový ATPL program v CATC - shrnutí

Celkový rozsah praktických zkušeností: 230 hodin
(před závěrečnou CPL(A) zkouškou),

v tom (mimo jiné): 

105 hodin jako velitel letadla (PIC = Pilot in Command);

27,5 hodin lety dle IFR;

18 hodin na vícemotorovém letounu (MEP);

30 hodin na letovém simulátoru (bez MCC);

Celková doba trvání – min.18 měsíců
(pokud na sebe moduly bezprostředně navazují);

Maximální doba trvání: není předpisově omezena

Program ideálně přizpůsobitelný časovým

a finančním možnostem adepta;

S výjimkou krátkých „kritických“ fází

nevyžaduje „studium na plný úvazek“

(lze skloubit se zaměstnáním či podnikáním).
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1.2 Integrovaný ATPL program
(Airline Transport Pilot Licence - Integrated)

Integrovaný ATPL kurz obsahově vychází z původního modulového,

díky spojení (integraci) jeho jednotlivých částí a jejich logické provázanosti

však umožňuje maximální zkrácení celého programu

a tím jeho zlevnění pro studenty.

Následující informace popisují hlavní rozdíly

oproti výchozímu modulovému ATPL programu.
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Integrovaný 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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„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

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.
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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, bez 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** 1 518 000 Kč  1 323 000 Kč  1 593 000 Kč

Příplatkové služby a produkty:

Zákl.výcvik na kluzáku (10hod. 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 radiotelegrafisty  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) 75 000 Kč  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 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

Poznámka:

ATPL s typovým výcvikem

se také označuje jako ATPL+.
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3. ACPP
(Airline Cadet Pilot Programme)

Korporátní program připravený ve spolupráci s partnerskou leteckou společností, 

která požaduje tzv. klasickou cestu ab initio výcviku nových pilotů.

Následující informace popisují tento produkt

mimo jiné na základě už zmíněných informací

o individuálních ATPL programech.
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Základem je ATPL program

Zpravidla integrovaný (pokud je integrovaná forma schválena leteckým 

úřadem příslušným partnerské letecké společnosti);

Výchozí typ individuálního ATPL programu je následně doplněn či 

modifikován dle konkrétních požadavků letecké společnosti

(či jí příslušného leteckého úřadu)

Např. dodatečné praktické lekce, pevné zařazení jinak volitelných položek 

(kluzáky, psychologická příprava apod.);

Specifické postupy daného dopravce (SOPs = Standard Operational 

Procedures) zapracovány do osnov výcviku;

Vše již v této fázi zaměřeno na cílový typ letadla.

+ typový výcvik (Type Rating)

Pro typ letadla požadovaný partnerskou leteckou společností;

Opět přesně dle jejích požadavků, s doplňky k Type Rating;

Včetně Base Training (6 okruhů/přistání se skutečným letadlem).

+ získání počáteční praxe (Line Training) 

Přímo na letech partnerské letecké společnosti;

Minimálně 500 hodin.

Co je vlastně ACPP (Airline Cadet Pilot Programme)?
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Uchazeč musí úspěšně absolvovat 

náročnější výběrové řízení

(Corporate Entry Screening):

Kromě požadavků CATC

je nutno splnit

i požadavky partnerské

letecké společnosti 

(jde vlastně o jejího 

potenciálního

zaměstnance);

Absolvent má

reálný předpoklad kariéry

u partnerské letecké společnosti

nebo

zaměstnání u jakéhokoli

dopravce coby pilot s aspoň 

minimální požadovanou praxí.
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ACPP s Českými aeroliniemi pro rok 2017

České Aerolinie potvrzují díky překonání krize

a opětovnému nastartování rozvoje opět zájem o nové piloty do svých řad;

15.–26. 5. 2017: Výběrové řízení (Corporate Entry Screening)

pro uchazeče o pilotní profesi u ČSA (společný termín s MPL pro Travel Service – viz dále);

Srpen 2017: Zahájení výcvikového programu dle dohodnutých osnov CATC/ČSA;

