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ABSTRAKT 

KRIŃT ŻEK, T. Koncepce výcviku pro získání kvalifikace CPL(H): Diplomová práce. Brno: 

VUT Brno – Vysoké učení technické v Brně, Żakulta strojního inņenýrství, Letecký ústav, 
2013, 58 s. Vedoucí práceŚ Mgr. Hammer, J. 

Diplomová práce se zabývá leteckým výcvikem pro získání kvalifikace CPL(H). V úvodní 
části jsou uvedené poņadavky pro získání této kvalifikace a popis jednotlivých druh  

modulových výcvik . Dalńí kapitoly jsou zamě ené na typové výcviky pro vrtulníky, vyuņití 
vrtulníkových simulátor  a na volbu vhodné letecké ńkoly. Je zde také uveden seznam 
vrtulníkových leteckých ńkol, včetně p ehledu vyuņívaných vrtulník  v České republice. 

Závěrečnou kapitolu tvo í finanční analýza jednotlivých modulových výcvik  u daných 
leteckých ńkol a její zhodnocení, moņnosti p jček a úvěr  a p ehled celkových náklad  pro 

získání kvalifikace obchodního pilota vrtulníku. 

Klíčová slova 

CPL(H), FTO (ATO), letecký výcvik, PPL(H), vrtulník 

ABSTRACT 

KRIŃT ŻEK, T. The Concept of Training for a Qualification CPL(H)Ś Master´s Thesis. 
Brno: VUT Brno – Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 

Institute of Aerospace Engineering, 2013, 58 p. Supervisor: Mgr. Hammer, J. 

This master´s thesis deals with flight training to obtain the qualification CPL(H). In the 

introduction part of this thesis are specified the requirements for obtaining this qualification 

and there is a description of the type of modular flight training. Other chapters are focused on 

the type rating for helicopters, the use of helicopter simulators and the choice of an 

appropriate flight training school. There is also a list of helicopter flight schools, including an 

overview of helicopters which are used in the Czech Republic. The final chapter is consisted 

of the financial analysis of the flight modular training at flight schools and evaluation of this 

analysis, the possibility of providing loans and credits. There is an overview of the total costs 

for the qualification of the commercial helicopter pilot. 

Keywords 

CPL(H), FTO (ATO), flight trainig, PPL(H), helicopter 
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1 Úvod 

V současné době dochází v celosvětovém mě ítku ke stále větńímu technickému 

rozvoji v leteckém odvětví. Vznikají nové, modernějńí a dostupnějńí technologie a systémy, 
které mají vliv na bezpečnost, kvalitu a plynulost leteckého provozu. Tyto moderní trendy 
ovlivňují nejen komerční trh, ale vstupují také do povědomí ve ejného sektoru. Vznikl velký 
počet soukromých společností, které se zabývají leteckými pracemi a výcvikem pilot . Létání 
se tak stalo daleko dostupnějńí pro mnoho lidí nejenom na profesionální úrovni. 

V posledních letech v České republice roste zájem nejen o létání s motorovými 
letadly, ale podstatně se zvyńuje vyuņití vrtulník . Vrtulníkové létání uņ není pouze výsadou 
policie a armády, ale nachází stále větńí uplatnění v civilní sfé e. Mezi nejvýznamnějńí 
soukromé letecké společnosti, které provozují vrtulníky v České republice, pat í Alfa 

Helicopter, s. r. o. se sídlem v Brně a Delta System Air, a. s. se sídlem v Hradci Králové. Tyto 

společnosti zajińťují leteckou záchrannou sluņbu na ŘŃ % území České republiky a rovněņ 
provádějí výcviky pilot . 

Počet provozovaných vrtulník  komerčními společnostmi nebo soukromými osobami 
neustále stoupá. Podle odborného časopisu Letectví + Kosmonautika (4/2013) bylo v roce 

1993 zapsáno v českém civilním rejst íku České republiky pouze 9 vrtulník . Od té doby se 
počet provozovaných vrtulník  u nás výrazně zvýńil. Na začátku roku 2Ńń3 bylo zapsáno 128 

vrtulník  v leteckém rejst íku ÚCL České republiky a 47 ultralehkých vrtulník  
registrovaných v leteckém rejst íku Letecké amatérské asociace České republiky. Mezi 

nejčastěji vyuņívané vrtulníky v České republice pro výcvik soukromého pilota pat í lehké 
vrtulníky Robinson R22 a  R44, které byly vyrobené společností Robinson Helicopter 

Company a vrtulník Schweizer S269/300 vyrobený společností Sikorsky. 

Výcvik pilota vrtulníku je poměrně finančně náročnou záleņitostí. Neņ se člověk 
rozhodne zahájit výcvik, musí si poloņit několik základních otázek. Zda jeho zdravotní stav 
odpovídá poņadavk m letové zp sobilosti k získání poņadované kvalifikace, která letecká 
ńkola je nejvhodnějńí a zároveň nejlevnějńí pro daný výcvik, na jakém typu vrtulníku bude 
výcvik probíhat, jaké budou finanční investice a jejich návratnost a v neposlední adě jaké 
člověk nalezne uplatnění na trhu práce. 

Na vńechny tyto otázky odpovídá tato diplomová práce, která zároveň popisuje 

metodický postup p i zahájení výcviku pro získání kvalifikace soukromého pilota vrtulníku, 

p es jednotlivé doloņky k této kvalifikaci, jako je IR(H), VFR Noc, ICAO angličtina aņ po 

získání kvalifikace obchodního pilota vrtulníku. Dále práce obsahuje technické informace 

o nejčastěji pouņívaných vrtulnících, jako jsou nap . Robinson R22 Beta II, R44 Raven II, 

Bell 206B3 Jet Ranger nebo EC 135T2. Diplomová práce zahrnuje finanční analýzu výcviku 
pro získání jednotlivých kvalifikací a také popisuje moņnost vyuņití simulátoru p i výcviku. 

Tato práce je primárně určena vńem, kte í mají zájem o vrtulníkové létání a chtějí 
zahájit letecký výcvik na některém z uvedených typ  vrtulník . 
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2 Poţadavky pro získání kvalifikace CPL(H) 

Ņadatel o kvalifikaci obchodního pilota vrtulníku musí splňovat dané poņadavky, které 
se ídí platnými leteckými p edpisy a na ízeními. Dne Ř. 4. 2Ńń2 nabyla účinnosti nová 
na ízení Komise (EU) č. 1178/2011 a Komise (EU) č. 2řŃ/2Ńń2, která ovlivnila licencování 
posádek a výcvikových organizací. V současné době pro piloty vrtulník  a ņáky ve výcviku 

platí p ílohy I (Part-FCL) a IV (Part-MED). Tyto p edpisy stanovují poņadavky pro získání 
jednotlivých kvalifikací, jejich doloņek a poņadavky na zdravotní zp sobilost. 

2.1 Zdravotní zp sobilost 
Neņ se člověk rozhodne pro kariéru obchodního pilota, musí si uvědomit, zda splňuje 

daná kritéria. Mezi nejd leņitějńí kritéria pat í výborný zdravotní a psychický stav uchazeče. 

Zdravotní zp sobilost eńí p íloha Part-MED k na ízením Komise (EU) č. 290/2012 

a č. 1178/2011. 

Pro piloty existují dvě skupiny zdravotní zp sobilosti. Zdravotní zp sobilost ń. t ídy 

a zdravotní zp sobilost 2. t ídy. Jednotlivé t ídy zdravotní zp sobilosti se lińí nejen 

z hlediska jejich fyzické a psychické náročnosti, ale také rozdílným finančním poplatkem. 

Zdravotní zp sobilost 2. t ídy je poņadovaná pro kvalifikaci PPL(H) a zdravotní 
zp sobilost ń. t ídy se poņaduje u obchodních a dopravních pilot . Uchazeč, který ņádá 
prvotní léka ské osvědčení zdravotní zp sobilosti na obchodního pilota, musí nejd íve projít 
vstupním vyńet ením pro ń. t ídu. 

2.1.1 Vstupní vyšet ení pro zdravotní zp sobilost 1. t ídy 

Vstupní vyńet ení pro získání pr kazu zdravotní zp sobilosti ń. t ídy je komplexní 
dvoudenní vyńet ení, které odhalí, zda je drņitel kvalifikace PPL(H) vhodným kandidátem na 
obchodního pilota vrtulníku a následně pak t eba na dopravního pilota. Toto vyńet ení m ņe 
podstoupit také uchazeč, který není jeńtě drņitelem kvalifikace PPL(H) a má zájem zjistit, zda 

bude schopný pokračovat v létání na profesionální úrovni. Vstupní vyńet ení 1. t ídy m ņe 
provádět pouze letecko-léka ské centrum. V České republice toto vyńet ení provádí Ústav 

leteckého zdravotnictví v Praze, se sídlem na ulici żenerála Piky 1, Praha 6, za poplatek 

9 978 Kč, vč. DPH (ceník 2Ńń2). 

První den prohlídky začíná p edloņením dokumentace (občanský pr kaz, karta 

pojińtěnce a výpis ze zdravotní karty) a pohovorem s posudkovým léka em, který posoudí 
celkový zdravotní stav uchazeče. Dále následuje koloběh jednotlivých vyńet ení, která 
začínají kompletním vyńet ením krve a moči (bílkoviny) p es chirurgické vyńet ení, 
psychologické a psychiatrické vyńet ení, zahrnující psychotesty, inteligenční testy 
a osobnostní testy. Následuje pak stomatologické vyńet ení, rozńí ené oční vyńet ení, ORL, 
EKż, audio vyńet ení, RTż hrudníku a interní vyńet ení. Druhý den prohlídky je uchazeč 
podroben neurologickému vyńet ení a mě ení pulzní činnosti mozku (EEG). Po úspěńném 
absolvování vńech vyńet ení vydá posudkový léka  uchazeči pr kaz zdravotní zp sobilosti 
1. t ídy s platností na ń2 měsíc  od data vystavení pr kazu. 

2.1.2 Pravidelné vyšet ení  pro zdravotní zp sobilost 1. t ídy 

Jedná se o pravidelné základní vyńet ení výkonných letc  (obchodní a dopravní piloti, 

palubní inņený i a navigáto i) za účelem prodlouņení nebo obnovení osvědčení zdravotní 
zp sobilosti ń. t ídy dle p edpisu Part-MED. Prodlouņení nebo obnovení m ņe provádět 
pouze letecko-léka ské centrum nebo určený letecký léka . ÚLZ Praha provádí toto základní 
vyńet ení za poplatek 2 777 Kč, vč. DPH (ceník 2Ńń2). Uchazeč m ņe podstoupit pravidelné 
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vyńet ení aņ 45 dní p ed datem ukončením platnosti pr kazu zdravotní zp sobilosti. V p ípadě 
skončení doby platnosti pr kazu zdravotní zp sobilosti 1. t ídy musí ņadatel podstoupit 

rozńí ené nebo vstupní vyńet ení výkonného letce provedené v letecko-léka ském centru, 
kterému byla poskytnuta jeho p ísluńná zdravotní dokumentace za účelem obnovení tohoto 

osvědčení zdravotní zp sobilosti, a to podle rozhodnutí letecko-léka ské inspekce. Rozńí ené 
vyńet ení provádí ÚLZ Praha za poplatek 5 Ń26 Kč, vč. DPH (ceník 2Ńń2). 

2.1.3 Zdravotní zp sobilost 1. t ídy 

Podle na ízení Komise (EU) č. 290/2012 a č. 1178/2011 (Part-MED) je zdravotní 
zp sobilost ń. t ídy poņadovaná pro ņadatele a drņitele pr kazu zp sobilosti obchodního 

a dopravního pilota letoun , vzducholodí, vrtulník  a letadel s pohonem vztlaku nebo pro 

drņitele pr kazu zp sobilosti pilota ve vícečlenné posádce letounu. Zdravotní zp sobilost 
1. t ídy má platnost ń2 měsíc . Pro drņitelé pr kazu zdravotní zp sobilosti ń. t ídy, kte í 
dosáhli věku 60 nebo 40 let a jsou zapojení do jednopilotního provozu s cestujícími, má 
pr kaz platnost 6 měsíc . 

2.1.4 Zdravotní zp sobilost 2. t ídy 

Podle na ízení Komise (EU) č. 2řŃ/2Ńń2 a č. ń178/2011 (Part-MED) je zdravotní 
zp sobilost 2. t ídy poņadovaná pro ņadatele a drņitele pr kazu zp sobilosti soukromého 

pilota letoun , vzducholodí, vrtulník , pilota kluzák , volných balón  a letadel s pohonem 

vztlaku nebo leteckého navigátora, palubního inņenýra nebo palubního pr vodčího. Pro 

drņitelé osvědčení zdravotní zp sobilosti 2. t ídy do věku 4Ń let má tento pr kaz platnost 

60 měsíc , mezi věkem 4Ń aņ 5Ń let má platnost 24 měsíc  a pro drņitelé pr kazu zdravotní 
zp sobilosti ve věku nad 5Ń let má platnost ń2 měsíc . Osvědčení vydané p ed dosaņením 
věku 4Ń let pozbývá platnosti, jakmile drņitel pr kazu zdravotní zp sobilosti dosáhne věku 
42 let a osvědčení vydané p ed dosaņením věku 5Ń let pozbývá platnosti, jakmile drņitel 
pr kazu zdravotní zp sobilosti dosáhne věku 5ń let. 

2.1.5 Zdravotní zp sobilost 3. t ídy 

Zdravotní zp sobilost 3. t ídy je vyņadovaná pro ņadatele a drņitele pr kazu 
zp sobilosti ídícího letového provozu. Pr kaz zp sobilosti ídicího letového provozu má 
platnost 24 měsíc , [8]. 

2.2 Pr kaz radiotelefonisty letecké pohyblivé sluţby 

Dalńí nedílnou součástí, kterou musí mít zájemce o zahájení výcviku pro získání 
kvalifikace soukromého a následně obchodního pilota vrtulník , je platný pr kaz 
radiotelefonisty letecké pohyblivé sluņby. Tento pr kaz umoņňuje pilotovi obsluhu 

a komunikaci za pomocí vysílacího rádiového za ízení umístěného na palubě letadla. Pr kazy 
odborné zp sobilosti v České republice vydává Český telekomunikační ú ad. Pro piloty 

se vydávají dva typy pr kaz  odborné zp sobilosti, a to omezený pr kaz radiotelefonisty 

letecké pohyblivé sluņby a vńeobecný pr kaz radiotelefonisty letecké pohyblivé sluņby. 

2.2.1 Omezený pr kaz radiotelefonisty letecké pohyblivé sluţby 

Omezený pr kaz odborné zp sobilosti umoņňuje radiotelefonní komunikaci v českém 
jazyce pomocí rádiového za ízení umístěného na palubě letadla pouze na území ČR. Pro 

získání omezeného pr kazu odborné zp sobilosti musí ņadatel zvládnout písemný teoretický 
test na ČTÚ s úspěńností min. 7Ń %. Teoretický test je volně ke staņení na webových 
stránkách www.ctu.cz. Poplatek za vydání pr kazu odborné zp sobilosti činí 4ŃŃ Kč (ceník 

2012). Platnost tohoto pr kazu je 5 let od data vydání. V p ípadě prodlouņení platnosti 
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omezeného pr kazu odborné zp sobilosti musí ņadatel zaslat ČTÚ p ísluńný formulá  v době 
p ed ukončením platnosti pr kazu a zaplatit poplatek ve výńi 200 Kč (ceník 2012). 

2.2.2 Všeobecný pr kaz radiotelefonisty letecké pohyblivé sluţby 

Vńeobecný pr kaz odborné zp sobilosti umoņňuje radiotelefonní komunikaci 
v českém a anglickém jazyce pomocí rádiového za ízení umístěného na palubě letadla nejen 
na území ČR, ale i v zahraničí. Pro získání vńeobecného pr kazu odborné zp sobilosti musí 
ņadatel zvládnout písemný teoretický test na ČTÚ s úspěńností min. 90 % a zvládnout ústní 
zkouńku. Teoretický test je volně ke staņení na webových stránkách www.ctu.cz. Ústní 
zkouńka se skládá z několika částí. V první části dostane uchazeč p eklad odborného p edpisu 
nebo článku z anglického jazyka do českého jazyka. Druhá část se skládá z anglického 
poslechu a z p ezkouńení letecké anglické frazeologie a komunikace za letu. Poplatek za 

vydání pr kazu odborné zp sobilosti činí 400 Kč (ceník 2Ńń2). Platnost vńeobecného pr kazu 
je 5 let od data vydání. Za účelem prodlouņení platnosti vńeobecného pr kazu odborné 
zp sobilosti musí ņadatel vyplnit a zaslat ČTÚ p ísluńný formulá  v době p ed ukončením 
platnosti pr kazu a zaplatit poplatek 200 Kč (ceník 2Ńń2). 

2.3 Poţadavky na anglický jazyk 

V dneńní době je anglický jazyk nedílnou součástí letectví. Také je kladen poņadavek 

na vńechny uchazeče a drņitelé pr kazu kvalifikace obchodního pilota, u kterých se vyņaduje 
obsluha radiotelefonního vysílacího rádiového za ízení umístěného na palubě letadla, aby byli 
schopni plynule mluvit a porozumět anglickému jazyku alespoň na provozní úrovni ICůO 
kvalifikace jazykové zp sobilosti, coņ odpovídá úrovni 4. 

2.3.1 Letecká angličtina ICůO 

Uchazeč, který hodlá sloņit zkouńku z letecké angličtiny ICAO, se musí p ihlásit na 
p ezkouńení u organizace pově ené ÚCL. Seznam pově ených organizací je uveden 

v tabulce v p íloze č. ń. Vyhodnocení zkouńky z anglického jazyka je podle ICůO stupnice 

0 (ņádná znalost anglického jazyka) aņ 6 (nejvyńńí úroveň). ICůO úroveň 4 je minimální 
poņadovaná úroveň pro piloty. Po úspěńném absolvování zkouńky z letecké angličtiny ICAO 

zapíńe ÚCL získanou úroveň bezplatně do leteckého pr kazu. ICůO úroveň 4 je platná po 
dobu 4 let, úroveň 5 má platnost 6 let a úroveň 6 má neomezenou platnost, [39]. 

Zkouńka je vedena v anglickém jazyce a je sloņená z několika částí. První část se 
skládá z konverzace na téma letectví. Druhá část zkouńky je zamě ena na porozumění 
poslechu, které je prově eno navazující konverzací na leteckou otázku. V poslední části je 
uchazeč p ezkouńen z letecké frazeologie, čtení a p ekladu leteckého p edpisu nebo provozní 
p íručky z anglického jazyka do českého. Poplatek za závěrečnou zkouńku z letecké 
angličtiny ICAO činí 2 ŃŃŃ aņ 3 ŃŃŃ Kč. 

2.3.2 Letecká angličtina IR 

Vńichni zájemci o p ístrojovou kvalifikaci IR(H) musí zvládnout zkouńku z anglického 
jazyka na ÚCL. Podmínkou pro p ihláńení na tuto zkouńku je absolvování p ísluńného kurzu 
letecké angličtiny IR u některé z pově ených organizací ÚCL. Po absolvování kurzu obdrņí 
uchazeč certifikát, na jehoņ základě se pomocí p ísluńného formulá e p ihlásí na zkouńku 
z anglického jazyka na ÚCL. Po úspěńném zvládnutí této zkouńky zapíńe ÚCL do p ísluńného 
pole leteckého pr kazu “angličtina“ s neomezenou platností. Zároveň absolvent automaticky 
dostane ICůO úroveň angličtiny 4, 5 nebo 6, a to podle hodnocení zkouńky. 
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Zkouńka je sloņená ze dvou částí, a to z písemné a ústní. Písemná část zahrnuje 
p eklad leteckých odborných termín  z českého do anglického jazyka, p eklad výňatk  
z leteckého zákona, leteckou frazeologii, vysvětlení leteckých pojm  a leteckých zkratek 

v anglickém jazyce. Ústní část zkouńky se skládá z rozhovoru se zkouńejícím na r zná témata, 

dekódování zpráv METůR, TůŻ, NOTůM a z p ekladu textu z provozní p íručky letounu. 

Cena odborných kurzu letecké angličtiny IR v rozsahu 50 hodin stojí v rozmezí 8 000 

aņ 12 ŃŃŃ Kč. Seznam pově ených organizací ÚCL, které mohou vyučovat leteckou 

angličtinu IR, je uveden v tabulce v p íloze č. 2. 

2.4 Letecký výcvik pro získání kvalifikace LAPL(H) 

V současné době vstupuje v platnost nová legislativa, resp. na ízení Komise (EU) 

č. 290/2012 a č. 1178/2011, která podle Part-FCL zahrnují novou kvalifikaci pilota lehkých 
letadel, označenou jako LůPL (Light ůircraft Pilot Licence). Kvalifikace LAPL(H) opravňuje 
drņitele, ne vńak za úplatu, k výkonu funkce velícího pilota jednomotorových vrtulník  

s maximální certifikovanou vzletovou hmotností nep evyńující 2 000 kg a maximálním 
počtem čty  cestujících na palubě, z toho mohou být maximálně t i cestující. Tato kvalifikace 

je platná pouze na omezený typ nebo verzi vrtulníku, na kterém byla vykonána zkouńka z 

dovednosti. 

Zájemce o získání pr kazu LAPL(H) musí mít minimálně ń7 let, musí být drņitelem 
zdravotní zp sobilosti pro LůPL a musí se p ihlásit do výcvikového kurzu ve schválené 
organizaci pro výcvik. Tento kurz zahrnuje výuku teorie a letový výcvik v rozsahu 

40 letových hodin, z toho 35 letových hodin musí být na stejném typu, na kterém bude 
prováděna zkouńka z dovednosti. Ņák ve výcviku musí absolvovat alespoň 3Ń letových hodin 
s instruktorem a ńŃ letových hodin sólo, z toho minimálně 5 letových hodin musí být 
navigační sólo lety. Ņák ve výcviku musí absolvovat alespoň jeden sólo navigační let o délce 
minimálně ń5Ń km a v pr běhu letu musí provést jedno úplné p istání na letińti jiném, neņ je 

letińtě odletu, [10]. 

Ņadatel o pr kaz LůPL(H) musí prokázat úroveň teoretických znalostí formou 
p ezkouńení na leteckém ú adě, a to z těchto oblastí: 

- právní a letecké p edpisy 

- lidská výkonnost 

- meteorologie 

- letecká komunikace 

- provozní postupy a letové zásady 

- navigace 

- vńeobecné znalosti o letadlech (vrtulník) 

Drņitel kvalifikace LůPL(H) smí vykonávat svá práva, pokud za posledních ń2 měsíc  
uskutečnil alespoň 6 letových hodin jako velící pilot, provedl 6 vzlet  a p istání a podstoupil 

udrņovací výcvik v rozsahu alespoň jedné hodiny z celkové doby letu s instruktorem. 

V p ípadě nedodrņení poņadovaných podmínek musí pilot provést p ísluńné p ezkouńení 
s examinátorem, [10]. 

V současné době Česká republika nebude zahrnovat poņadavky a podmínky vztahující 
se k na ízení Part-FCL (LAPL), a to nejméně do 8. 4. 2015, [39]. 
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2.5 Letecký výcvik pro získání kvalifikace PPL(H) 

Stát se pilotem vrtulníku není jednoduchá záleņitost, vyņaduje to určité p edpoklady, 
úsilí a značnou trpělivost zejména v začátcích. Jsou také kladeny mnohem vyńńí nároky na 

uchazeče z hlediska pilotáņe ve srovnání s letouny. D leņitý je také správný výběr letecké 
ńkoly a typ vrtulníku, na kterém budoucí pilot zahájí letecký výcvik. K výcviku soukromého 
pilota se nejčastěji pouņívají dva typy vrtulník , a to dvoumístný jednorotorový vrtulník 
Robinson R22 a dvoumístný jednorotorový Schweizer S269. Seznam organizací 
a registrovaných za ízení, které poskytují výcvik PPL(H) je uveden v tabulce v p íloze 
č. 3 a č. 4. 

Dne 8. 4. 2012 vstoupilo v platnost na ízení Komise (EU) č. 2řŃ/2Ńń2, resp. p íloha 
VII (Part-ORA), která má zásadní vliv na provoz registrovaných za ízení pro výcvik. Vńechna 
registrovaná za ízení, která provádí výcviky PPL(H) musí je dokončit, a to nejpozději k datu 

8. 4. 2015. Od tohoto data uņ nebudou moci provádět ņádné výcviky a budou muset p ejít pod 

status schválené organizace pro výcvik (ůTO). Je moņné, ņe některá registrovaná za ízení 
nebudou chtít p ejít pod tento status a ukončí veńkeré pilotní výcviky. Ke dni 31. 12. 2012 

ukončila společnost AEROCENTRUM, spol. s r. o. svou činnost spojenou s výcvikem pilot  
vrtulník . 

Podle p edpisu Part-ŻCL musí ņadatel o PPL(H) mít alespoň 17 let a musí mít platné 
osvědčení zdravotní zp sobilosti ń. nebo 2. t ídy. Letový výcvik zahrnuje 35 hodin ve dvojím 
ízení a 10 let. hodin sólo let , [10]. 

P ed zahájením výcviku PPL(H) je uchazeč seznámen s p edepsanou teorií PPL(H) 

a s daným typem vrtulníku, na kterém bude provádět celý výcvik. Letový výcvik začíná 
pozemní p ípravou, kdy je ņák d kladně obeznámen s letovými vlastnostmi vrtulníku a jeho 

konstrukcí, s primární soustavou ízení a s uspo ádáním leteckých p ístroj  a ovládacích 
prvk  v pilotní kabině, včetně vńech pot ebných úkon  pro bezpečný provoz vrtulníku. Zvláńť 

je-li vrtulník vybaven pístovým motorem s karburátorem, musí být ņák upozorněn na 
dostatečné pouņívání oh evu karburátoru za určitých podmínek, [5]. 

Ņák ve výcviku musí znát základní principy ízení vrtulníku a musí vědět, ņe primární 
soustavu ízení vrtulníku tvo í cyklické ízení, kolektivní ízení s ovládáním p ípusti motoru 

a směrové ízení. Soustava cyklického ízení vrtulníku se ovládá pákou cykliky, která se 

nachází p ed sedadlem pilota. Sedadlo velícího pilota se nachází p eváņně napravo. 
Cyklickým ízením se naklání ídicí deska nosného rotoru a zároveň se cyklicky mění úhel 
nastavení list  rotoru v pr běhu kaņdé otáčky nosného rotoru. Nastává tak změna výsledného 
vektoru tahu nosného rotoru, tím se mění p íčný a podélný sklon disku nosného rotoru 
vrtulníku. To dovoluje pohyb vrtulníku kolem své p íčné osy (klopení) a podélné osy 
(klonění). Soustava kolektivního ízení vrtulníku se ovládá pákou kolektivu, která je umístěna 

vlevo od sedadla pilota. Kolektivním ízením se mění úhel nastavení list  nosného rotoru. 

Tím dochází ke změně velikosti výsledného vektoru tahu nosného rotoru, který ídí vertikální 
pohyb vrtulníku ve vńech reņimech letu. Ovládání p ípusti paliva, které ídí otáčky motoru 

a tudíņ i otáčky nosného rotoru, se nachází na páce kolektivního ízení. Vrtulník bývá také 

vybaven regulační soustavou motoru, která zajińťuje pot ebné konstantní otáčky rotoru ve 
vńech reņimech letu. Na základě reņimu letu regulátor otáček elektronicky upravuje p ípusť 

a tím i pot ebný výkon motoru. Páčkový spínač regulátoru otáček je obvykle umístěn na páce 
kolektivního ízení u velícího pilota. Soustava cyklického a kolektivního ízení se skládá 
z p ípusti paliva, páky cykliky, páky kolektivu, táhel, úhlových pák, rotorové h ídele a ídicí 
desky, [6]. 

http://dsa.cz/cz/fotogalerie/helicopters/10
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Obr. 2.1 Primární soustava ízení vrtulníku, [6] . 

Na začátku letového výcviku musí být ņák ve výcviku seznámen se vńemi pot ebnými 
 doklady a dokumenty, které musí být za letu na palubě a s informacemi, které jsou pot ebné 

pro uskutečnění bezpečného letu. Mezi povinnou dokumentaci a doklady, které musí být na 

palubě letadla za letu, pat í osobní doklady pilota, platný pilotní pr kaz, osvědčení zdravotní 
zp sobilosti, doklady letadla (osvědčení zápisu do leteckého rejst íku, osvědčení letové 

a hlukové zp sobilosti, povolení k provozování palubní radiostanice, palubní deník, doklad 

o pojińtění zákonné odpovědnosti, potvrzení o údrņbě a letová p íručka) a platná mapa ICůO 

1:500 000, [5]. 

Dalńím úkolem instruktora je seznámit ņáka s nouzovými postupy. Mezi nouzové 
situace pat í zejména vysazení motoru a s tím související p echod do autorotace nebo poņár. 
Po absolvování pozemní p ípravy se uskuteční seznamovací let v rozsahu 30 minut, [5]. 

Následující fáze výcviku zahrnuje zvládnutí bezpečného a plynulého ízení vrtulník  
pomocí vńech ídicích prvk . Ņák musí projít pozemní p ípravou týkající se účink  

jednotlivých ídicích prvk  vrtulníku. V pr běhu této letové úlohy instruktor sdílí ízení 
společně se ņákem a m ņe tak kdykoli, je-li to zapot ebí, zasáhnout do ízení a napravit 

chyby, které by mohl ņák zp sobit. Úloha je splněna, pokud je ņák schopný skloubit cyklické, 
kolektivní a směrové ízení dohromady a bezpečně udrņet vrtulník v p ímém horizontálním 
letu, [5]. 

Dalńí část výcviku se zabývá p ímým ustáleným horizontálním letem v cestovní 
konfiguraci, stoupáním, klesáním a zatáčením. Instruktor nejprve p edvede kaņdou úlohu, jak 

má správně vypadat a poté ņák tyto úlohy nacvičuje. V pr běhu letových cvičení si postupně 
ņák zvyká pilotovat vrtulník tak, aby indikátory palubních p ístroj  ukazovaly správné 
hodnoty pro poņadovaný reņim letu, [5]. 

V p ímém horizontálním letu musí být udrņována konstantní rychlost, povolený plnicí 
tlak, otáčky motoru a rotoru musí být v p ípustném rozsahu a ņák musí udrņovat poņadovaný 

směr a výńku letu. Ukazatel variometru by měl ukazovat nulovou hodnotu. Je-li vrtulník 

vybavený umělým horizontem, měla by být podélná a p íčná osa vrtulníku vodorovná s osou 

horizontu a vrtulník nesmí nijak vybočovat. Instruktor během letu musí ņáka upozorňovat na 

pr běņnou kontrolu indikátor  motorových p ístroj , indikátoru paliva, teplotu karburátoru 

a vńech výstraņných světelných kontrolek, [5]. 
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Po zvládnutí p ímého a vodorovného letu zahájí instruktor se ņákem nácvik stoupání, 
klesání a zatáčení. P i stoupání vrtulníku by měl ņák udrņovat konstantní optimální stoupací 
rychlost a plnicí tlak musí být v souladu s tabulkou omezení plnicího tlaku. V p ípadě nácviku 
klesání musí být ņák upozorněn na nebezpečí vlétnutí do vírového prstence, [5]. 

P i plnicím tlaku pod určitou hodnotu teploměr nemusí indikovat správnou teplotu 
karburátoru a musí být pouņito plného oh evu karburátoru. Dalńím úkolem je zvládnutí 
stoupavých a klesavých zatáček do poņadovaných výńek a kurz  za pouņití kompasu. Ve 
vńech reņimech letu musí být pr běņně prováděná kontrola vńech p ístroj , výstraņných 
světelných kontrolek, stavu paliva, oh evu karburátoru a indikátor  motorových p ístroj . 
D leņité je také sledovat čas a dobu letu pro p ípad nesprávné indikace paliva, [5]. 

Visení, pojíņdění a otáčení ve visu, p echod z visu do stoupání a klesání a nouzové 
situace během pojíņdění jsou dalńí velmi d leņitou součástí výcviku, kterou musí ņák 

zvládnout. Visení pat í k nejtěņńí části výcviku, kterou musí budoucí pilot perfektně ovládat, 
[5]. 

Pro udrņení vrtulníku ve visu nad určitým bodem si musí ņák zvolit nějaký referenční 
bod ve větńí vzdálenosti od vrtulníku, podle kterého se vizuálně ídí. Během visení v menńí 
výńce, neņ je pr měr rotoru vrtulníku, vyuņívá vrtulník tzv. p ízemního efektu. Největńí vliv 
tohoto vzduchového polńtá e je v blízkosti země. S rostoucí výńkou tento p ízemní efekt 
slábne, aņ postupně zmizí a vrtulník p ejde do reņimu visení mimo účinek země. Visí-li 
vrtulník v blízkosti země, částice vzduchu, které jsou urychlované rotorem, naráņejí do země 

a vytvá ejí p etlak. Tím dochází k větńímu rozdílu tlak  pod rotorem a nad rotorem. Listy 

rotoru tak mohou pracovat na menńím úhlu náběhu, coņ zp sobí zmenńení odporu. Vrtulník 
tak m ņe vyuņívat menńího výkonu motoru, neņ kdyby visel mimo účinek země, [5]. 

Ņák se musí také naučit bezpečně viset a p istávat s vrtulníkem v r zných polohách na 
vítr. Instruktor ho musí upozornit na moņné nebezpečí vysazení motoru a nebezpečí vírového 
prstence. V pr běhu celého visení by měl instruktor apelovat na ņáka, aby neustále 
kontroloval vńechny p ístroje, zejména otáčky motoru a rotoru, stav paliva, výstraņné 

kontrolky a oh ev karburátoru, [5]. 

Po bezpečném zvládnutí základního visení m ņe instruktor se ņákem p ejít k nácviku 
pojíņdění a otáčení ve visu, stoupání z visu a klesání do visu. Během celého výcviku se musí 
ņák učit správné návyky a včas na vńe reagovat. U levotočivých rotor  musí být ņák p ipraven 
vyńlápnout levý noņní pedál v p ípadě p izvednutí páky kolektivu a p i sníņení páky kolektivu 

musí vyńlápnout pravý noņní pedál dle pot eby. Instruktor musí upozornit také na delńí 
reakční dobu vrtulníku vlivem setrvačností rotoru, [5]. 

Mezi dalńí letové úlohy, které musí bezpečně budoucí pilot zvládat, pat í normální 
vzlet, vzlet s omezeným výkonem, strmý vzlet, letińtní okruhy, normální p iblíņení, strmé 
p iblíņení a p istání. P ed nácvikem normálního vzletu musí instruktor se ņákem provést 
pozemní p ípravu, která spočívá v pot ebných úkonech p ed vzletem, během vzletu, p ed 
p istáním a po p istání Musí být také zmíněny postupy pro omezení hluku, [5]. 

Instruktor nejprve p edvede ņákovi normální vzlet, stoupání, let po letińtním okruhu, 
p iblíņení a p istání. Poté vńe společně se ņákem opakují. Normální vzlet musí být proveden 

v bezpečné oblasti podle diagramu vztahu výńky a rychlosti letu. Po vzletu v pr běhu 
stoupání si m ņe ņák p epnout vyváņení cykliky, je-li vrtulník vybaven vyváņením, musí 
zkontrolovat oh ev karburátoru, letové p ístroje, výstraņné kontrolky a v bezpečné vzdálenosti 
a výńce zahájit točení do první a druhé zatáčky a p itom stoupat do poņadované výńky. Poté 
uvede vrtulník do poņadovaného reņimu letu, udělá kontrolu vńech p ístroj , paliva, oh evu 
karburátoru, varovných kontrolek a hlásí dispečerovi svou polohu po větru. P i vstupu do t etí 
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a čtvrté zatáčky udělá opět kontrolu vńech p ístroj , kontrolek, paliva, pouņije plného oh evu 
karburátoru a p epne vyváņení do p vodní polohy. Provede p iblíņení v bezpečné oblasti 
podle diagramu vztahu výńky a rychlosti, pozvolna sniņuje rychlost aņ do visu a poté p istane, 

[5]. 

Dalńí úloha zahrnuje strmý vzlet. Ņák se musí naučit stoupat do poņadované výńky pod 
konstantním úhlem s dop ednou rychlostí a v bezpečné výńce mimo p ekáņky postupně 
zvyńovat dop ednou rychlost vrtulníku. Během strmého vzletu jsou stejné úkony jako p i 
běņném vzletu. Je vńak d leņité, aby se nep ekračoval maximální povolený plnicí tlak. 
Nevýhodou je, ņe p i strmém vzletu se vrtulník pohybuje v nebezpečné oblasti diagramu 
vztahu výńky a rychlosti a v p ípadě vysazení motoru je těņńí uvést bezpečně vrtulník do 
autorotace a nouzového p istání, [5]. 

Dále se ņák učí strmé p iblíņení na p istání. Zde je d leņité, aby instruktor apeloval na 

opatrnost a upozornil ņáka opět na moņnost vstupu vrtulníku do vírového prstence nebo 

p etaņení list  rotoru p i podrovnání. Je zapot ebí brát na vědomí výkonnost vrtulníku 
a aktuální podmínky, ve kterých se létá. 

Po úspěńném zvládnutí strmých p iblíņení a p istání se p ejde k trénování vzletu p i 
omezeném výkonu, kdy vrtulník postupně zvyńuje svou dop ednou rychlost ve vzduchovém 
polńtá i aņ na rychlost pot ebnou ke stoupání. P i vzletu s omezeným výkonem musí 
instruktor dávat velký pozor. Vrtulník se pohybuje v blízkosti země a kaņdá chyba, kterou ņák 
zp sobí, m ņe být nebezpečná, [5]. 

Ve fázi výcviku p ed p ezkouńením na první sólo let musí instruktor se ņákem 
procvičit vńechny nouzové postupy, včetně autorotace a simulování nefunkčnosti regulátoru 
otáček. P ed samotným nácvikem autorotace je nutné, aby instruktor provedl pozemní 
p ípravu. P i simulaci pońkození regulátoru otáček u vrtulníku musí být ņák upozorněn na 
velké nebezpečí p i ztrátě otáček rotoru pod určitou hodnotu a na moņnost pońkození rotoru 
vlivem vyńńích otáček neņ dovolených, [5]. 

Po úspěńném zvládnutí vńech letových úloh a po p ezkouńení na první sólo let m ņe 
ņák provést sv j první samostatný let. P edletový briefing musí trvat minimálně 3Ń minut 

a instruktor vysvětlí vńe, co pot ebuje ņák vědět k samostatnému letu po okruhu. Musí ho také 
upozornit na změnu polohy těņińtě a na vńechny pot ebné úkony v pr běhu vzletu, p iblíņení 
a p istání. Je-li ņák p ipraven, vyzkouńí si nejprve samostatné visení, otáčení, pojíņdění, 
bočení a poté lety po okruhu, [5]. 

Po úspěńném zvládnutí prvních sólo let , si ņák vyzkouńí společně s instruktorem 

úplné p istání s vysazeným motorem, pokročilé autorotace ze zvolené rychlosti a výńky, 
zatáčení v autorotaci, vysazení motoru p i visení a vynucené p istání v omezeném prostoru, 

[5]. 

V dalńí části výcviku se cvičí ostré zatáčky pod náklonem 3Ń° a 45°, rychlé zastavení, 
p istání v nerovném terénu a p istání do omezeného prostoru. Ņák se musí naučit bezpečné 

zastavení a podrovnání vrtulníku v r zných polohách na vítr, strmé p iblíņení a p istání 
s nulovou rychlostí, [5]. 

Zvláńtní pozornost je věnována cvičení p istání do ńikmého terénu. Instruktor musí 
upozornit na moņné nebezpečí dynamického p evrácení, pońkození ocasního nosníku nebo 
vyrovnávacího rotoru. V p ípadě p istání do omezeného prostoru musí být ņák schopen vybrat 

vhodné místo a směr pro p istání, musí umět udělat pr let nad zamýńleným prostorem 
v bezpečné výńce mimo p ekáņky a zkontrolovat pot ebný výkon pro bezpečné p istání, [5]. 
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Závěrečná fáze výcviku PPL(H) zahrnuje navigační lety, základní lety podle p ístroj  
a radionavigaci. Ņák se musí naučit zpracovat p edletovou p ípravu pro traťový let 

(naplánovat let, spočítat kurzy, časy a spot ebu paliva). Osnova zahrnuje minimálně 5 hodin 

sólo navigačních let , [5]. 