Přelom roku 2018/2019: Program ve stadiu CPL/ME/IR,

ČSA poté dle svých strategických plánů rozvoje a aktuálních potřeb

určí pokračování programu následovně:

Buď:

ČSA zaplatí kadetovi Type Rating

pro letadlo, na které budou aktuálně 

potřebovat piloty;

Pravděpodobně půjde o ATR 42/72,

ale není vyloučena ani řada A320

(v souvislosti s objednávkou

nových A320neo);

Nebo:

Kadet si zaplatí typový výcvik

na letouny řady Airbus A320

dle specifikací ČSA;

ČSA mu následně

garantují minimálně

počáteční praxi

v rozsahu 500 hod.;

V každém případě kadet získá:

Zaměstnání s předpokladem kariérního růstu;

Nebo relevantní praxi pro další uplatnění na trhu.
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4. MPL
(Multi-crew Pilot Licence)

Korporátní program připravený ve spolupráci s partnerskou leteckou společností, 

představující tzv. moderní cestu ab initio výcviku nových pilotů.

Následující informace popisují tento produkt

zejména na bázi srovnání s jeho „klasickou“ obdobou

mezi korporátními programy, tzn. ACPP.
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Porovnání MPL s ACPP
ACPP:

Základní část – kluzáky, psychopříprava,

ATPL teorie, letecká angličtina

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)

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)

Type Rating dle požadavku dopravce

Base Training = 6 okruhů/6 přistání

Line Training 

Minimálně 500 hodin

MPL:
Základní část – kluzáky, psychopříprava,

ATPL teorie, letecká angličtina

Fáze 1, část 1 – SEP VFR

Fáze 1, část 2 – SEP VFR

Fáze 1, část 3 – SEP VFR

Fáze 2 – IFR

Ekvivalent Fáze 4A/4B u ACPP

SEP/VFR UPRT

Fáze 3: Ekvivalent ME + Type Rating;

Fáze 4: LOFT 

(Line Oriented Flight Training) = 

nácvik reálně možných situací za letu;

Celkem 100+ hodin výcviku na FFS

oproti 32+ hodinám na FTD/FFS

v „klasické“ cestě, +Skill Test

Base Training = 2x (6 okruhů/6 přistání)

Line Training 

Minimálně 500 hodin

Navzdory odlišnému 

názvosloví jsou počáteční 

fáze ACPP a MPL

až do kvalifikace IFR

pro jednomotorové letadlo

u CATC obdobné;

V MPL programu nenajdeme 

výcvik na vícemotorovém 

pístovém letounu,

nahrazuje jej intenzívní 

příprava na simulátoru cílového 

typu letounu v souladu s 

požadavky partnerské letecké 

společnosti;

Base Training má dvojnásobný 

rozsah (v praxi 2 standardní BT 

po 6 okruzích/přistáních);

Garance počáteční praxe ze 

strany letecké společnosti je 

dle standardu CATC.
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MPL s Travel Service pro rok 2017

Již standardní a zavedený program

Celkově 4. ročník kurzu MPL v CATC;

Z toho 3. ročník pro společnost Travel Service

(studenti s počátkem kurzu v roce 2015

letos zahajují Line Training,

loňský ročník v plném běhu);

Letos nové prvky – kluzáky a psychologická příprava;

Cílový typ letounu: Boeing 737NG

15.–26. 5. 2017: Výběrové řízení

(Corporate Entry Screening) pro uchazeče o pilotní profesi u TVS

(společný termín s již zmíněným ACPP pro ČSA);

Srpen 2017: Zahájení výcvikového programu dle dohodnutých osnov CATC/TVS;

Květen 2019: Dokončení vlastního studia

Poté Line Training = 500 hodin v běžném provozu na letech Travel Service/SmartWings.
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Ceny korporátních Ab Initio programů
v CATC v roce 2017 (vše včetně DPH)

Ceny platí pro popsané produkty nabízené ve spolupráci s ČSA a Travel Service se zahájením v roce 2017.