Po dokončení letového výcviku musí mít ņadatel o PPL(H) nálet alespoň 25 letových 
hodin ve dvojím ízení, 5 letových hodin p ístrojového létání a minimálně ńŃ letových hodin 
v sóle pod dohledem. Dále pak musí mít minimálně 5 letových hodin sólových p elet , 
alespoň s jedním p eletem o vzdálenosti minimálně ńŘ5 km s úplným p istáním na dvou 
letińtích, jiných neņ letińtě odletu. Pot ebný nálet musí být uskutečněn na jednom typu 

vrtulníku s platným osvědčením letové zp sobilosti vydaným nebo uznávaným členským 
státem Jůů, [10]. 

Ņadatel o p ezkouńení z teoretických znalostí na PPL(H) se musí p ihlásit na 

teoretickou zkouńku ÚCL minimálně ń4 dní p ed termínem (minimálně 1 měsíc v p ípadě 
zkouńky v anglickém jazyce), vyplnit a zaslat p ihláńku, zaplatit poplatek 3ŃŃ Kč (ceník 
2012) a p edloņit certifikát o absolvování p edepsané teoretické výuky v FTO nebo ve 

schváleném výcvikovém za ízení, které je v souladu s p ílohou Part-ORA. Po úspěńném 
ukončení celé zkouńky vydá ÚCL uchazeči p ísluńný certifikát o absolvování teoretické 
zkouńky. 

Zkouńka dovednosti musí být provedena do 6 měsíc  od ukončení letového výcviku na 

základě vyplněné ņádosti ÚCL. P ezkouńení odborné zp sobilosti musí provést examinátor, 
který se nepodílel ņádným zp sobem na letovém výcviku uchazeče o PPL(H), [10]. 

Po úspěńném zvládnutí zkouńky z teoretických znalostí a p ezkouńení dovednosti 

odborné zp sobilosti si nechá ņadatel vystavit pr kaz PPL(H) na základě vyplněné a podané 

ņádosti na ÚCL a zaplaceného poplatku 5ŃŃ Kč (ceník 2Ńń2). 

Podle p ílohy Part-ŻCL má drņitel kvalifikace PPL(H) právo vykonávat, ne vńak za 
úplatu, funkci velícího pilota nebo druhého pilota daného typu vrtulníku nasazeného na 

neobchodní lety, pro který má platný typový pr kaz odborné zp sobilosti, [10]. 

2.6 Modulový kurz pro získání kvalifikace CPL(H) 

Zájemce, který se chce stát pilotem na profesionální úrovni a létat obchodní leteckou 

dopravu za úplatu, musí být buď drņitelem platné kvalifikace PPL(H) a absolvovat modulový 
výcvik CPL(H) nebo se za adit do integrovaného kurzu CPL(H). Cílem modulového kurzu 
CPL(H) je vyńkolit drņitele kvalifikace PPL(H) na úroveň odborné zp sobilosti, která je 
nezbytná pro vydání kvalifikace obchodního pilota. P ed zahájením modulového výcviku pro 

CPL(H) musí být uchazeč drņitelem certifikátu o absolvování teoretické výuky CPL(H) ve 

schválené organizaci pro výcvik nebo musí p edloņit potvrzení, ņe navńtěvuje teoretický kurz 

ATPL(H) a absolvoval jiņ minimálně 5Ń % výuky. Seznam organizací, které poskytují výcvik 
CPL(H), je uveden v tabulce v p íloze č. 5. 

Ņadatel o CPL(H) podle p edpisu Part FCL musí mít alespoň ńŘ let, mít platné 
osvědčení zdravotní zp sobilosti ń. t ídy a pokud není absolventem integrovaného kurzu 

výcviku létání, musí mít alespoň nálet ńŘ5 letových hodin jako pilot vrtulníku s platným 
osvědčením letové zp sobilosti. Zároveň je poņadováno, aby uchazeč měl odlétané vńechny 
letové úlohy výcviku a měl alespoň ńŃ letových hodin navigačních p elet  ve funkci velícího 
pilota, včetně navigačního letu o délce ńŘ5 km se dvěma úplnými p istáními na dvou r zných 
letińtích, jiných neņ letińtě odletu. 

P ed zahájením výcviku CPL(H) u pově ené organizace provádějící výcvik musí být 
ņadatel drņitelem kvalifikace PPL(H) vydané v souladu s p ílohou 1 Chicagské úmluvy 
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a musí mít nálet minimálně 155 letových hodin jako pilot vrtulníku, včetně 50 letových hodin 

jako velící pilot, z čehoņ alespoň 10 letových hodin musí být p elety. 

Letový výcvik CPL(H) zahrnuje 3Ń letových hodin s instruktorem, z toho 20 letových 
hodin výcviku za viditelnosti (m ņe zahrnovat aņ 5 letových hodin na FFS nebo FTD 2,3 

nebo FNPT II/III pro vrtulníky) a ńŃ letových hodin výcviku podle p ístroj  (smí zahrnovat aņ 

5 letových hodin ŻTD 1 nebo FNPT I pro vrtulníky). Uchazeč bez kvalifikace VFR Noc musí 
absolvovat nejméně 5 letových hodin výcviku v noci, z nichņ 3 letové hodiny musí být 
s instruktorem, včetně jedné letové hodiny navigačního letu a 5 samostatných nočních okruh  
s úplným p istáním. Schválený teoretický kurz musí zahrnovat alespoň 25Ń hodin výuky, 

[10]. 

Výcvik CPL(H) je zakončen p ezkouńením z dovedností odborné zp sobilosti p ed 
examinátorem Ú adu pro civilní letectví v Praze. Je-li letové p ezkouńení a zkouńka 
z teoretických znalostí uchazečem úspěńně zvládnuta, vystaví ÚCL uchazeči pr kaz 
obchodního pilota vrtulníku na základě podané ņádosti a zaplaceného poplatku 5ŃŃ Kč (ceník 
2012). 

Zkouńka na obchodního pilota vrtulníku se skládá z několika částí. V pr běhu celé 
zkouńky se musí uchazeč ídit seznamem pro kontrolu povinných úkon , pouņívat postupy 
ochrany proti námraze a pilotovat vrtulník podle vnějńí vizuální orientace. 

První část zkouńky tvo í p edletové a poletové kontroly a postupy, které zahrnujíŚ 

- znalost vrtulníku (technické údaje a konstrukce, palivo, hmotnost a vyváņení, 
výkonnost) 

- plánování letu, kontrola počasí a NOTAMy 

- p edletovou prohlídku a prohlídku kabiny 

- postupy pro spouńtění motoru 

- kontrolu spojovacího a navigačního vybavení 
- postupy p ed vzletem a dodrņování pravidel LP 

- parkování, zastavení a poletové postupy 

Následující část zahrnuje r zné druhy vzletu, pojíņdění a obraty ve visení ovlivněné 

větrem, rychlé zastavení, simulovanou poruchu motoru ve visu, pokročilé ízení, autorotace 

a p istání do omezených prostor , včetně kontroly úkon , techniky pr zkumu a metody 

p iblíņení a odletu, [2]. 

Navigace a orientace po trati v r zných nadmo ských výńkách, udrņování výńky, 
rychlosti a kurzu, pozorování vzduńného prostoru, vyhodnocování traťové chyby a opětovné 
nalétnutí na trať, sledování p ístroj  a čtení map, to vńe je náplní t etí části, jejíņ nedílnou 
součástí je také sledování meteorologických podmínek, plánování diverzí a určování poloh 
pomocí radionavigačních za ízení, [2]. 

Dále je uchazeč p ezkouńen z letových postup  a manévr  pouze podle p ístroj . Zde 
je vyņadován let v hladině, udrņování kurzu a výńky. Examinátor hodnotí provedení 
p ístrojových zatáček do poņadovaných kurz  o ńŘŃ° a 36Ń°, stoupání a klesání, včetně 
p ístrojových zatáček s náklonem 3Ń° a vybírání nezvyklých letových poloh, [2]. 

Závěr zkouńky odborné zp sobilosti pro získání kvalifikace CPL(H) tvo í p ezkouńení 
některých z těchto nouzových postup : 

- nesprávná činnost motoru, včetně poruchy regulátoru 

- námraza na karburátoru, motoru nebo olejovém systému, nesprávná činnost 
palivového systému 

- nesprávná činnost elektrického systému 
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- nesprávná činnost hydraulického systému, včetně p iblíņení a p istání bez hydrauliky 

- nesprávná činnost hlavního rotoru nebo systému vyvaņování krouticího momentu 

- nácvik poņárních postup , včetně kontroly kou e a jeho odstranění 

Podle p ílohy Part-ŻCL má drņitel kvalifikace CPL(H) právo vykonávat vńechna práva 
drņitele kvalifikace PPL(H), dále vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota 
kteréhokoliv vrtulníku nasazeného na lety jiné neņ v obchodní letecké dopravě, vykonávat 
funkci velícího pilota kteréhokoliv vrtulníku certifikovaného pro jednopilotní provoz, má-li 

typovou kvalifikaci a vykonávat funkci druhého pilota v obchodní letecké dopravě ve 
vrtulnících, ve kterých je p edepsán druhý pilot, [10]. 

2.7 Integrovaný kurz pro získání kvalifikace CPL(H) 

Hlavní výhodou integrovaného výcviku pro získání kvalifikace obchodního pilota 
vrtulníku je, ņe uchazeč m ņe podstoupit vńechny výukové fáze v rámci jednoho uceleného 
výcvikového programu u p ísluńné organizaci schválené pro výcvik. Zájemce o integrovaný 

letecký výcvik má tak moņnost dosáhnout kvalifikace CPL(H) v poměrně rychlém časovém 
úseku a mnohdy s niņńími náklady oproti modulovému leteckému výcviku. 

Zájemce se m ņe do integrovaného výcviku CPL(H) p ihlásit jako úplný začátečník 
nebo jako pilot s kvalifikací PPL(H). V p ípadě úplného začátečníka musí mít teoretický kurz 
pro získání kvalifikace CPL(H) minimálně 35Ń hodin výuky a je-li uchazeč drņitelem 
kvalifikace PPL(H) m ņe mít teoretický kurz pouze 2ŃŃ hodin výuky, [10]. 

Účastník, který je drņitelem platné kvalifikace PPL(H) si m ņe započíst aņ 5Ń % 
p ísluńné praxe, a to aņ do výńe 4Ń letových hodin, z nichņ smí být nejvýńe 2Ń letových hodin 
ve dvojím ízení nebo pokud má účastník kvalifikaci pro let vrtulníkem v noci m ņe si 
započíst aņ 5Ń letových hodin, z nichņ smí nejvýńe 25 letových hodin p ipadnout na výcvik 
s instruktorem. Zápočet musí být zapsán do výcviku ņadatele a musí být schválen p ísluńnou 
organizaci pro výcvik, [10]. 

Podle na ízení Komise (EU) ńń7Ř/2Ńńń musí integrovaný výcvik v létání zahrnovat 
alespoň ń35 letových hodin, z toho maximálně 5 hodin pozemní p ístrojové doby. V pr běhu 
těchto ń35 letových hodin musí ņadatel nalétat alespoňŚ 

- Ř5 letových hodin výcviku ve dvojím ízení (aņ 75 let. hodin VFR letu a aņ 10 

letových hodin p ístrojového létání) 

- 5Ń letových hodin jako PIC (35 let. hodin ve funkci velícího pilota-ņáka, 14 let. hodin 

sólo let  podle VFR a 1 let. hodina sólo letu v noci) 

- ńŃ letových hodin navigačních let  ve dvojím ízení 

- ńŃ letových hodin jako PIC navigačních let , zahrnující alespoň 1 navigační p elet 
o minimální délce ńŘ5 km, během kterého musí být provedeno úplné p istání na 
dvou letińtích jiných, neņ letińtě odletu. 

- ńŃ letových hodin p ístrojového výcviku ve dvojím (alespoň 5 letových hodin ve 
vrtulníku) 

- 5 letových hodin v noci (alespoň 3 let. hodiny výcviku ve dvojím ízení, včetně 
alespoň 1 let. hodiny navigačního letu v noci a 5 samostatných nočních okruh  
s úplným p istáním a vzletem) 
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2.8 Integrovaný kurz pro získání kvalifikace CPL(H)/IR 

Cílem integrovaného kurzu pro získání kvalifikace obchodního pilota vrtulníku 
s p ístrojovou doloņkou je vycvičit úplného začátečníka nebo pilota s kvalifikací PPL(H) aņ 
do odborné zp sobilosti, která je pot ebná pro bezpečný provoz jednopilotních 
jednomotorových nebo vícemotorových vrtulník  s osvědčením pro IŻR lety a získat pr kaz 

CPL/IR(H), [10]. 

Jedná se o obdobný kurz jako je integrovaný kurz CPL(H) s tím, ņe teoretický kurz pro 
získání kvalifikace CPL/IR(H) musí mít minimálně 5ŃŃ hodin teoretické výuky a uchazeč 
musí absolvovat vńechny výukové fáze v rámci jednoho souvislého výcviku. Integrovaný kurz 
CPL/IR(H), [10]. 

Je-li účastník integrovaného kurzu drņitelem kvalifikace PPL(H) m ņe si započíst aņ 
5Ń % letové praxe, a to za stejných podmínek jako v p ípadě integrovaného kurzu CPL(H), 
[10]. 

Výcvikový kurz musí zahrnovat výuku teoretických znalostí pot ebnou pro získání 
kvalifikace CPL(H) a IR(H), včetně p eńkolení na první typovou kvalifikaci pro vícemotorové 
vrtulníky a letový výcvik podle pravidel za vnějńí viditelnosti a výcvik podle p ístroj . 

Výcvik v létání musí obsahovat alespoň ńŘŃ letových hodin, včetně vńech zkouńek 
pokroku. P edepsaný minimální počet letových hodin, které musí absolvovat uchazeč je 

uveden v tabulce v p íloze č. 6, [10]. 

Po úspěńném absolvování leteckého kurzu musí ņadatel vykonat zkouńku dovednosti 
pro získání pr kazu CPL(H) ve vícemotorovém nebo jednomotorovém vrtulníku a zkouńku 
dovednosti pro získání p ístrojové kvalifikace ve vícemotorovém vrtulníku s osvědčením pro 
IFR lety, [10]. 
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3 Typové kvalifikace pro vrtulníky 

Podle na ízení Komise (EU) č. 1178/2011 drņitel kvalifikace PPL(H), CPL(H) nebo 

ATPL(H), s výjimkou kvalifikace LAPL(H), nesmí vykonávat funkci pilota, pokud nemá 
platnou odpovídající t ídní nebo typovou kvalifikaci, s výjimkou p ípad , kdy pilot provádí 
zkouńku dovednosti, p ezkouńení z odborné zp sobilosti pro obnovu t ídní nebo typové 

kvalifikace nebo podstupuje letový výcvik. 

Typová kvalifikace má platnost po dobu jednoho roku od data vydání nebo od data 
uplynutí doby platnosti, jestliņe byla platnost typové kvalifikace prodlouņena v době její 
platnosti. Pilot se musí podrobit p ezkouńení z odborné zp sobilosti bezprost edně t i měsíce 
p ed uplynutím doby platnosti typové kvalifikace a musí nalétat minimálně dvě letové hodiny 
na odpovídajícím typu vrtulníku. Toto p ezkouńení m ņe být zahrnuto v těchto dvou letových 
hodinách. 

Seznam společnosti, které provádějí typové výcviky pro jednotlivé druhy vrtulník  je 
uveden v tabulce v p íloze č 7. 

Pokud je pilot drņitelem p ístrojové kvalifikace IR(H), m ņe být její prodlouņení 
provedeno společně s p ezkouńením z odborné zp sobilosti pro získání nebo prodlouņení 
platnosti typové kvalifikace, [10]. 

3.1 Typové kvalifikace SEPĚHě a SET(H) 

Drņitel více typových kvalifikací pro jednomotorové pístové vrtulníky si m ņe udělat 
p ezkouńení z odborné zp sobilosti na jednom z těchto typ  vrtulník , pro které má platnou 
typovou kvalifikaci a prodlouņit tím platnost ostatních typových kvalifikací, a to pouze za 

p edpokladu, ņe na kaņdém z těchto typ  nalétal minimálně dvě letové hodiny jako velící 
pilot. P ezkouńení se provede na typu vrtulníku, který byl nejdéle nevyuņívaný pro 

p ezkouńení odborné zp sobilosti. 

Je-li drņitel více typových kvalifikací pro vrtulníky s jedním turbínovým pohonem 
s maximální certifikovanou hmotností do 3 ń75 kg, m ņe být prodlouņena platnost vńech 
typových kvalifikací v rámci jednoho p ezkouńení z odborné zp sobilosti na jednom z typ  
vrtulník , k němuņ mají platnou typovou kvalifikaci, a to v p ípadě, pokud absolvujíŚ 

- minimálně 3ŃŃ letových hodin ve funkci velícího pilota vrtulníku, 

- alespoň ń5 letových hodin na kaņdém z typ , k nimņ mají kvalifikaci, 

- dobu letu odpovídající alespoň dvěma letovým hodinám ve funkci velícího pilota 
vrtulník  na kaņdém z ostatních typ  v době platností jejich typové kvalifikace. 

P ezkouńení odborné zp sobilosti pro získání typových kvalifikací pro dané vrtulníky 
se provádí pokaņdé na jiném typu vrtulníku, [10]. 

Pilot, který má splněné vńechny podmínky pro prodlouņení typových kvalifikací pro 

danou skupinu (jednopilotní jednomotorové pístové nebo jednopilotní jednomotorové 
turbínové vrtulníky) a ņádá o získání dodatečné typové kvalifikace na jiný vrtulník, musí 
úspěńně absolvovat letový výcvik a p ezkouńení z odborné zp sobilosti. Na základě toho pak 

získá prodlouņení vńech p ísluńných typových kvalifikací pro danou skupinu, [10]. 

Letový výcvik pro získání první kvalifikace SET(H) pro vrtulníky, které spadají do 

kategorie s maximální certifikovanou vzletovou hmotností do 3 175 kg, obsahuje celkem 

5 hodin letového výcviku na vrtulníku s instruktorem. V p ípadě vrtulník  s maximální 
certifikovanou vzletovou hmotností vyńńí neņ 3 175 kg, musí letový výcvik zahrnovat 
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minimálně 8 letových hodin. Letový výcvik pro vydání dalńí typové kvalifikace SET(H) 
obsahuje celkem 2 letové hodiny na vrtulníku s instruktorem, [10]. 

3.2 Typová kvalifikace MET(H) 

Ņadatel o vydání první typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové turbínové 
vrtulníky musí p ed zahájením letového výcviku absolvovat zkouńku z teoretických znalostí 
pro získání kvalifikace ůTPL(H) nebo být drņitelem platného osvědčení o úspěńném 
zakončení p edvstupního kurzu u schválené organizace pro výcvik pilot  vrtulníku. 

Kurz musí zahrnovat p edmět Obecné znalosti letadel (vrtulník), který zahrnuje 

informace o draku vrtulníku, systémech, pohonné jednotce, p ístrojích a elektronice a p edmět 
Plánování a provedení letu se zamě ením na hmotnosti, vyváņení a výkonnost vrtulníku. 

Ņadatelé, kte í neabsolvovali ņádný integrovaný kurz pro získání kvalifikace CPL(H) musí 
mít nálet alespoň 7Ń letových hodin ve funkci velícího pilota na vrtulnících, [10]. 

Letový výcvik pro první vydání typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorový 
turbínový vrtulník zahrnuje celkem 8 hodin letového výcviku na daném vrtulníku 
s instruktorem. Letový výcvik pro vydání dalńí typové kvalifikace pro jednopilotní 
vícemotorový turbínový vrtulník obsahuje celkem 3 hodiny letového výcviku na vrtulníku 

s instruktorem, [10]. 

3.3 Kvalifikace pro let v noci pro drţitele PPLĚHě 
Jedná se o kvalifikaci určenou pilot m vrtulníku, kte í chtějí provádět lety VŻR 

v noci. V p ípadě zájmu o tuto kvalifikaci se musí uchazeč p ihlásit do kurzu pro získání 
kvalifikace VFR Noc(H) u některé ze schválených organizací pro výcvik a mít nálet 
minimálně ńŃŃ letových hodin, z toho alespoň 6Ń letových hodin jako velící pilot vrtulník  

a minimálně 2Ń hodin p i navigačních p eletech, [10]. 

Výcvikový kurz musí být ukončen nejpozději do 6 měsíc  a musí zahrnovat 

minimálně 5 hodin výuky teoretických znalostí, ńŃ hodin p ístrojového létání ve dvojím ízení 
a minimálně 5 hodin letu v noci, z toho 3 hodiny musí být ve dvojím ízení, včetně alespoň 

1 hodiny navigačního p eletu a 5 samostatných nočních okruh . Kaņdý noční okruh musí 
zahrnovat vzlet a p istání. Pr měrná cena výcviku pro získání kvalifikace pro lety v noci na 

typu R22 činí 125 000 Kč, vč. DPH a bez ostatních letińtních poplatk . Seznám organizací, 
které provádějí tento výcvik je uvedený v tabulce v p íloze č. 8. 

3.4 Výcvik MCC pro vrtulníky 

Jedná se o výcvikový kurz součinnosti vícečlenné posádky, který je určený pro ņáky, 
kte í navńtěvují kurz pro získání kvalifikace ůTPL(H) nebo pro drņitelé pr kazu PPL(H) 
a CPL(H), kte í neabsolvovali integrovaný kurz ůTP a chtějí získat první typovou kvalifikace 

pro vícepilotní vrtulníky. 

V tabulce v p íloze č. 9 je uveden plán hodin výuky teorie a praktického výcviku pro 
jednotlivé výcviky MCC/IR(H) a MCC/VFR(H). Výcvikový kurz musí být ukončený 
a absolvovaný nejpozději do 6 měsíc  u schválené organizace pro výcvik. V p ípadě 
absolvování výcviku dostane uchazeč osvědčení o úspěńném zakončení kurzu součinnosti 
vícečlenné posádky, [10]. 
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4 Vyuţití simulátor  p i výcviku 

Vlivem prudkého rozvoje, modernizace a vysoké spolehlivosti výpočetní techniky 
dochází ke stálé větńí implementaci nových a vysoce kvalitních elektronických systém  do 
letectví. Velkého pokroku se dostává také oblasti vývoje za ízení pro výcvik pomocí letové 
simulace, mezi které pat í úplné letové simulátory, letová výcviková za ízení nebo trenaņéry 
letových a navigačních postup . 

Dne 8. 4. 2012 vstoupila v platnost na ízení Komise (EU) č. 2řŃ/2Ńń2 (Part VI, VII), 
která upravuje poņadavky certifikace ŻSTD dle p edpisu JůR-STD (H). Vńechna osvědčení 
ŻSTD, která byla vydána v souladu podle p edpisu JůR-STD (H) p ed tímto datem se 
povaņují za vydaná v souladu s tímto na ízením. 

Za ízení pro výcvik pomocí letové simulace, která nahrazují vrtulník pro účel výcviku 
a p ezkouńení pilot , musí být schválena ÚCL a musí mít platné osvědčení podle poņadavk  
pouņitelných pro daný typ FSTD v souladu s p edpisy. Jednotlivé poņadavky na konstrukci 
pro dané typy ŻSTD stanovila EůSů a výrobce těchto za ízení se musí ídit platným 
p edpisem CS-FSTD (H). 

4.1 Úplný letový simulátor pro vrtulníky (FFS) 

Jedná se o za ízení pro výcvik pomocí letové simulace, které odpovídá minimálním 
standard m pro osvědčování ŻŻS a je věrnou replikou pilotní kabiny vrtulníku ve skutečném 
mě ítku, včetně veńkeré avioniky, vńech ídicích prvk  a programového vybavení pot ebného 
pro simulování pozemního a letového provozu. Simulátor je také vybaven pohybových 
systémem a systémem vizuální orientace poskytující výhled z pilotní kabiny, [1]. 

4.2 Letové výcvikové za ízení pro vrtulníky (FTD) 

Letová výcviková za ízení pat í do skupiny ŻSTD vyhovující minimálním standard m 
na úroveň osvědčování ŻTD. Tato za ízení mají věrnou repliku p ístroj , vybavení a vńech 
panel  pro ovládání, včetně vńech ídicích prvk  vrtulníku v otev eném nebo uzav eném 
prostoru pilotní kabiny ve skutečné velikosti. Musí mít pat ičné softwarové vybavení pot ebné 
pro simulaci pozemního a letového provozu vrtulníku, nemusí mít vńak pohybový systém 

a systém vizuální orientace, [1]. 

4.3 Trenaţéry letových a navigačních postup  pro vrtulníky (FNPT) 

Je za ízení pro výcvik pomocí letové simulace p edstavující pilotní prostor (kabinu) 
vrtulníku, včetně vybavení a softwarových program  pro simulaci provozu vrtulníku 
v letových podmínkách, a to v rozsahu, který odpovídá tomu, jak systém vrtulníku funguje. 
Musí vyhovovat minimálním standard m na typ Osvědčení ŻNPT, [1]. 

4.4 FSTD v České republice 

Výroba a certifikace letových výcvikových za ízení pro vrtulníky je velmi nákladnou 

záleņitostí, a proto není v České republice ņádné civilní vrtulníkové za ízení pro výcvik 
pomocí letové simulace certifikované ÚCL. Nachází se u nás pouze za ízení pro výcvik 

zejména vojenských pilot  vrtulník , které je certifikované ministerstvem obrany. 

Jedno z největńích st edisek pro výcvik leteckého a pozemního personálu vrtulník  
Mi 17/171 a Mi 8 se nachází v prostorách mezinárodního letińtě v Ostravě Mońnově. 
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Provozovatelem je společnost HTP Ostrava CZ, a. s. Jedná se o společný podnik 
společností LBS Trading s. r. o., THT Ostrava CZ, a. s. a VR żroup, a. s. Tato společnost 
provozuje certifikovaný letový trenaņér TB-171 dle p edpisu JůR-STD (FTD 1), vyrobený 
ruským výrobcem Dinamika, určený pro výcvik vojenských, státních i soukromých 
provozovatel  vrtulník , [31]. 

Kabina trenaņéru je věrnou kopií kokpitu vrtulníku Mi-ń7ń, včetně vńech ovládacích 
prvk  vrtulníku. Za ízení je vyrobeno s pohybovým systémem, který imituje reálné odezvy, 
jako jsou nap . vibrace p i skutečném letu. Osvětlení pilotní kabiny a jednotlivých p ístroj  je 
stejné jako ve skutečném vrtulníku Mi-171 a je kompatibilní i s brýlemi nočního vidění NVG. 

Nechybí zde ani vysoce kvalitní systém vizualizace výhledu z kabiny. Systém se skládá 
z osmi projektor  s obnovovací frekvencí 5Ń Hz, které promítají obraz na kulovou plochu. 
Pr mětná plocha spojitě pokrývá zorné pole v rozsahu 2ńŃ° horizontálně a 6Ń° vertikálně. 
Základní mapový podklad tvo í grafické zobrazení skutečného terénu v ůbcházii o rozměrech 
400 x 400 km a zahrnuje celé spektrum podmínek, od mo ské hladiny aņ po vysoké poho í. 
Také simulace akustických projev  vrtulníku je naprosto věrohodná. Tato zvuková simulace 
zahrnuje nap . reálný zvuk motor  a hnacího ústrojí, charakteristický zvuk rotoru, zvuky 
spínač  a varovná hláńení z palubního hlasového informačního systému, [44]. 

P estoņe je Trenaņér TB-ń7ń primárně určen k výcviku techniky pilotáņe, je zde 
moņné natrénovat i r zné taktické úkoly. Nap íklad je moņné uskutečnit let ve skupině nebo 
natrénovat určité bojové formace. Mezi základní naprogramované výcvikové programy pat íŚ 

- základní, opakovací a typový výcvik 

- nácvik nouzových postup  

- VFR/IŻR výcvik 

- výcvik let  v extrémních podmínkách (ńpatné počasí, hory, voda, sníh) 

- speciální výcvik 

Kapacita trenaņéru TB-171 v HTP Ostrava CZ činí 2 4ŃŃ hodin ročně, p ičemņ 
pr měrný nálet v současné době na tomto výcvikovém za ízení je kolem ń 700 hodin za rok, 

[44]. 

Nyní se p ipravuje certifikace také pro vrtulníkový výcvik ŻNPT II MCC, který bude 
zamě ený hlavně na navigační letové postupy ve vícečlenné posádce. Tohoto výcviku by 
mohly v budoucnu vyuņívat posádky letecké sluņby Policie ČR nebo letecké záchranné 
sluņby. 

V současné době se v České republice vrtulníkové ŻSTD p i výcviku civilních pilot  
vrtulník  nepouņívají. Je to z d vodu, ņe vývoj těchto za ízení je velice nákladný a leteckým 
ńkolám se to nevyplatí. Počet zájemc  o kvalifikace pilota vrtulník  není tak vysoký, jako je 

tomu u pilot  letoun  a je výhodnějńí odlétat celou letovou osnovu na vrtulníku. 
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5 Vrtulníky v České republice 

V dubnu roku 1961 začal provozovat podnik ČSů Agrolet první civilní vrtulníky Mi-1 

a Mi-4, které byly zapsány v civilním rejst íku tehdejńího Československa. O dva roky 

později se do aeroklub  Svazarmu dostaly nové vrtulníky HC-102, které byly následně 
vyměněny za vrtulníky Mi-ń. ůeroklubové létání netrvalo dlouho, v roce ńř74 ukončila 
provozování těchto vrtulník  větńina aeroklub . V roce ńř6ř ukončila činnost také společnost 
Agrolet a její úkoly p evzal nově zaloņený podnik Slov-air. Tento podnik byl jediným 
civilním provozovatelem aņ do roku ńřřŃ. Tato společnost provozovala p eváņně vrtulníky 
Mi-2, které vyuņívala k práńkování a ke geofyzikálním pr zkum m. Ke stavebním 
a montáņním pracím vyuņívala st edně těņké vrtulníky Mi-8, [44]. 

Po vzniku České republiky se na nańem území nacházel omezený počet zastaralých 
vrtulník  Mi-2, které se také vyuņívaly pro pot eby letecké záchranné sluņby. Od té doby se 
začal postupně zvyńovat počet soukromých provozovatel  vrtulník  na nańem území. 
V současné době je v České republice letadlový park soukromých provozovatel  zaloņen 
p eváņně na nové letecké technice, s výjimkou několika vrtulník  typu Mi-8. 

Společnost Nisa ůir, s. r. o. se chystá uvést na trh v České republiky první turbínový 
vrtulník Robinson R66 Turbine, který byl pro tuto společnost vyrobený dne 2ń. 3. 2013 na 

letińti Torrance ve státě Kalifornie. Tato společnost bude zároveň prvním a jediným 
distributorem těchto typ  vrtulník  ve východní Evropě, [34]. 

Od počátku roku 2Ńń3 je nejvíce zastoupeným vrtulníkem na nańem území Robinson 

R44, a to v počtu 49 kus  zapsaných v leteckém rejst íku, na druhém místě je typ R22, a to 

v počtu 35 kus . T etí pozici zastává vrtulník EC 135 s 16 kusy, z toho 8 vrtulník  je 
zapsaných ve ve ejném leteckém rejst íku ČR a 8 dalńích provozuje Letecká sluņba policie 
ČR, [44]. 

 

Obr. 5.1 Vrtulníky využívané v ČR, [17] . 

5.1 Vrtulník Robinson R22 Beta II 

Robinson R22 Beta II je lehký dvoumístný levotočivý jednorotorový vrtulník, který 
spadá do kategorie B, 3. výkonnostní t ídy. R22 Beta II je poháněný jedním pístovým 
karburátorovým čty válcovým motorem Lycoming O-360-J2A. Maximální trvalý výkon 

motoru je 98 kW. Jedná se o spolehlivý vrtulník vyráběný americkou společností Robinson 

Helicopter Company ltd. se skvělými manévrovacími vlastnostmi. Pro svou snadnou údrņbu 
a nízké provozní náklady má tento vrtulník ńiroké vyuņití. Konstrukce vrtulníku je vyrobena 

z ocelových trubek, které tvo í pevný a zároveň lehký drak. Ocasní nosník je tvo en 

tenkostěnnou sko epinovou konstrukcí s hliníkovým potahem a p íčnými výztuhami 
s p epáņkami. Cena vrtulníku ve standardní výbavě je USD 270 000 (RHC ceník 2Ńń3), [36]. 
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Obr. 5.2 Vrtulník Robinson R22 Beta II, [17] . 

 

Graf 5.1 Počet vrtulníků R22 zapsaných v rejst íku ÚCL ČR 

5.2 Vrtulník Guimbal Cabri G2 

Jedná se o nový moderní lehký vrtulník, vyvinutý francouzskou společností Guimbal 

Helicopters, který spadá do kategorie B, 3. výkonnostní t ídy. Vrtulník má t ílistý hlavní 
nosný rotor s vyrovnávacím rotorem typu Żenestron a je poháněn jedním čty válcovým 
pístovým motorem Lycoming O-360-J2A s výkonem ńŃŘ kW. Konstrukce vrtulníku je 
vyrobena z kompozitních materiál , je velmi odolná v či únavě a korozi. Ocasní nosník je 
speciálně navrņený pro maximální efektivnost a je vyroben ze dvou kompozitních díl  
spojených k sobě. S vrtulníkem Cabri ż2 je moņné létat i ve větru o síle 2Ń,Ř m/s. Vrtulník 
vyuņívá moderní elektroniku, která je chráněná proti elektromagnetickému ruńení, má 
vodotěsné konektory, ochranu proti blesku a veńkeré elektronické vybavení je v souladu 

s nejmodernějńími normami. Lion Helicopters, s. r. o. je jediná společnost v České republice, 

která vlastní tento vrtulník. Cena vrtulníku je 284 000 Eur (ceník 2Ńń3), [28]. 
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Obr. 5.3 Vrtulník Guimbal Cabri G2, [28] . 

 

Graf 5.2 Počet vrtulníků Cabri G2 zapsaných rejst íku ÚCL ČR 

5.3 Vrtulník Schweizer S269/300 

Jedná se o lehký spolehlivý dvoumístný vrtulník kategorie B, 3. výkonnostní t ídy, 
vyráběný společností Sikorsky Aircraft Corporation. První verze tohoto vrtulníku vznikala jiņ 
v letech ńř55 aņ ńř56 u tehdejńí společnosti Hughes Helicopter pod vývojovým označením 
Schweizer S269C. Současná modernizovaná verze Schweizer S300 má t ílistý levotočivý 
hlavní nosný rotor s dvoulistým vyrovnávacím rotorem. Trup vrtulníku má celokovovou 
konstrukci, tvo enou ze sva ovaných hliníkových trubek, které jsou pokryty panely 
z hliníkových slitin. Ocasní nosník tvo í duralová trubka, která je podep ena na konci čty mi 
trubkovými vzpěrami. Těsně za kabinou vrtulníku se nachází jeden pístový čty válcový motor 
Lycoming HIO-360-D1A o výkonu ń42 kW. Vrtulník m ņe být také vybavený závěsem 
vnějńího b emene. Pr měrná cena vrtulníku Schweizer S300 v základní výbavě je USD 

297 250, [15]. 
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Obr. 5.4 Vrtulník Schweizer S26ř, [23] . 

 

Graf 5.3 Počet vrtulníků S269 zapsaných rejst íku ÚCL ČR 

5.4 Robinson R44 Raven II 

Dalńím významným produktem společnosti Robinson Helicopter Company je lehký 
čty místný jednorotorový vrtulník s vyrovnávacím rotorem označovaný jako R44 Raven II. 

Tento vrtulník spadá do kategorie B, 3. výkonnostní t ídy. V porovnání s vrtulníkem R22 
Beta II je prostornějńí a je poháněný jedním ńestiválcovým pístovým motorem Lycoming IO-

540 s p ímým vst ikováním. Konstrukce vrtulník  je obdobná jako u vrtulníku R22 Beta II. 
Drak je tvo en ze sva ovaných tenkostěnných ocelových trubek, potaņených plechem 
z hliníkových slitin s laminátovými prvky. Listy hlavního a vyrovnávacího rotoru jsou také 
celokovové. Vrtulník je vybaven hydraulickým posilovačem ízení a automatickým 
regulátorem otáček. Má skvělé manévrovací schopnosti a je velmi dob e ovladatelný aņ do 

rychlosti větru 9 m/s, a to bez ohledu na směr větru. Tento vrtulník je vyráběn v r zných 
verzích, nap . pro účely p istání na vodní hladině nebo pro účely policie či zpravodajských 
sluņeb. Základní cena vrtulníku R44 Raven II je USD 442 ŃŃŃ (RHC ceník 2Ńń3), [36]. 



Koncepce výcviku pro získání kvalifikace CPL(H) Diplomová práce 

 31 

 

Obr. 5.5 Vrtulník Robinson R44, [33] . 

 

Graf 5.4 Počet vrtulníků R44 zapsaných v  rejst íku ÚCL ČR 

5.5 Porovnání lehkých vrtulník  pouţívaných pro výcvik PPLĚHě 
Robinson R22 Beta II, R44 Raven, Schweizer S269CBi a Guimbal Cabri G2 pat í 

mezi nejvíce vyuņívané vrtulníky pro letecký výcvik soukromého pilota. Vyznačují se svými 
nízkými provozními náklady. V grafu 5.1 lze vidět bezpečnostní diagramy těchto typ . 

Pohybuje-li se pilot v bezpečné oblasti tohoto diagramu a dojde-li k vysazení pohonné 
jednotky, má ńanci bezpečně uvést vrtulník do reņimu autorotace a p istát, aniņ by dońlo 
k jeho zničení. Tyto bezpečnostní diagramy vychází z údaj  od jednotlivých výrobc , jeņ jsou 

publikované ve schválených letových p íručkách, které zahrnují r zné varianty těchto 
diagram  v závislosti na r zném hmotnostním zatíņení a hustotní výńce. Graf 5.5 je sestaven 

z nejhorńích moņných variant bezpečnostních diagram  pro jednotlivé typy vrtulník . Dalńí 
detailní porovnání vrtulník  Robinson R22, Schweizer S26ř a Cabri G2 je v tabulce v p íloze 
č. ńŃ, [28]. 
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Graf. 5.5 Bezpečnostní diagram vtahu výšky a rychlosti letu, [28] . 

Graf. 5.6 zobrazuje porovnání provozních náklad  na 1 km p i pr měrném ročním 
náletu. V těchto nákladech jsou zahrnuté náklady na palivo, olej a údrņbu (rezerva na 

nečekané opravy), cena zákonného a havarijního pojińtění, spo ení na generální opravu 

a rozloņení ceny nového stroje do ńŃ let. Tento graf byl sestaven v srpnu roku 2012 na 

základě zkuńeností z provozu v Evropě a m ņe se lińit v závislosti na základě kurz , cen 
dopravy, cen práce a aktuálního stavu pojistného, [28]. 

 

Graf 5.6 Porovnání provozních nákladů vrtulníků pro výcvik PPL(H), [28] . 
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5.6 Vrtulník Bell 206 B3 Jet Ranger 

Vrtulník Bell 206 B3 Jet Ranger spadá do kategorie B, 3. výkonnostní t ídy. Jedná se 

o lehký víceúčelový pětimístný vrtulník vyrobený americkou společnosti Bell Helicopter 

Textron. Tento vrtulník je poháněný jedním turboh ídelovým motorem Allison 250 C20J 

s výkonem 294 kW. Nosná rotorová soustava vrtulníku je tvo ena jedním levotočivým 

dvoulistým polotuhým rotorem a vyrovnávacím rotorem se dvěma listy. První vzlet vrtulníku 

Bell 2Ń6B byl uskutečněn v roce 1971. Výroba tohoto vrtulníku se zachovala aņ do 
současnosti. Nynějńí modernizovaná verze Bell 2Ń6L4 je vybavena výkonnějńí pohonnou 
jednotkou a pojme na palubu aņ 7 osob. Pr měrná cena vrtulníku Bell 2Ń6 B3 Jet Ranger činí 
USD 900 000, [15]. 