Ceny pro obdobné produkty připravené ve spolupráci s jinými partnery nebo pro další roky budou odlišné

v návaznosti na konkrétní typ a obsah programů.

* Po absolvování základní části ACPP pro ČSA (de facto integrovaný ATPL obohacený o prvky specificky vyžadované

tímto partnerem) České aerolinie můžou nabídnout dle svých aktuálních potřeb pokračování typovým výcvikem:

buď na ATR 42/72 (v takovém případě ČSA doplnění typové kvalifikace hradí),

nebo na Airbus řady A320 (hrazený adeptem).

V obou případech je absolventům garantována počáteční praxe min. 500 hod. u ČSA, stejně jako u MPL pro TVS.

Typ programu ACPP ACPP MPL

Partnerská letecká společnost Czech Airlines Czech Airlines Travel Service

Cílový typ letadla ATR 42/72* A320 Family* B737NG

Základní balík 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 2 250 000 Kč

Bližší informace o produktu:

Zákl.výcvik na kluzáku (10hod. s instruktorem)  V ceně.  V ceně.  V ceně.

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

UPRT výcvik na akrobatickém letadle  V ceně.  V ceně.  V ceně.

Specifické části produktu v přímé spolupráci s partnerskou leteckou společností:

Typový výcvik včetně Base Training  ČSA/500 000 Kč 650 000 Kč  V ceně.

Praxe garantovaná partnerskou společností  500 hodin  500 hodin  500 hodin

Celková cena pro studenta 1 500 000 Kč 2 150 000 Kč 2 250 000 Kč

Celková cena výcviku 2 000 000 Kč 2 150 000 Kč 2 250 000 Kč
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Ab Initio
programy v CATC

Společné prvky
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Vstupní požadavky pro uchazeče

o zařazení do 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 Ab Initio programů
(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

Korporátní programy (ACPP, MPL):

5 dní (+ 1 den vyhodnocení), 11 900,- 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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Počáteční investice (= cena MPL)* 2 250 000 Kč

Předpoklad měsíčních životních výdajů 20 000 Kč

Teoretické Pozice Měsíční  

 Rok Cash Flow (v posádce) příjem**

"Nula" -1 -2 490 000 Kč Student 0 Kč

"Nula" -2 730 000 Kč Student 0 Kč

"Nula" +1 -2 646 000 Kč Kadet 27 000 Kč

"Nula" +2 -2 562 000 Kč Kadet 27 000 Kč

"Nula" +3 -1 842 000 Kč První důstojník 80 000 Kč

"Nula" +4 -1 122 000 Kč První důstojník 80 000 Kč

"Nula" +5 -402 000 Kč První důstojník 80 000 Kč

"Nula" +6 1 158 000 Kč Kapitán 150 000 Kč

"Nula" +7 2 718 000 Kč Kapitán 150 000 Kč

"Nula" +8 4 278 000 Kč Kapitán 150 000 Kč

"Nula" +9 5 838 000 Kč Kapitán 150 000 Kč

"Nula" +10 7 398 000 Kč Kapitán 150 000 Kč

"Nula" +11 8 958 000 Kč Kapitán 150 000 Kč

"Nula" +12 10 518 000 Kč Kapitán 150 000 Kč

Kalkulace návratnosti investice do MPL

* Pro zjednodušení je kalkulována celá platba najednou,

v praxi rozloženo do až 5 splátek.

** Uvažován celkový příjem, tedy vč. příplatků a cest. náhrad.

Pro lepší názornost není kalkulace komplikována diskontováním či

výpočtem NPV, uvažováním vlivu inflace apod.

S počáteční investicí u korporátních Ab Initio programů navíc mohou pomoci banky: 

speciální produkt pro adepty povolání dopravního pilota,

dlouhodobý úvěr až do výše 70% ceny výcviku!

... reálná spotřeba samozřejmě

s postupně rostoucími příjmy 

nezůstane konstantní –

„s jídlem roste chuť“,

ale také životní úroveň!
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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 aktivně vyhledává či spoluvytváří možnosti pracovního uplatnění pro své studenty.

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