 

Obr. 5.6 Vrtulník Bell 206 B3, [17] . 

 

Graf 5.7 Počet vrtulníků Bell 206 zapsaných v rejst íku ÚCL ČR 
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5.7 Vrtulník EC 135 T2 

Eurocopter EC ń35 je lehký víceúčelový osmimístný vrtulník kategorie A, 

1. výkonnostní t ídy, vyrobený německo-francouzskou společností Eurocopter żroup. 
Vrtulník EC ń35 je vyráběný od roku ńřř4 aņ po současnost. Nynějńí modernizovaná verze 

vrtulníku EC 135 T2 je poháněna dvěma turboh ídelovými motory Turbomeca Arrius 2B2 

s výkonem 609 kW. Vrtulník je tvo en jedním čty listým levotočivým nosným rotorem 

a ocasním vyrovnávacím rotorem, označeným jako Fenestron. Jedná se o druh ventilátoru, 

který je tvo en vícelistým rotorem a statorem integrovaným v prstenci na konci ocasního 

nosníku. Tento typ vyrovnávacího rotoru umoņňuje účinnějńí ízení s niņńím pot ebným 
výkonem pro jeho provoz, neņ u běņných vyrovnávacích rotor . Pr měrná cena vrtulníku EC 
135 T2 je USD 3 900 000, [15]. 

 

Obr. 5.7 Vrtulník EC 135 T2, [23] . 

 

Graf 5.8 Počet vrtulníků EC135 zapsaných v leteckém rejst íku ÚCL ČR 
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6 Volba vhodné letecké školy v ČR 

V p ípadě, ņe je člověk pevně rozhodnutý stát se obchodním pilotem vrtulníku a zváņil 
vńechny dosavadní aspekty a poņadavky, které jsou pot ebné pro získání poņadované 
kvalifikace CPL(H), musí se rozhodnout, ve které letecké ńkole zahájí sv j pilotní výcvik. 
Právě volba vhodné letecké ńkoly není zrovna jednoduchou záleņitostí. V současné době se 

v České republice nachází mnoho registrovaných za ízení a organizací schválených k výcviku 

pilot , ale ne vńechny tyto společnosti nabízí stejnou kvalitu výcvikových kurz . 

V první adě by se měl uchazeč informovat o vńech ńkolách, které provádějí tyto 

výcvikové kurzy. Dle platné legislativy smí provádět výcviky CPL(H) pouze FTO (od 

8. 4. 2015 pouze ATO). Seznam jednotlivých organizací, které mohou provádět tyto výcviky 

a jsou zapsané v rejst íku ÚCL, je uveden v tabulce v p íloze č. 5. 

Větńina FTO (ATO) na území ČR provádí pouze modulové výcviky pro získání 
jednotlivých kvalifikací pro vrtulníky. Není zde proto moņnost úspory financí, jako je 

v p ípadě výcviku pilota letoun , který si m ņe zvolit nap íklad moņnost integrovaného 
kurzu. 

V České republice není moņnost studia leteckých obor , které jsou zamě ené p ímo na 

vrtulníky, s výjimkou armády. Proto uchazeč, který se nechce vydat cestou armádního pilota 
vrtulníku, musí hradit celý výcvik sám. S jednotlivými leteckými společnostmi se dají 
vyjednat individuální podmínky, a to nap . v p ípadě, ņe uchazeč má zájem o pilotní výcviky 
pro získání kvalifikace jak PPL(H), tak CPL(H), p ípadně nálet u stejné letecké ńkoly. 

V opačném p ípadě, udělá-li si výcvik na soukromého pilota vrtulníku u nějaké letecké 
společnosti a poté chce jít létat jinde, bude si muset p iplatit určitý počet letových hodin 
s instruktorem. 

V současné době nelze íci, která výcviková organizace je nejlepńí, kaņdému vyhovuje 
něco jiného a je vhodné sledovat r zné odezvy a hodnocení celého výcviku na internetu. 

Větńina leteckých ńkol drņí ceny se svou konkurencí. Je-li to moņné, snaņí se nabídnout co 
nejlepńí moņné sluņby, coņ je pro zájemce o výcvik výhodné. Bohuņel, jedná-li se uņ 

o známou a vyhláńenou leteckou ńkolu, která vyuņívá moderní leteckou techniku, bude letová 
hodina nejspíń o něco draņńí, neņ u jiné komerční ŻTO (ATO). 

Uņ samotný p ístup letecké ńkoly k zákazník m napoví mnohé. Zákazník by měl 
jednotlivé ŻTO (ATO) navńtívit a měl by se informovat, jaké jsou jejich obchodní podmínky 

a p ípadně nahlédnout do provozních p íruček a p íruček pro výcvik. Dále by si měl zjistit, co 

vńechno je v kurzu zahrnuto, kte í instrukto i budou výcvik provádět, jaká bude konečná cena 

výcviku, vč. DPH, zda je moņnost financování úvěrem a jaké typy vrtulník  jsou k dispozici. 

D leņité je, ově it si, zda jsou vrtulníky pojińtěné a jakým zp sobem. 

Z mého pohledu mezi nejvýznamnějńí vrtulníkové letecké ńkoly na trhu v ČR, které 
poskytují modulové výcviky PPL(H) a CPL(H), pat í Blue Sky Service, s. r. o., DSA, a. s., 

Fly For Fun, s. r. o., Heli Czech, s. r. o. a LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. (abecedně 
se azeno). 

Společnosti ůlfa-Helicopter, s. r. o. (CZ - 81), DSA a. s. (CZ - 83) a Heli Czech, 

s. r. o. (CZ - Řń) pat í mezi malou skupinu soukromých provozovatel , kte í mají povolení 
pro obchodní leteckou dopravu. Také společnost Blue Sky Service, s. r. o. se chystá podat 

ņádost na ÚCL pro získání tohoto povolení, [39]. 

Jaký typ vrtulníku by měl zájemce zvolit pro praktický výcvik? Uchazeči, kte í chtějí 
minimalizovat své počáteční náklady na výcvik PPL(H), mají moņnost volby mezi nejčastěji 
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pouņívanými lehkými vrtulníky Robinson R22, Schweizer S269 nebo Guimbal Cabri.G2. 

Popis těchto typ  je uveden v 5. kapitole. 

Na konečnou cenu letové hodiny má také vliv, na jakém letińti se výcvik provádí. 
Jedná-li se o ízené letińtě, bude cena daleko vyńńí, neņ u ne ízeného letińtě. Vyńńí cena je 

z d vodu rozdílných poplatk  za jednotlivé sluņby, které dané letińtě nabízí. 

V p ípadě, ņe zákazník uvaņuje výběr z více ńkol, m ņe p i jeho rozhodování pomoci 

také vzdálenost letecké ńkoly od jeho místa bydlińtě. Zájemce by se měl domluvit, jak často 
bude muset dojíņdět a spočítat si, jaké budou jeho náklady na dopravu, pop . ubytování. 

Existuje také moņnost absolvovat celý letecký výcvik v zahraničí, nap . ve st ední 
Evropě. Seznam leteckých výcvikových organizací a registrovaných za ízení pro výcvik 
pilot  vrtulník  v Německu, Polsku a na Slovensku je uveden v p íloze. 

 

Obr. 6.1 Budova letecké školy Fly For Fun, s. r. o, [25] . 
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7 Uplatn ní kvalifikace obchodního pilota vrtulníku 

Práce pilota vrtulník  je v dneńní době velice prestiņní záleņitostí, která je nejenom 

u nás, ale i v zahraničí vysoce platově ohodnocená. Počáteční náklady na výcvik pro získání 
poņadovaných kvalifikací jsou velmi vysoké, a proto je počet pilot  značně omezen. Na 
počátku roku 2Ńń3 bylo evidováno Ú adem pro civilní letectví 172 kvalifikací PPL(H), 115 

kvalifikací CPL(H) a 27 kvalifikací ATPL(H). K témuņ datu bylo zapsáno 53 kvalifikací 
pilota ultralehkého vrtulníku v rejst íku Letecké ůmatérské ůsociace ČR, [44]. 

Více, neņ polovina pilot  vrtulník  se věnuje p eváņně rekreačnímu létání a vlastní 
pouze pr kaz ultralehkého nebo soukromého pilota vrtulníku. Dalńí skupinu pilot , kte í 
vlastní kvalifikaci CPL(H) nebo ůTPL(H), tvo í p eváņně bývalí nebo současní vojenńtí 
piloti, piloti Letecké sluņby policie ČR a pop . piloti soukromých provozovatel  letecké 
záchranné sluņby. Menńí část této skupiny tvo í piloti, kte í si výcvik na obchodního nebo 
dopravního pilota vrtulníku hradili z vlastních finančních prost edk . 

Jaká je nejlepńí cesta, jak dosáhnout kvalifikace CPL(H) a jaké jsou moņnosti 
uplatnění na trhu práce? V první adě je d leņité vlastnit kvalifikaci soukromého pilota 
vrtulníku, kterou si uchazeč bude muset s největńí pravděpodobností hradit sám z vlastních 
zdroj . Żinanční analýza náklad  na tento výcvik je uvedena v kapitole 8. 

Dalńím krokem je získání pot ebného náletu, absolvování modulového kurzu na 

obchodního pilota a získání kvalifikace CPL(H). Je zde několik moņností, jakým zp sobem 
pot ebný nálet a tuto kvalifikaci získat. 

První moņnost je, ņe si uchazeč uhradí vńechno hotově nebo formou finančního úvěru. 
Tato volba je vhodná pro uchazeče, kte í chtějí získat tuto kvalifikaci v co nejkratńí době. 
Nevýhodou je, ņe se člověk zadluņí na delńí dobu (aņ 2Ń let) a p eplatí p jčku z d vodu 
vysokých úrok  (aņ ń5 %). V p ípadě této volby je d leņité, aby uchazeč začal výcvik v co 

nejmladńích věku, aby měl moņnost lepńího uplatnění na trhu práce jako pilot. 

Dalńí moņností je oslovit r zné letecké společnosti nebo provozovatelé vrtulník  za 
účelem získání zaměstnání a p ípadného bezplatného náletu. Je zde také moņnost p ihlásit se 

do výběrového ízení na pozici pilota nebo navigátora vrtulníku u nějaké letecké společnosti, 
která si chce vychovat vlastní piloty. V takovém p ípadě musí zájemce pečlivě sledovat 

oficiální webové stránky jednotlivých provozovatel . V roce 2011 společnost ůlfa-

Helicopter, spol. s r. o., která je soukromým obchodním leteckým dopravcem, zamě eným 

zejména na oblast poskytování letecké záchranné sluņby, vyhlásila výběrové ízení na pozici 

pilota vrtulníku LZS se zajińtěním celého výcviku pro t i osoby. 

Právě společnosti Alfa Helicopter, s. r. o. a DSA, a. s. zajińťují výcviky pilot  
vrtulník  a provádějí leteckou záchrannou sluņbu na území České republiky. Je moņné, ņe 
v budoucnu vyhlásí dalńí výběrové ízení. 

Alfa-Helicopter, spol. s r. o. provozuje LZS na st ediscích v Brně (EC 135 T2+), 

Českých Budějovicích (Bell 427), Jihlavě (Bell 427) a Olomouci (EC 135 T2+). DSA, a. s. 

pro své účely LZS vyuņívá st ediska v Hradci Králové (EC 135T2), Liberci (EC 135 T2), 

Ostravě (EC 135 T2+) a Ústí nad Labem (EC 135 T2). Piloti LZS těchto dvou společností 
v rámci minulého roku nalétali cca 3 491 letových hodin, [44]. 

Existuje také moņnost zaņádat o zaměstnání pilota vrtulníku u Policie ČR. Letecká 
sluņba policie ČR sídlí na dvou stanovińtích, a to na letińti v Praze (LKPR) a v Brně (LKTB). 
V současnosti LS PČR má 4Ń p ísluńník  leteckého personálu a disponuje 13 stroji typu EC 

135 a Bell 412. Spolupracuje také s hasičským záchranným sborem ČR a provádí LZS na 
území Prahy a St edočeského kraje. V roce 2012 piloti LS PČR nalétali p ibliņně 
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2 367 letových hodin a uskutečnili 6 266 let . Roční nálet pilota Policie ČR činí v rozmezí 
2ŃŃ aņ 4ŃŃ hodin, [44]. 

Základní podmínky pro p ijetí do zaměstnání na pozici pilota LS PČR jsou: 

- vyhláńení výběrového ízení, 

- písemná ņádost, 

- minimální věk 18 let, 

- minimálně bakalá ský titul (nejlépe obor doprava a spoje, letecké inņenýrství), 

- bezúhonnost a zp sobilost k právním úkon m, 

- zdravotní, osobnostní a fyzická zp sobilost k výkonu sluņby, 

- být oprávněn seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláńtního 
právního p edpisu, má-li být ustanoven na sluņební místo, pro které se tato 
zp sobilost vyņaduje, 

- ņádné členství v politické straně nebo hnutí, 

- uchazeč nevykonává ņivnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není 
členem ídících nebo kontrolních orgán  právnických osob, které vykonávají 
podnikatelskou činnost, 

- platný pr kaz pilota – CPL(H) nebo PPL(ů)/(H) nebo výkonný pilot ůČR ń., 2., 

3. t ídy na funkci pilot letadla, 

- vńeobecný pr kaz radiotelefonisty letecké pohyblivé sluņby, 

- zdravotní zp sobilost ń. t ídy – člena letové posádky, vydaný Ústavem leteckého 
zdravotnictví, 

- zkouńka z anglického jazyka na ÚCL (min. stupeň ICAO 4), 

- ově ení spolehlivosti dle § Ř6b zák. č. ńřř4 Sb., o civilním letectví a o změně 
a doplnění zákona č. 455/ńřřń Sb., o ņivnostenském podnikání, ve znění 
pozdějńích p edpis . – na základě ņádosti podané na ÚCL. 

Pilot, který dosáhl kvalifikace CPL(H), smí provádět lety za úplatu jako velící pilot na 

daném typu vrtulníku, pro který má platný typový výcvik. V podstatě m ņe provádět takové 
lety, pro které má povolení jeho zaměstnavatel (letecký provozovatel). Mezi tyto nejčastějńí 
činnosti pat í letecké snímkování a filmování, helimonitoring, vyhlídkové lety, sběr informací 
pro televizní a rozhlasovou sluņbu, hańení poņár  a r zné letecké práce. 

V neposlední adě je moņnost uplatnění jako instruktor vrtulníkového létání. 
Podmínky pro získání kvalifikace ŻI(H) jsou minimální věk 18 let, nálet alespoň 250 hodin, 

z toho 100 hodin jak PIC pro drņitele pr kazu CPL(H) nebo 200 hodin jako PIC pro drņitele 

pr kazu PPL(H). Dále musí uchazeč nalétat v rámci výcviku ńŃ hodin podle p ístroj  a 20 

hodin navigačních p elet  ve vrtulníku jako PIC. Výdělek instruktora vrtulníkového létání je 
závislý na druhu prováděného výcviku a pohybuje se pr měrně v rozmezí od 25Ń aņ do 
700 Kč/hod, [10]. 

V roce 2012 byla pr měrná hrubá roční mzda pilot , navigátor  a palubních technik  

v České republice cca 980 000 Kč. Pr měrný roční plat pilota vrtulníku v USů činí Ř3 000 

dolar , [38]. 
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Graf 7.1 Průměrný roční plat pilotů vrtulníků v USA, [38] . 
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8 Finanční analýza pilotního Výcviku - CPL(H) 

V České republice, jak uņ bylo d íve uvedeno, existuje více leteckých ńkol pro výcvik 
pilota vrtulníku. Jednotlivé FTO (ATO) udrņují p ibliņně stejnou cenovou hladinu 
výcvikových kurz . Cena leteckého výcviku závisí zejména na zvoleném typu vrtulníku, na 

schopnostech uchazeče (délce výcviku), ceně paliva, výńi DPH a v neposlední adě na 

letińtních poplatcích. Pro letový výcvik PPL(H) je nejvýhodnějńí zvolit takový typ vrtulníku, 
na němņ je letová hodina nejlevnějńí. Mezi vhodné kandidáty pro výcvik byly za azeny 
vrtulníky typu Guimbal Cabri G2, Robinson R22 a Schweizer S269. Proto se výběr českých 

leteckých ńkol, které provádějí výcviky PPL(H) a CPL(H) zúņil na tyto společnostiŚ 

- Blue Sky Service, s. r. o. (Robinson R22) – PPL(H)/CPL(H), 

- DSA, a. s. (Schweizer S269) – PPL(H)/CPL(H), 

- Fly For Fun, s. r. o. (Robinson R22) – PPL(H)/CPL(H), 

- Heli Czech, s. r. o. (Robinson R22) – PPL(H)/CPL(H), 

- LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. (Guimbal Cabri G2, Robinson R22) – 

PPL(H)/CPL(H), 

- Nisa Air, s. r. o. (Robinson R22) – PPL(H). 

Vysvětlení: 

Cena výcviku PPL(H) bez DPH, vč. ceny teorie PPL(H) a zkouńky z dovednosti 

Cena výcviku CPL(H) bez DPH, vč. ceny teorie CPL(H) a zkouńky z dovednosti 

Cena Time Building bez DPH 

Částky, které se započítávají do ceny kompletního výcviku pro získání kvalifikace CPL(H) bez DPH 

Cena kompletního pilotního výcviku pro získání kvalifikace CPL(H) bez DPH 

8.1 Společnost Blue Sky Service, s. r. o. 
Společnost Blue Sky Service, s. r. o. vznikla v roce 2003 a sídlí na letińti v Brně 

Tu anech. Tato letecká ńkola provádí výcviky pilot  letoun  a vrtulník . S provozem 

vrtulník  začala v roce 2008. Je drņitelem oprávnění CZ/ŻTO-17(H) a v současné době 
vyuņívá pro své účely vrtulníky typu Robinson R22, Robinson R44, Bell 206, Bell 407 

a Bo 105 a zajińťuje kompletní výcviky pro získání kvalifikace PPL(H), CPL(H) a FI(H), 

včetně doloņek VFR Noc a typových výcvik , [17]. 

Teorie: Cena bez DPH: 

Teorie PPL(H) Zdarma 

Teorie CPL(H) Neprovádí 

Teorie CPL(H) (jiné ŻTO) 40 ŃŃŃ Kč 

P íprava VŻR Noc Zdarma 

  

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 



Koncepce výcviku pro získání kvalifikace CPL(H) Diplomová práce 

 41 

Vrtulník Robinson R22 1 hod. = 6 řřŃ Kč 

Vrtulník Robinson R44 1 hod. = 12 5ŃŃ Kč 

Výcvik PPL(H)/R22 45 hod. = 314 55Ń Kč 

Výcvik VŻR Noc(H)/R22 15 hod. = 104 Ř5Ń Kč 

Výcvik CPL(H) (uchazeč má VŻR Noc)/R22 30 hod. = 209 7ŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) + výcvik v noci 5 let. hodin/R22 35 hod. = 244 65Ń Kč 

Zkouńka z dovednosti PPL(H)/R22 1,5 hod. = 10 4Ř5 Kč 

Zkouńka z dovednosti CPL(H)/R22 1,5 hod. = 10 4Ř5 Kč 

  

Time Building: Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 110 hod. = 76Ř řŃŃ Kč 

  

Možnosti kurzů: Cena bez DPH: 

Výcvik PPL(H)/R22 Celkem = 325 Ń35 Kč 

Výcvik CPL(H)/R22 Celkem = 295 ń35 Kč 

Kompletní pilotní výcvik pro získání kvalifikace CPL(H) Celkem = 1 389 Ń7Ń Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

8.2 Společnost DSů, a. s. 
Společnost Delta System Air, a. s. sídlí na letińti v Hradci Králové, vznikla v roce 

1991 a od roku 1993 nep etrņitě zajińťuje leteckou záchrannou sluņbu na území České 
republiky. Disponuje jednou z největńích leteckých ńkol u nás, která provádí výcviky 
profesionálních pilot  letoun  a vrtulník . DSA, a. s. provozuje také vrtulníkovou ńkolu pod 
povolením CZ/ŻTO-006(H) a provádí nejen výcviky PPL(H), CPL(H) a FI(H), ale i typové 
výcviky na vrtulnících Schweizer S269, EC 120, EC 135 a AS 355, [23]. 

Teorie: Cena bez DPH: 

Teorie PPL(H) 5 ŃŃŃ Kč 

Teorie CPL(H) od 25 ŃŃŃ Kč 

P íprava VFR Noc Zdarma 

  

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 

FNPT II  1 hod. = 2 4ŃŃ Kč 

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 
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Vrtulník Schweizer S269 1 hod. = 7 ŃŃŃ Kč 

Výcvik PPL(H)/S269 45 hod. = 315 ŃŃŃ Kč 

Výcvik VŻR Noc(H)/S269 ń5 hod. = ńŃ5 ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) (uchazeč má VŻR Noc)/S269 30 hod. = 210 ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) (uchazeč má VŻR Noc)/S269 25 + 5 hod. FNPT II = ńŘ7 ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) + výcvik v noci 5 let. hod./S269 25 + 5 hod. FNPT II + 5 hod. = 222 ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) + výcvik v noci 5 let. hod./S269 35 hod. = 245 ŃŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti PPL(H)/S269 1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti CPL(H)/S269 1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

  

Time Building: Cena bez DPH: 

Vrtulník Schweizer S269 110 hod. = 77Ń ŃŃŃ Kč 

  

Možnosti kurzů: Cena bez DPH 

Výcvik PPL(H)/S269 Celkem = 330 5ŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H)/S269/FNPT II  Celkem = 257 5ŃŃ Kč 

Kompletní pilotní výcvik pro získání kvalifikace CPL(H) Celkem = 1 358 ŃŃŃ Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

8.3 Společnost Fly For Fun, s. r. o. 

Letecká ńkola Żly Żor Żun, s. r. o., se sídlem na letińtě Sázená, vznikla v roce 1995 

a zabývá se výcvikem pilot  letoun  a vrtulník . V současné době pat í mezi největńí letecké 
ńkoly v České republice a vyhrála anketu o nejlepńí ńkolu roku 2Ńń3, kterou po ádal portál 
Aeroweb.cz. Vrtulníkovou ńkolu provozuje pod povolením CZ/ŻTO-022(H). P i výcviku 
PPL(H) a CPL(H) vyuņívá vrtulníky Robinson R22 a Robinson R44, [25]. 

Teorie: Cena teorie bez DPH: 

Teorie PPL(H) 5 ŃŃŃ Kč 

Teorie CPL(H); p edletové p ípravy Neprovádíś 5 ŃŃŃ Kč 

Teorie CPL(H) (jiné ŻTO) 40 ŃŃŃ Kč 

P íprava VŻR Noc Zdarma 

  

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 1 hod. = 6 7ŃŃ Kč 
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Vrtulník Robinson R44 1 hod. = 10 řŃŃ Kč 

Typový výcvik R44 5 + 1 hod. = 65 40Ń Kč 

Výcvik PPL(H)/R22 45 hod. = 301 5ŃŃ Kč 

Výcvik VŻR Noc(H)/R22 (Jiné ŻTO) 15 hod. = 104 Ř5Ń Kč 

Výcvik VŻR Noc(H)/R44 ń5 hod. = ń63 5ŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) (pokud uchazeč má VŻR Noc)/R22 3Ń hod. = 2Ńń ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H)/R22 + (TR/R44 + výcvik v noci 5 let. hod/R44) 30 hod. + (5 + 5) hod. = 3ńŃ ŃŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti PPL(H)/R22  1,5 hod. = 10 Ń5Ń Kč 

Zkouńka z dovednosti CPL(H)/R22 1,5 hod. = 10 Ń5Ń Kč 

  

Time Building: Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 110 hod. = 737 ŃŃŃ Kč 

  

Možnosti kurzů: Cena bez DPH: 

Výcvik PPL(H)/R22 Celkem = 316 55Ń Kč 

Výcvik CPL(H)/R22, vč. VŻR Noc u jiné ŻTO Celkem = 360 řŃŃ Kč 

Kompletní pilotní výcvik pro získání kvalifikace CPL(H) Celkem = 1 414 45Ń Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

8.4 Společnost Heli Czech, s. r. o. 
Heli Czech, s. r. o. vznikla v roce 2006 a sídlí v Pardubicích. Jedná 

se o specializovanou leteckou společnost, která je zamě ená na výcvik pilot  vrtulník . 
Provozuje vrtulníkovou ńkolu pod povolením CZ/FTO-021(H) a provádí výcviky PPL(H), 
CPL(H), kurzy pokročilých nouzových postup , typové výcviky pro vrtulníky R22 a R44 

a také doloņky VFR Noc ke kvalifikaci PPL(H), [29]. 

Teorie: Cena teorie bez DPH: 

Teorie PPL(H) ńŃ ŃŃŃ Kč 

Teorie CPL(H) (jiné ŻTO) 40 ŃŃŃ Kč 

P íprava VŻR Noc Zdarma 

  

  

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 1 hod. = 7 ŃŃŃ Kč 
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Vrtulník Robinson R44 ń hod. = ń4 ŃŃŃ Kč 

Výcvik PPL(H)/R22 45 hod. = 315 ŃŃŃ Kč 

Výcvik VŻR Noc(H)/R22 ń5 hod. = ńŃ5 ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) (uchazeč má VŻR Noc)/R22 3Ń hod. = 2ńŃ ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) + výcvik v noci 5 let. hodin/R22 35 hod. = 245 ŃŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti PPL(H)/R22 1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti CPL(H)/R22 1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

  

Time Building: Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 110 hod. = 77Ń ŃŃŃ Kč 

  

Možnosti kurzů: Cena bez DPH: 

Výcvik PPL(H)/R22 Celkem = 335 5ŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H)/R22 Celkem = 295 5ŃŃ Kč 

Kompletní pilotní výcvik pro získání kvalifikace CPL(H) Celkem = 1 401 ŃŃŃ Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních, p istávacích poplatků a poplatku 300 Kč/hod. (teoretický rozbor p ed/po létání 
s instruktorem) 

8.5 LPS, letecké práce a sluţby, s. r. o. 
LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. p sobí na trhu jiņ od roku ńřř6 a od té doby 

vyńkolila více neņ ń6Ń drņitel  r zných kvalifikací pro vrtulníky. Hlavní činnost této 
společnosti tvo í letecké práce (letecko-chemická činnost, letecké snímkování a filmování, 
helimonitoring a kontrola produktovod ). Letecká ńkola má povolení CZ FTO-016 (H) a sídlí 
na letińti Skuteč a provádí výcviky na soukromého a obchodního pilota vrtulníku. Praktické 
výcviky provádějí na vrtulnících typ  Robinson R22 a R44, [33]. 

Teorie: Cena teorie bez DPH: 

Teorie PPL(H) Neprovádí 

Teorie PPL(H) (jiné ŻTO) 10 000 Kč 

Teorie CPL(H) Neprovádí 

Teorie CPL(H) (jiné ŻTO) 40 ŃŃŃ Kč 

P íprava VŻR Noc Zdarma 

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 1 hod. = 7 ŃŃŃ Kč 

Vrtulník Robinson R44 ń hod. = ń2 ŃŃŃ Kč 
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Výcvik PPL(H)/R22 45 hod. = 3ń5 ŃŃŃ Kč 

Výcvik VŻR Noc(H)/R22 ń5 hod. = ńŃ5 ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) (uchazeč má VŻR Noc)/R22 3Ń hod. = 2ńŃ ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) + výcvik v noci 5 let. hod./R22 35 hod. = 245 ŃŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti PPL(H)/R22  1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti CPL(H)/R22 1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

  

Time Building: Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 110 hod. = 77Ń ŃŃŃ Kč 

  

Možnosti kurzů: Cena bez DPH: 

Výcvik PPL(H)/R22 Celkem = 335 5ŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H)/R22 Celkem = 295 5ŃŃ Kč 

Kompletní pilotní výcvik pro získání kvalifikace CPL(H) Celkem = 1 401 ŃŃŃ Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

8.5.1 Spolupráce se společností Lion Helicopters, s. r. o. 

Společnost LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. provozuje vrtulník Cabri ż2, jehoņ 
majitelem je společnost Lion Helicopters, s. r. o. a zajińťuje výcviky PPL(H) a CPL(H) na 

tomto typu. 

Společnost Lion Helicopters, s. r. o. vznikla v roce 2009 a je jedinou leteckou 

společností v České republice, která vlastní vrtulník żuimbal Cabri ż2 a zároveň 
je výhradním zastoupením výrobce tohoto typu vrtulníku na území České a Slovenské 
republiky. V současnosti tato společnost pracuje na poņadavcích pro p echod pod status 
schválené organizace pro výcvik (ůTO), [32]. 

Teorie:  Cena teorie bez DPH: 

Teorie PPL(H) Neprovádí 

Teorie PPL(H) (jiné ŻTO) 10 ŃŃŃ Kč 

Teorie CPL(H) Neprovádí 

Teorie CPL(H) (jiné ŻTO) 40 ŃŃŃ Kč 

P íprava VŻR Noc Zdarma 

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 

Vrtulník żuimbal Cabri ż2 1 hod. = 7 ŃŃŃ Kč 

Výcvik PPL(H)/ż2 45 hod. = 3ń5 ŃŃŃ Kč 
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Výcvik VFR Noc(H)/G2 ń5 hod. = ńŃ5 ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) (uchazeč má VŻR Noc)/G2 3Ń hod. = 2ńŃ ŃŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H) + výcvik v noci 5 let. hod./G2 35 hod. = 245 ŃŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti PPL(H)/G2 1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti CPL(H)/G2 1,5 hod. = 10 5ŃŃ Kč 

  

Time Building: Cena bez DPH: 

Vrtulník żuimbal Cabri ż2 110 hod. = 77Ń ŃŃŃ Kč 

  

Možnosti kurzů: Celková cena bez DPH: 

Výcvik PPL(H)/ż2 335 5ŃŃ Kč 

Výcvik CPL(H)/ż2 295 5ŃŃ Kč 

Kompletní pilotní výcvik pro získání kvalifikace CPL(H) 1 401 ŃŃŃ Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

8.6 Nisa Air, s. r. o. 

Společnost Nisa ůir, s. r. o. byla zaloņena v roce 1996 a sídlí na letińti v Mladé 
Boleslavi. Jedná se o největńí vrtulníkovou firmu, která se zabývá p eváņně prodejem 
a údrņbou vrtulník  v České republice. Je zároveň jedinou společností u nás, která 
je oficiálním dealerem vrtulník  americké společnosti Robinson Helicopter Company, ltd, 

[34]. 

Teorie: Cena teorie bez DPH: 

Teorie PPL(H) ř ŃŃŃ Kč 

  

Praktický výcvik:  Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 1 hod. = 6 řŃŃ Kč 

Vrtulník Robinson R44 ń hod. = ń4 5ŃŃ Kč 

Výcvik PPL(H)/R22 45 hod. = 3ńŃ 5ŃŃ Kč 

Zkouńka z dovednosti PPL(H)/R22  1,5 hod. = 10 35Ń Kč 

  

Time Building: Cena bez DPH: 

Vrtulník Robinson R22 110 hod. = 75ř ŃŃŃ Kč 
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Možnosti kurzů: Cena bez DPH: 

PPL(H)/R22 Celkem = 329 Ř5Ń Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

8.7 Zhodnocení finanční analýzy 

Na základě získaných informací od jednotlivých leteckých společností byla sestavena 
finanční analýza modulových leteckých výcvik  PPL(H) a CPL(H). Tato analýza zahrnuje 
nejvýznamnějńí letecké společnosti v České republice. 

Jisté je, ņe konečná cena modulových výcvik  se bude lińit, a to v závislosti na délce 
trvání výcviku, resp. na schopnostech uchazeče a jeho finančních moņnostech. Dále tato cena 
m ņe být ovlivněna nap . změnou DPH, inflací nebo dalńími parametry, které jsou uvedené 
v kapitole 6. Proto je nutné brát tuto finanční analýzu pouze jako orientační a nelze 

s konečnou platností stanovit, která z těchto leteckých společností je nejlepńí a nejlevnějńí. 
Letecké ńkoly totiņ p istupují ke svým zákazník m jednotlivě a jsou schopné nabídnout 
individuální podmínky. Je na kaņdém uchazeči, aby si ově il nabízené sluņby a jejich ceny 

a sám si vybral nejlepńí moņnou variantu. 

 

Graf 8.1 Porovnání cen modulových výcviků PPL(H) 

Graf Ř.ń znázorňuje ceny modulových leteckých výcvik  PPL(H) u daných leteckých 
společností. V ceně výcviku soukromého pilota vrtulníku je zahrnuta teorie pot ebná pro 

získání této kvalifikace, praktický letový výcvik s instruktorem v délce 45 letových hodin, 

závěrečné letové p ezkouńení cca 1,5 hod a DPH (21%). V ceně výcviku nejsou zahrnuty 

ostatní poplatky spojené se samotným letem (letové, navigační, komunikační, noční 
a p istávací poplatky) a poplatky na ÚCL. Ceny výcvik  jednotlivých leteckých ńkol jsou 

p ibliņně ve stejné cenové relaci. Rozdíl mezi nejlevnějńí a nejdraņńí nabídkou činí cca 

22 000 Kč. 

Z grafu vyplývá, ņe společnost Fly For Fun, s. r. o. nabízí nejlevnějńí výcvik, a to za 

cenu kolem 383 000 Kč, vč. DPH na typu vrtulníku R22. Jelikoņ tato společnost provádí 
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výcviky na aeroklubovém letińti Sázená, kde jsou daleko niņńí p istávací poplatky, neņ 

u jiných ńkol, které provádí výcviky na ízených letińtích. Nevýhodou je, ņe uchazeč, který 
dělá výcvik na aeroklubovém letińti, bude mít menńí zkuńenosti s provozem a komunikací, 
neņ na ízených letińtích. 

Společnost Blue Sky Service, s. r. o. nabízí výcvik PPL(H) na typu R22 za cenu kolem 

393 ŃŃŃ Kč, vč. DPH. Výhodou je, ņe společnost sídlí na ízeném letińti Brno-Tu any 
a disponuje velkým mnoņstvím typ  vrtulník , na kterých také provádí výcviky. Nevýhodou 
jsou vńak vysoké poplatky za p istání a komunikační sluņby LP. 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. ve spolupráci se společností Lion Helicopters, 

s. r. o. nabízí výcviky PPL(H) na letińti v Hradci Králové za cenu kolem 406 ŃŃŃ Kč, 
vč. DPH. Velkou výhodou je, ņe společnost LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. provozuje 

zcela nový a moderní typ vrtulníku żuimbal Cabri ż2 s velmi vysokou stabilitou, 

manévrovatelností a vysokou setrvačností rotoru p i autorotaci. Porovnání vrtulníku R22 

a Cabri ż2 se nachází v kapitole 5.5. Ceny výcvik  PPL(H) dalńích leteckých společností 
se nachází v tabulce v p íloze č. 34. 

 

Graf 8.2 Porovnání cen náletu pro CPL(H) 

Porovnání cen náletu ńńŃ letových hodin u jednotlivých leteckých společností 
popisuje graf 8.2. Optimální je, aby pilot získal pot ebný nálet na takovém typu vrtulníku, 
jehoņ cena za pronájem je nejniņńí a zvolil si letińtě s nejniņńími poplatky. Z grafu je patrné, 
ņe nejvýhodnějńí jsou letecké společnosti Żly Żor Żun, s. r. o s cenou kolem 892 ŃŃŃ Kč, 

vč. DPH a Nisa Air, s. r. o. s cenou kolem 918 ŃŃŃ Kč, vč. DPH za ńńŃ letových hodin. Ceny 

Time Buildingu ostatních leteckých společností je uveden v tabulce v p íloze č. 35. 
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Graf 8.3 Porovnání cen modulových výcviků CPL(H) 

Graf 8.3 zobrazuje ceny modulových výcvik  na obchodního pilota vrtulníku. Z grafu 

je patrné, ņe nejlevnějńí modulový výcvik nabízí společnost DSů, a. s., a to za cenu kolem 

312 ŃŃŃ Kč, vč. DPH. Tato společnost je jedna z mála, která vyuņívá pro výcviky lehké 
dvoumístné vrtulníky Schweizer S269. V p ípadě, ņe pilot nemá typovou kvalifikaci na tento 
vrtulník, musí absolvovat typový výcvik v rozsahu 5 letových hodin. V takovém p ípadě se 
cena modulového výcviku CPL(H) výrazně zvýńí. 

Z grafu 8.3 vyplývá, ņe společnost Żly Żor Żun, s. r. o je nejdraņńí, a to z d vodu, ņe 
nemá k dispozici vrtulník R22, který je schválený pro noční lety. Uchazeč si buď musí udělat 
kvalifikaci VFR Noc u jiné letecké ńkoly (ń5 letových hodin) nebo se musí p eńkolit na typ 
R44 (5 letových hodin), který je u této společnosti schválený pro noční provoz. Ceny 

modulových výcvik  CPL(H) ostatních leteckých společností se nachází v tabulce v p íloze 
č. 36. 

 

Graf 8.4 Porovnání cen kompletního výcviku pro CPL(H) 



FSI VUT v Brně Diplomová práce 

  50 

żraf Ř.4 znázorňuje náklady na kompletní výcvik pro získání kvalifikace CPL(H). 
V ceně je zahrnutý výcvik PPL(H), pot ebný nálet a výcvik CPL(H). Nejlevnějńí varianta 
vychází u společnosti DSů, a. s., a to s cenou kolem 1 643 ŃŃŃ Kč, vč. DPH. Společnost Blue 
Sky Service, s. r. o. nabízí tento výcvik za cenu kolem ń 680 ŃŃŃ Kč, vč. DPH. Nevýhodou je, 
ņe se tento výcvik podstatně prodraņí v d sledku vysokých poplatk  na letińti v Brně 
Tu anech. 

Zajímavou nabídku kompletních výcvik  pro získání CPL(H) zajińťuje společnost 
LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. ve spolupráci s Lion Helicopters, s. r. o. Výcviky jsou 

prováděné na letińtích s poměrně p ijatelnými poplatky. Společnost LPS, letecké práce 
a sluņby, s. r. o. nabízí kompletní výcvik CPL(H) kolem 1 695 ŃŃŃ Kč, vč. DPH na typu R22. 

8.8 Návrh optimálního zp sob výcviku pro získání kvalifikace CPLĚHě 
Jedna z variant kompletního leteckého výcviku pro získání kvalifikace CPL(H) na 

typu Robinson R22, jak z finančního hlediska, tak z hlediska návazností kvalifikací je 

kombinace modulového výcviku PPL(H), vč. náletu u společnosti Żly Żor Żun, s. r. o. 
a modulového výcviku CPL(H) u společnosti LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. Cena tohoto 

kompletního výcviku se pohybuje cca 1 632 000 Kč, vč. DPH. 

Výcvik PPL(H) a nálet u společnosti Fly For Fun, s. r. o. Cena bez DPH: 

Výcvik PPL(H)/R22 Celkem = 316 55Ń Kč 

Vrtulník Robinson R22 110 hod. = 737 000 Kč 

Výcvik CPL(H) u společnosti LPS, letecké práce a služby, s. r. o. Cena bez DPH: 

Výcvik CPL(H)/R22 Celkem = 295 5ŃŃ Kč 

Kombinovaný kompletní výcvik CPL(H) Cena bez DPH: 

Kompletní výcvik CPL(H)/R22 1 349 05Ń Kč 

Dalńí variantu tvo í kombinace výcviku PPL(H) a náletu u společnosti Żly Żor Żun, 
s. r. o. a výcviku CPL(H) u společnosti Heli Czech, s. r. o. Cena těchto kombinovaných 
modulových výcvik  vychází finančně stejně jako p edchozí varianta. 

Nejvýhodnějńí varianta kompletního výcviku CPL(H) na typu żuimbal Cabri G2 

vychází u společnosti LPS, Letecké práce a sluņby, s. r. o. ve spolupráci s Lion 

Helicopters, s. r. o., a to za cenu cca 1 695 ŃŃŃ Kč vč. DPH a na typu Schweizer S269 

u společnosti DSů, a. s. za cenu 1 643 ńŘŃ Kč vč. DPH. Záleņí uņ na kaņdém uchazeči, jaký 
typ vrtulníku si chce zvolit pro sv j výcvik. 

Tab. 8.1 Náklady pilota vrtulníku 

Další náklady pilota vrtulníku Cena vč. DPH (2012) 

Zachování platnosti typové kvalifikace R22 (2 hod./rok) 16 94Ń Kč 

Zdravotní prohlídka ń. t ídy – vstupní vyńet ení/Prodlouņení (*jednou ročně) 9 97Ř Kč/2777 Kč 

IR/ICůO angličtina 12 ŃŃŃ Kč 
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Tab. 8.1 (Pokračování) 
Další náklady pilota vrtulníku Cena vč. DPH Ě2012ě 

Poplatek za zkouńku z anglického jazyka na ÚCL ńŃŃ Kč 

Poplatek za zkouńku na telekomunikačním ú adě 4ŃŃ Kč 

Prodlouņení pr kazu radiotelefonisty letecké pohyblivé sluņby 2ŃŃ Kč 

Poplatek za zkouńku PPL(H) 3ŃŃ Kč 

Poplatek za zkouńku CPL(H) 5ŃŃ Kč 

Poplatek za vydání pr kazu zp sobilosti člena leteckého personálu 5ŃŃ Kč 

Roční pojińtění odpovědnosti za ńkodu 5 ŃŃŃ Kč 

Zimní ńkolení pro letińtě LKTB 4ŃŃ Kč 

Integrované bezpečnostní ńkolení na letińti LKTB ŘŃŃ Kč 

Základní ńkolení provozní bezpečnosti na letińti LKTB 6ŃŃ Kč 

ůktualizační bezpečnostní ńkolení na letińti LKTB 3ŃŃ Kč 

ID karta pro vstup na letińtě LKTB 55Ń Kč 

Mapa ICůO + Databáze letińť 37Ń Kč 

*V p ípadě uchazeče staršího 60 let je prohlídka dvakrát ročně 

Ostatní náklady spojené se získáním a udrņením kvalifikace pilota vrtulníku na typu 

R22 jsou uvedeny v tabulce 8.1. 

8.9 Financování pilotního výcviku 

Získat pilotní kvalifikaci v dneńní době není zrovna levnou záleņitostí. Kdo nemá 
dostatek finančních prost edk , m ņe si zajistit úvěr u některé z bank. V současné době na 

trhu v České republice existuje celá ada bank, které jsou schopné nabídnout zákazníkovi za 
určitých podmínek r zné druhy finančních úvěr . Osobní úvěry pro fyzické osoby lze získat 
nap . u těchto bank a spo itelen: 

- Air Bank, a. s., 

- Česká spo itelna, a. s., 

- Československá obchodní banka, a. s., 

- Raiffeisenbank, a. s. 

Tab. 8.2 Úvěry poskytované jednotlivými bankami 

Název banky Air Bank, a. s. Česká spo itelna, a. s. ČSOB, a. s. Raiffeisen Bank, a. s. 

Výńe p jčky: 400 ŃŃŃ Kč 400 ŃŃŃ Kč 400 ŃŃŃ Kč 400 ŃŃŃ Kč 

Doba spláceníŚ 72 měsíc  72 měsíc  72 měsíc  72 měsíc  

SplátkaŚ 8 400 Kč 8 Ń26 Kč 7 Ř64 Kč 7 5ř4 Kč 

Počet splátekŚ 59 72 72 72 

Odpuńtění splátek: 13 0 0 0 
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Tab. 8.2 (Pokračování) 

Název banky Air Bank, a. s. Česká spo itelna, a. s. ČSOB, a. s. Raiffeisen Bank, a. s. 

Poplatky za vedeníŚ Ń Kč 5ř Kč/měsíc 5ř Kč/měsíc Ń Kč 

Úroková sazbaŚ 8,9 % 12,78 % 8,9 – 23,9 % 10,9 % 

P eplacenoŚ 93 665 Kč 186 ń62 Kč 166 2ŃŘ Kč 146 76Ř Kč 

P i ádném splácení se vrátíŚ - - - 50 ŃŃŃ Kč 

Celkem se zaplatíŚ 4ř3 665 Kč 586 ń62 Kč 566 2ŃŘ Kč 546 76Ř Kč 

* V p ípadě nesplácení měsíční splátky včas, zvýší se RPSN a úroková sazba. 

V tabulce Ř.2 je porovnání finančního úvěru na částku 4ŃŃ ŃŃŃ Kč u jednotlivých 

poskytovatel . U větńiny bank je poskytnutí úvěru podmíněno vedení účtu u téņe banky 
a klient musí mít uzav enou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Úvěr lze pojistit proti ztrátě 
zaměstnání, pokud má klient pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 

Některé banky poskytují tzv. ůmerické hypotéky ve výńi nap . 2 mil. Kč na dobu 
splatnosti 20 let (tabulka v p íloze č. 38). Nevýhodou je jińtění hypotéky vhodnou 

nemovitostí. 

Tab. 8.3 Produkt Pilot Licence Finance od společnosti Aero Fin, s. r. o, [13] . 

Pilot Licence Finance (Aero Fin, s. r. o.) 

Výńe úvěruŚ 150 ŃŃŃ Kč 300 ŃŃŃ Kč 500 ŃŃŃ Kč 1 000 ŃŃŃ Kč 1 500 ŃŃŃ Kč 

Měsíční splátkaŚ 2 Ń76 Kč 4 ń54 Kč 6 924 Kč 13 Ř47 Kč 20 77Ń Kč 

Existuje také na trhu produkt „Pilot Licence Żinance“, který je zamě ený p ímo na 
financování leteckého výcviku ukončeného získáním pilotní licence. Tento produkt zajińťuje 
společnost ůero Żin, s. r. o a je určen pro individuální uchazeče se zájmem o modulové 
výcviky PPL, CPL, MEP, kurzy angličtiny, teoretické kurzy ůTPL, CPL, včetně financování 
náletu pro získání poņadovaných kvalifikací. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je, ņe klient 
musí mít smlouvu o zajińtění leteckého výcviku u letecké ńkoly a certifikát o úspěńném 
absolvování zdravotní prohlídky. Společnost ůerofin, s. r. o. je schopná poskytnout úvěr aņ 
do výńe ń,5 mil. Kč s pr měrným úrokem ńŃ,ř %, a to bez zajińtění nemovitosti na dobu 

10 let. (viz tab. 8.3), [13]. 

Rovněņ některé letecké společnosti zajińťují pro své ņáky finanční prost edky 
u některé banky. Společnost DSů, a. s. zajińťuje úvěr ve výńi aņ 5ŃŃ ŃŃŃ Kč s úrokem od 
13,5 % aņ do ń4,5 % ve spolupráci s ČSOB, a. s, [23]. 

Nisa ůir, s. r. o. nabízí úvěr na financování výcviku PPL(H) ve spolupráci s firmou 

SPEL, a. s. Výńe úvěru je limitována od 100 000 Kč aņ do 250 ŃŃŃ Kč s úrokem od Ř,řŘ % aņ 
do 10,98 %, zbytek si musí uhradit ņák z vlastních zdroj , [34]. 
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9 Záv r 

P edmětem diplomové práce na téma „Koncepce pilotního výcviku pro získání 
kvalifikace CPL(H)“ bylo popsat moņné zp soby získání kvalifikace obchodního pilota 
vrtulníku dle platné legislativy a analyzovat zp sob výcviku pro získání této kvalifikace 

jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska návaznosti kvalifikací. 

V první části práce je popsaná situace v České republice z hlediska vývoje 
provozování vrtulník  a jsou zmíněny poņadavky pro získání kvalifikace CPL(H) a typové 
kvalifikace, jako je SEP(H) nebo MET(H). Jsou zde zahrnuty také poņadavky na zdravotní 
zp sobilost leteckého personálu, poņadavky pro zahájení letového výcviku na soukromého 

a obchodního pilota vrtulníku, pr běh jednotlivých výcvik  a v neposlední adě jsou zde 

zmíněny poņadavky na komunikaci v anglickém jazyce. 

Dalńí část práce je zamě ena na za ízení pomocí letové simulace a jejich vyuņití 
p i výcviku pilota vrtulník , včetně popisu jediného certifikovaného za ízení u nás (TB-171), 

které slouņí pro výcvik pilot  a posádek vrtulník  Mi-17/171 a Mi-8. Nechybí zde také 

uņitečné informace o volbě vhodné letecké ńkoly pro zahájení výcviku a uplatnění kvalifikace 
CPL(H) na trhu práce v České republice. 

Významnou a zároveň poslední kapitolu diplomové práce tvo í finanční analýza 

s grafickým porovnáním jednotlivých cen výcvik  PPL(H), CPL(H) a time buildingu, včetně 

kalkulace náklad  kompletního výcviku pro získání kvalifikace obchodního pilota vrtulník  
na typech Robinson R22, Guimbal Cabri G2 a Schweizer S269. Tato analýza byla sestavena 
na základě poskytnutých údaj  od jednotlivých leteckých výcvikových organizací. Mezi tyto 

společností pat í zejména Blue Sky Service, s. r. o., DSA, a. s., Fly For Fun, s. r. o. 

Heli Czech, s. r. o. a LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. Zároveň byl vybrán optimální zp sob 
dosaņení kvalifikace CPL(H) jak z hlediska finančního, tak z hlediska návazností kvalifikací.  

V České republice se nacházejí letecké výcvikové organizace, které provádějí pouze 
modulové výcviky pilot  vrtulník . Z finanční analýzy vyplývá, ņe nejefektivnějńí cesta 

k dosaņení kvalifikace CPL(H) je získání PPL(H) a pot ebného náletu u společnosti 
Fly For Fun, s. r. o. Výcvik obchodního pilota je výhodné absolvovat u společnosti LPS, 
letecké práce a sluņby, s. r. o. nebo u společnosti Heli Czech, s. r. o. 

Cena kompletního výcviku CPL(H) na typu Robinson R22 se pohybuje kolem 

1 632 000 Kč, vč. DPH. V ceně vńak nejsou zahrnuty ostatní náklady, jako jsou letińtní 
poplatky, nalétané hodiny navíc a jiné náklady spojené s výcvikem. 

Vrtulníkové létání je v dneńní době pro mnohé lidi cenově nedostupné, rovněņ 
neexistuje u nás ņádná civilní státní ńkola, která by byla zamě ena na výcvik nových 
profesionálních pilot  vrtulník . Jedna z moņností financování celého výcviku je pomocí 
úvěru, coņ p i daných uvěrových podmínkách u jednotlivých bank nep ichází u mladého 
člověka moc v úvahu. Je moņné, ņe vlivem nedostatku pilot  vrtulník  v ČR si některé 
letecké společnosti budou chtít v budoucnu vychovat své piloty, obdobně jak tomu bylo 

u společnosti ůlfa Helicopter, s. r. o. To by mohla být výborná p íleņitost pro mladé uchazeče 

o pilotní výcvik nebo pro drņitelé kvalifikace PPL. 

Tato diplomová práce m ņe poskytnout uņitečné informace vńem, kte í mají zájem 

o letecký výcvik pro získání kvalifikace soukromého nebo obchodního pilota na některém 
ze zmíněných typ  vrtulník . 
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11 SEZNůM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Zkratka English language Český jazyk 

AJ English language ůnglický jazyk 

ATO Approved Training Organization Schválená organizace pro výcvik 

ATPL(H) Air Traffic Pilot Licence (H) Kvalifikace dopravního pilota (vrtulník) 

CPL(H) Commercial Pilot Licence (Helicopter) Kvalifikace obchodního pilota (vrtulník) 

ČR Czech republic Česká republika 

ČTÚ Czech telecommunication office Český telekomunikační ú ad 

EEG Electroencephalography Elektroencefalogram 

EKG Electrocardiography Elektrokardiogram 

EU European Union Evropská unie 

FFS Full Flight Simulator Úplný letový simulátor 

FH Flight Hour Letová hodina 

FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer Trenaņér letových a navigačních postup  

FSTD Flight Simulation Training Device Za ízení pro výcvik pomocí letové simulace 

FTD Flight Training device Letové výcvikové za ízení 

FTO Flight Training Organization Letecká výcviková organizace 

ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

IFR Instrument Flight Rules Pravidla pro let podle p ístroj  

IR(H) Instrument Rating (Helicopter) P ístrojová doloņka (vrtulník) 

JAR-FCL 2 Join Aviation Rules-Flight Crew Licencing (Helicopter) 
Společenství leteckých ú ad -Licencování leteckého 

personálu (vrtulník) 

JAR-FCL 3 Join Aviation Rules-Flight Crew Licencing (Medical) 
Společenství leteckých ú ad -Licencování leteckého 

personálu (zdravotní zp sobilost) 

LAPL(H) Light Aircraft Pilot Licence (Helicopter) Pr kaz zp sobilosti pilota lehkých letadel (vrtulník) 

LS PČR Police Air Service of the Czech Republic Letecká sluņba policie České republiky 

LZS Air Rescue Service Letecká záchranná sluņba 

MCC Multi Crew Co-Operation Součinnost vícečlenné posádky 
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MD ČR Ministry of Transport of the Czech Republic Ministerstvo dopravy České republiky 

MET(H) Multi Engine Turbine Helicopter Vícemotorový turbínový vrtulník 

METAR Aviation routine weather report Pravidelná letecká meteorologická zpráva 

NOTAM Notice to Airman Poznámka pro letce 

NVG Noc Vision Goggle Brýle pro noční vidění 

ORL Otolaryngology Otorhinolaryngologie 

Part-FCL Part-Flight Crew Licencing Část-Licencování leteckého personálu 

PIC Pilot In Command Velící pilot 

PPL(H) Private Pilot Licence (Helicopter) Kvalifikace soukromého pilota (vrtulník) 

RPSN Annual percentage rate of charge Roční procentní sazba náklad  

LP Air Traffic Control ízení letového provozu 

SEP(H) Single Engine Piston Helicopter Jednomotorový pístový vrtulník 

SPIC Student Pilot In Command Velicí pilot – ņák 

TAF Terminal Aerodrome Forecast Letińtní p edpověď 

TRTO Type Rating Training Organization Organizace pro výcvik typové kvalifikace 

USD United States Dollar ůmerický dolar 

VFR Visual Flight Rules Pravidla pro let za vnějńí viditelnosti 
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P íloha č. 1 Seznam organizací pově ených ÚCL prováděním zkoušek z letecké angličtiny ICAO, [39] . 

Číslo pov ení Název organizace Zam ení 

CZ/ICAO English 02 F Air, s. r. o. GA letouny 

CZ/ICAO English 03 Travel Service, a. s. obchodní doprava letouny 

CZ/ICAO English 04 ízení letového provozu ČR, s. p. LP ELPůC, żů letouny 

CZ/ICAO English 05 PaeDr. Josef Oplt vrtulníky, letouny 

CZ/ICAO English 06 ABS Jets, a. s. obchodní doprava letouny 

CZ/ICAO English 08 Flying Academy, s. r. o. GA letouny 

CZ/ICAO English 09 Profi Lingea GA letouny a kluzáky 

CZ/ICAO English 10 Letecká ńkola Bemoair, s. r. o. GA letouny 

CZ/ICAO English 11 DSA, a. s. żů letouny, vrtulníky 

CZ/ICAO English 12 Fly For Fun, s. r. o. GA letouny 

CZ/ICAO English 13 ůviatický klub, s. r. o. GA letouny 

CZ/ICAO English 14 Let’s Żly, s. r. o. obchodní doprava a GA letouny 

CZ/ICAO English 15 Aeropartner, s. r. o. obchodní doprava a GA letouny 

CZ/ICAO English 16 AVION air, s. r. o. GA letouny 

CZ/ICAO English 17 České aerolinie, a. s. obchodní doprava letouny 

P íloha č. 2 Organizace schválené ÚCL k výuce anglického jazyka pro piloty, [39] . 

Číslo pov ení Název organizace 

CZ/FTO – 001 F-ůIR, s. r. o., Letińtě Beneńov 

CZ/FTO – 002 Letecká ńkola Bemoair, s. r. o., Letińtě Beneńov 

CZ/FTO – 004 Letecká ńkola LPČR, s. p., Letińtě Praha – Ruzyně 

CZ/FTO – 006 DSů, a. s., Letińtě Hradec Králové 

CZ/FTO – 009 LET’S ŻLY, s. r. o., Letińtě Ostrava – Mońnov 

CZ/FTO – 010 Żakulta dopravní ČVUT v Praze, Praha 

CZ/FTO – 011 Letecká ńkola VUT v Brně, Brno 

CZ/FTO – 013 Żakulta strojní VŃB – TU Ostrava, Ostrava 

CZ/FTO – 014 Flying Academy, s. r. o., Brno 

CZ/FTO – 015 První letecká internetová ńkola, s. r. o., Brno 

CZ/FTO – 017 Blue Sky Service, s. r. o., Letińtě Brno – Tu any 

RZ 114 FLY FOR FUN, s. r. o., Praha 



FSI VUT v Brně P ílohy 

 61 

P íloha č. 2 (Pokračování) 

Číslo pov ení Název organizace 

CZ/ICAO English 09 Jakub Vimr – ProfiLingua, U P echodu 7, ń62ŃŃ Praha 6 

P íloha č. 3 FTO poskytující výcvik PPL(H) na území ČR, [39] . 

Číslo pov ení Název organizace Typ vrtulník  

CZ/FTO(H)-006 DSů a. s., Mladoboleslavská, hala č. 5Ř, Letińtě Kbely, ńř7 2ń Praha ř S269 

CZ/FTO(H)-014 Flying Academy, s. r. o., Praņákova 4Ř, 6ńř ŃŃ Brno R22 

CZ/FTO(H)-015 První letecká internetová ńkola, s. r. o., Brat í K íčk  42, 62ń ŃŃ Brno R22, R44 

CZ/FTO-016 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o., U Studny 33Ř3, 276 Ńń Mělník R22, R44 

CZ/FTO(H)-017 Blue Sky Service, s. r. o., Letińtě Brno - Tu any 27, 627 ŃŃ Brno R22, R44 

CZ/FTO-021 Heli Czech, s. r. o., Světlá pod Ho ičkami 3ř, 552 Ń5 R22, R44 

CZ/FTO(H)-022 Żly Żor Żun, s. r. o., Jind icha Plachty 1014/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov R22, R44 

P íloha č. 4 Registrovaná za ízení pro výcvik PPL(H) v České republice, [39] . 

Název organizace Typ vrtulník  

HELOTOUR, s. r. o., letińtě Hosín u Českých Budějovic R22, R44 

HELITOM, s. r. o., Emlerova 2ń6, 5Ń7 23 Libáň R22, R44 

HELIWORK, s. r. o., Ne edín ř37, 77ř ŃŃ Olomouc S269 

HYPERSTůVEBNINY CZ, a. s., Beneńov R44 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o., letińtě Roudnice nad Labem R22, R44 

LION HELICOPTERS, s. r. o., Ráby ńńř, 533 52 Pardubice R22, R44, G2 

MůMBů ůIR, s. r. o.ś letińtě Bohuňovice u Olomouce R22 

NISů ůIR, s. r. o., letińtě Mladá Boleslav R22, R44 

żES ůir, s. r. o., Studentská 55, 323 ŃŃ Plzeň R44 

T-ůIR, s. r. o., letińtě Hradec Králové S269, R22, R44 

P íloha č. 5 Seznam FTO poskytující výcvik CPL(H) na území ČR, [39] . 

Číslo pov ení Název organizace provád jící výcvik CPLĚHě 

CZ/FTO(H)-006 DSů a. s., Mladoboleslavská, hala č. 5Ř, Letińtě Kbely, ńř7 2ń Praha ř 

CZ/FTO(H)-014 Flying Academy, s. r. o., Praņákova 4Ř, 6ńř ŃŃ Brno 

CZ/FTO(H)-015 První letecká internetová ńkola, s. r. o., Brat í K íčk  42, 62ń ŃŃ Brno 

CZ/FTO-016 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o., U Studny 33Ř3, 276 Ńń Mělník (letińtě Roudnice nad Labem) 
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P íloha č. 5 (Pokračování) 

Číslo pov ení Název organizace provád jící výcvik CPLĚHě 

CZ/FTO(H)-017 Blue Sky Service, s. r. o., Letińtě Brno - Tu any 27, 627 ŃŃ Brno 

CZ/FTO-021 Heli Czech, s. r. o., Světlá pod Ho ičkami 3ř, 552 Ń5 

CZ/FTO(H)-022 Żly Żor Żun, s. r. o., Jind icha Plachty ńŃń4/23, ń5Ń ŃŃ Praha 5 Smíchov 

P íloha č. 6 Osnova integrovaného letového výcviku CPL/IR(H), [10] . 

Integrovaný výcvik CPL/IRĚHě 

 
Dvojí 
ízení Sólo SPIC Celkem ŻŻSś ŻTDś ŻNPT pro vrtulníky 

Za vnějńí viditelnosti, 
včetně ME T/R 

75 FH 
14 FH + 

1 FH (Noc) 
40 FH 130 FH 

30 FH na FFS (C/D) nebo 25 FH na FTD 2; 3 nebo 20 

FH na FNPT II, III 

Základní (IŻR) 10 FH - - 10 FH 5 FH na FTD; FNPT I 

Výcvik p ístrojové 
kvalifikace 

40 FH - - 40 FH 
20 FH na FFS, FTD 2, 3; FNPT II, III nebo 10 FH na 

FTD 1; FNPT I 

Celkem 125 FH 55 FH 180 FH 
50 FH na FFS (C/D) nebo 45 FH na FTD 2, 3 nebo 40 

FH na FNPT II, III nebo 10 FH na FTD 1; FNPT I 

P íloha č. 7 Seznam organizací schválených k provádění typových výcviků na území ČR, [39] . 

Certifikace Název organizace Typový výcvik/letový výcvik 

CZ/FTO(H)-006 DSA a. s. EC120, EC135, AS355, S269 

CZ/FTO-016 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. R22, R44 

CZ/FTO(H)-017 Blue Sky Service, s. r. o. R22, R44, Bell 206, Bell 427, Bo 105 

CZ/FTO(H)-020 Alfa-Helicopter, spol. s r. o. Bell 206LT, Bell 427/EC 135 

CZ/FTO-021 Heli Czech, s. r. o. R22, R44 

CZ/FTO(H)-022 Fly For Fun, s. r. o. R22, R44 

CZ/TRTO-004 Nisa Air, spol. s r. o. R22, R44 

CZ/TRTO-006 Helitom, spol. s r. o. R22, R44 

P íloha č. 8 Seznam organizací provádějících výcvik VFR Noc(H) 

Certifikace Společnost Typ vrtulníku 

CZ/FTO(H)-006 DSA a. s. S269 

CZ/FTO(H)-015 První letecká internetová ńkola, s. r. o. R22 

CZ/FTO-016 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. R22, G2 
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P íloha č. 8 (Pokračování) 

Certifikace Společnost Typ vrtulníku 

CZ/FTO(H)-017 Blue Sky Service, s. r. o. R22, R44 

CZ/FTO-021 Heli Czech, s. r. o. R22, R44 

CZ/FTO(H)-022 Fly For Fun, s. r. o. R44 

P íloha č. 9 Počet p edepsaných hodin pro výcvik MCC pro vrtulníky, [10] . 

Typ výcviku MCC Kurz MCC/IR Kurz MCC/VFR 

Výuka teorie, [hod]. 25 25 

Praktický výcvik 
MCC 

Samostatný výcvik MCC(H) 20 15 

Praktický výcvik v p ípadě, ņe ņák navńtěvuje ůTP(H), [hod]. 15 10 

Kombinace výcviku MCC s prvním typovým výcvikem pro vícepilotní 
vrtulníky (pouņito stejného ŻSTD), [hod]. 

10 7 

P íloha č. 10 Porovnání vrtulníků Guimbal Cabri G2, Robinson R22 a Schweizer S269, [28] . 

Parametry 

Typ vrtulníku 

Guimbal Cabri G2 Robinson R22 Beta II Schweizer S269CBi 

Délka trupu, [m]. 6,31 6,58 6,76 

Ńí ka kabiny, [m]. 1,24 1,12 1,30 

Celková výńka, [m]. 2,5 2,7 2,65 

Pr měr hlavního rotoru, [m]. 7,20 7,67 8,18 

Pr měr ocasního rotoru, [m]. 0,60 1,07 1,30 

Typ nosného rotoru Volně uloņený, plovoucí Polotuhý Volně uloņený, plovoucí 

Počet list  hlavního rotoru 3 2 3 

Typ ocasního rotoru Fenestron Klasický Klasický 

Prázdná hmotnost, [kg]. 425 387 500 

Maximální vzletová hmotnost, [kg]. 700 622 795 

Uņitečné zatíņení, [kg]. 275 235 295 

Uņitečné zatíņení (palivo na 2 hod), [kg]. 215 184 237 

Kapacita nádrņe, [l]. 170 112 121 

Zavazadlový prostor, [kg]. 40 23 Jen na dokumenty 
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P íloha č. 10 (Pokračování) 

Parametry 

Typ vrtulníku 

Guimbal Cabri G2 Robinson R22 Beta II Schweizer S269CBi 

Typ motoru Lycoming O-360-J2A Lycoming O-360-J2A Lycoming HIO-360 

Maximální cestovní rychlost, [km/h]. 185 178 148 

Maximální nep ekročitelná rychlost, [km/h]. 240 189 174 

Dostup ve visu (maximální zatíņení), [m]. 1 524 2 866 2 133 

Dolet, [km]. 700 386 417 

Výdrņ ve vzduchu, [hod:min]. 5:40 3:30 3:50 

Omezení síly větru, [m/s]. 20,6 8,75 8,75 

Deklarovaná rychlost pádu pro p eņití, [m/s]. 10 Není Není 

Omezení na nízké ż Není Kritické Není 

ízené vyh ívání karburátoru Elektronicky ůutomatické - mechanické Ručně 

Vyváņení Elektronické (plynulé) Mechanické Elektronické (plynulé) 

Ochrana proti p etočení rotoru Signalizace Ne Ne 

Palivo AVGAS 100 LL 100 LL 100 LL 

P íloha č. 11 Seznam zapsaných vrtulníků R22 (Robinson Helicopter Company) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-AEB 1998 14. 3. 2011 29097886 29097886 

OK-AKJ 2004 16. 10. 2008 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-AKT 1989 21. 5. 2012 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-AKY 1998 29. 12. 2009 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-ALI 2004 25. 3. 2009 61467863 Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-AVE 1991 11. 9. 2012 497 90 161 61775029 

OK-BIG 1996 12. 8. 1996 25267981 Nisa Air, s. r. o. 

OK-BOB 1990 19. 11. 2008 HELOTOUR s. r. o. HELOTOUR s. r. o. 

OK-CMW 2009 14. 9. 2009  COPTER METAL WORKS LTD. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-CPW 2006 20. 4. 2006 HELITOM, s. r. o. HELITOM, s. r. o. 

OK-EDA 2004 5. 8. 2008 27756823 27756823 

OK-EKA 2007 23. 5. 2007 24776475 HELITOM, s. r. o. 

OK-FFF 2005 1. 6. 2005 61467863 První letecká internetová ńkola, s. r. o. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
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P íloha č. 11 (Pokračování) 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-HDS 2003 7. 10. 2011 67070973 První letecká internetová ńkola, s. r. o. 

OK-HLC 2007 19. 11. 2008 Heli Czech, s. r. o. Heli Czech, s. r. o. 

OK-HSK 2010 24. 3. 2010 Heli Czech, s. r. o. Heli Czech, s. r. o. 

OK-IVO 1988 30. 3. 2009 Mamba Air, s. r. o. Mamba Air, s. r. o. 

OK-KFS 1990 23. 3. 2009 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-LEA 1999 19. 12. 2000 64583686 Nisa Air, s. r. o. 

OK-LPS 2003 3. 1. 2005 LPS, Letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-MAY 2011 3. 8. 2011 Nisa Air, s. r. o. Nisa Air, s. r. o. 

OK-NIA 2008 1. 8. 2008 25267981 Fly For Fun, s. r. o. 

OK-NIS 2008 15. 5. 2008 25331825 Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-OBA 2008 12. 7. 2011 25980891 Nisa Air, s. r. o. 

OK-ORJ 2008 3. 2. 2009 28093020 28093020 

OK-STH 2006 20. 11. 2012  Ji í Ńtěpán T-air, spol. s r. o. 

OK-TOM 2008 18. 11. 2008 25507516 Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-TSB 2009 16. 10. 2009 25723758 70181349 

OK-VDM 2009 2. 4. 2009 25267981 Fly For Fun, s. r. o. 

OK-XIB 1992 6. 5. 1992 61672980 Espe Air, spol. s r.o.  

OK-XIF 1993 23. 9. 1993 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-YIT 1993 14. 8. 2000 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-ZIL 1994 20. 10. 1994 46350853 46350853 

OK-ZIN 1994 20. 10. 1994 16193474 Espe Air, spol. s r. o.  

OK-ZYZ 2009 14. 10. 2010 28502922 28502922 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 12 Seznam zapsaných vrtulníků R44 (Robinson Helicopter Company) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-ABD 2009 28. 5. 2009 26870771 26870771 

OK-ADT 2012 28. 11. 2012 27508986 T-air spol. s r.o. 

OK-AQK 2006 19. 8. 2011 27333841 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-AXJ 2008 29. 9. 2008 25337408 25337408 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
http://www.helimag.cz/cz/company/8/Blue-Sky-Service,-s.r.o./
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
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P íloha č. 12 (Pokračování) 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-BDH 1994 26. 3. 2009 BREAS, a.s., CARTRONIC s.r.o. Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-BLA 2009 22. 6. 2009 26233916 Nisa Air, s. r. o. 

OK-BLP 2011 27. 6. 2011 48400751 48400751 

OK-DAF 2007 11. 4. 2007 27601722 27601722 

OK-DBA 2007 6. 11. 2009 27993531 61775029 

OK-DDD 2008 24. 11. 2008 Nisa Air, s. r. o. Nisa Air, s. r. o. 

OK-DWX 2007 10. 8. 2009 26394227 26394227 

OK-EEE 2010 10. 5. 2010 25066137 HELITOM, s. r. o. 

OK-EIN 1999 30. 11. 1999 29301149 29301149 

OK-EKB 2009 28. 5. 2009  Alexandr Filippov Alexandr Filippov   

OK-EME 2009 13. 7. 2009 14803402 14803402 

OK-ENA 2009 23. 3. 2009 25056051 Fly For Fun, s. r. o. 

OK-FTW 2008 2. 12. 2008 27924475 Mamba Air, s. r. o. 

OK-GES 2007 29. 5. 2007  Josef Svěcený 61775029 

OK-GTP 2005 25. 8. 2011 00001091 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-HCZ 2007 25. 9. 2007 25405756 Heli Czech, s. r. o. 

OK-HLS 2010 24. 3. 2010 Heli Czech, s. r. o. Heli Czech, s. r. o. 

OK-HYP 2008 6. 10. 2008 27128113 27128113 

OK-KLK 2007 27. 6. 2007 63319802 AEROCENTRUM, spol. s r. o. 

OK-LTM 2008 4. 7. 2012 25472925 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-MCM 2010 15. 2. 2011 25723758 Heli Czech, s. r. o. 

OK-MIS 2008 29. 9. 2008 46806113 46824693 

OK-MLE 2008 3. 1. 2013 11284927 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-MOV 2005 22. 11. 2006 27819582 27819582 

OK-OOK 2004 23. 11. 2012 26921073 26921073 

OK-OPW 2007 11. 4. 2007 25723758 60720743 

OK-PZK 2012 2. 11. 2012 10595511 10595511 

OK-SCI 2006 29. 12. 2009 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-SIM 2009 31. 7. 2009 Tomáń Praņák  Blue Sky Service, s. r. o. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
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P íloha č. 12 (Pokračování) 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-SPW 2003 9. 5. 2012 40573885 40573885 

OK-STE 2004 16. 4. 2009 45636800 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-SVO 2009 16. 10. 2009 00473057 Nisa Air, s. r. o. 

OK-TAP 2006 23. 8. 2012 47455993 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-TES 2008 22. 3. 2011 25507516 Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-TLH 2006 13. 4. 2007 16774574 T-air, spol. s r. o. 

OK-VDP 2006 12. 5. 2009 26015269 26015269 

OK-VER 2005 25. 1. 2012 60994886 HELIWORK CZ, s. r. o. 

OK-VIN 2012 21. 5. 2012 60746441 00012122 

OK-VKZ 2009 8. 9. 2009 28099796 Heli Czech, s. r. o. 

OK-VPW 2006 26. 7. 2006 25848569 25848569 

OK-VRT 2008 12. 5. 2008 25594273 25594273 

OK-VSE 2010 2. 8. 2010 25446592 Heli Czech, s. r. o. 

OK-WRC 2006 12. 12. 2011 27673294 LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

OK-WYZ 2012 3. 1. 2013 28502922 28502922 

OK-ZIO 1995 16. 6. 1995  ůntonín Kabelka LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha š. 13 Seznam zapsaných vrtulníků EC-120 (Eurocopter) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-BST 2005 16. 9. 2011 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-HEL 2008 1. 6. 2009 25848569 25848569 

OK-MMI 2003 15. 7. 2008 48117820 DSA a. s. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 14 Seznam zapsaných vrtulníků EC-135 (Eurocopter) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-AHG 2010 22. 6. 2010 Alfa Helicopters s. r. o. Alfa Helicopters s. r. o. 

OK-DSA 1999 18. 11. 2002 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-DSB 2004 18. 11. 2004 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-DSC 2004 17. 12. 2004 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-DSD 2004 17. 12. 2004 DSA a. s. DSA a. s. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=60994886
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
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P íloha č. 14 (Pokračování) 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-DSE 2009 8. 7. 2009 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-LIN 2008 14. 6. 2010 26168685 48169609 

OK-NIK 2008 9. 7. 2009 Alfa Helicopters s. r. o. Alfa Helicopters s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 15 Seznam zapsaných vrtulníků AS-350 (Eurocopter) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-DSW 2012 11. 3. 2013 DSA a. s. DSA a. s. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 16 Seznam zapsaných vrtulníků AS-355 (Eurocopter) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-DSN 1981 7. 7. 2003 DSA a. s. DSA a. s. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 17 Seznam zapsaných vrtulníků MD-500 (McDonnell Douglas) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-YIK 2006 27. 3. 2007 25209248 25209248 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 18 Seznam zapsaných vrtulníků Bell 206 (Bell Helicopter Textron) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-AHF 2009 7. 1. 2010 Alfa Helicopters s. r. o. Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-ZIU 1994 3. 11. 2010 Alfa Helicopters s. r. o. Alfa Helicopters s. r. o. 

OK-ZKP 1995 12. 6. 2012 18188583 Blue Sky Service, s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 1ř Seznam zapsaných vrtulníků Bell 407 (Bell Helicopter Textron) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-ALB 2004 27. 6. 2011 25717707 Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-SOL 2006 9. 9. 2010 28038746 28038746 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 20 Seznam zapsaných vrtulníků Bell 427 (Bell Helicopter Textron) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-AHA 2000 16. 7. 2003 Alfa Helicopters s. r. o. Alfa Helicopters s. r. o. 

OK-AHE 2001 24. 5. 2006 Alfa Helicopters s. r. o. Alfa Helicopters s. r. o. 
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P íloha č. 20 (Pokračování) 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-EMI 2000 30. 8. 2002 Alfa Helicopters s. r. o. Alfa Helicopters s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 21 Seznam zapsaných vrtulníků Bell 42ř (Bell Helicopter Textron) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-BHX 2012 12. 12. 2012 Bell Helicopter Textron Inc. AVIATION SERVICE, a. s. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 22 Seznam zapsaných vrtulníků Bell TAH-1P (Bell Helicopter Textron) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-AHC 1997 12. 12. 2012 Heli Czech, s. r. o. Heli Czech, s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 23 Seznam zapsaných vrtulníků Cabri G2 (Guimbal) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-CAB 2012 13. 2. 2012 LION Helicopters s. r. o. LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 24 Seznam zapsaných vrtulníků S-269 (Sikorsky) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-PIC 2000 12. 7. 2006 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-PIM 1985 5. 2. 1997 25000594 25000594 

OK-PIN 2005 1. 9. 2011 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-PIP 2000 29. 5. 2008 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-PIR 2007 28. 1. 2013 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-XIS 1998 27. 7. 2006 HELIWORK CZ, s. r. o. HELIWORK CZ, s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 25 Seznam zapsaných vrtulníků Mi-2 (Mil) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-JIX 1979 30. 6. 1994 DSA a. s. DSA a. s. 

OK-KIZ 1980 22. 4. 1994  Univerzal Avia 48154644 

OK-LJR 1981 30. 6. 1994 48169609 DSA a. s. 

OK-UIC 1983 23. 6. 2000 AEROCENTRUM, spol. s r. o. AEROCENTRUM, spol. s r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
http://www.helimag.cz/cz/company/13/AEROCENTRUM,-spol.-s-r.o./
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P íloha č. 26 Seznam zapsaných vrtulníků Mi-8 (Mil) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-AXZ 1971 28. 5. 2001 31729126 25848631 

OK-SFB 1974 26. 4. 2012 
OTIUM CONSULT GmbH & Co Offshore Ausruestungen 

KG   

AEROCENTRUM, spol. 

s r. o. 

OK-YXB 1969 4. 5. 1993 00000507 48154644 

OK-YXC 1969 14. 1. 1994 00000507 48154644 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 27 Seznam zapsaných vrtulníků AW-119 Coala (Augusta Westland) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-MAC 2012 14. 8. 2012  CPI Heli, s. r. o. Heli Czech, s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 28 Seznam zapsaných vrtulníků Bo-105 (Messerschmitt-Bölkow-Blohm) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-AAA 1992 25. 11. 2010 25337408 Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-BBB 1992 25. 11. 2010 25337408 Blue Sky Service, s. r. o. 

OK-EIH 1974 19. 4. 2004 27781305 HELIWORK CZ, s. r. o. 

OK-IAN 1978 3. 2. 2005 27781305 HELIWORK CZ, s. r. o. 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 2ř Seznam zapsaných vrtulníků Kania (PZL widnik) v rejst íku ČR, [39] . 

Značka Rok výroby Zapsáno Majitel Provozovatel 

OK-VIL 1996 19. 7. 1996 25849166 65139291 

* Může se zde nacházet vrtulník, který již není provozovaný, ale je stále zapsaný v leteckém rejst íku ČR 

P íloha č. 30 Letecké výcvikové organizace provádějící výcviky pro vrtulníky v Polsku, [40]. 

Číslo certifikace Název společnosti Sídlo Typ výcviku 

5 NORMAL PIOTR JAFERNIK 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszy ska 3ńř PPL(H)/CPL(H) 

6 IBEX - U. L. SP. Z O. O. ŃŃ Ř52 Warszawa, ul. elazna 54 PPL(H)/CPL(H) 

9 
AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ 

(O RODEK) 66-015 Przylep, ul. Skokowa 18 PPL(H)/CPL(H) 

62 
ůEROKLUB ęęORL Tęę W D BLINIE 

(O RODEK) 
08-52ń D blin, ul. 

SzkołyPodchor ychLotnictwa ń 

PPL(H) 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=%C2%A0
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=25849166
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P íloha č. 30 (Pokračování) 

Číslo certifikace Název společnosti Sídlo Typ výcviku 

68 
HELI INVEST SP. Z O. O. SERVICES S. K. 

A. 
01-934 Warszawa, ul. Ksi ycowa 3/ń5 PPL(H)/CPL(H) 

72 SALT AVIATION SP. Z O. O. 
05-ńŃ2 NowyDwórMazo, ul. żen. 

WiktoraThommee 1a 
PPL(H)/CPL(H) 

80 
''PYRLANDIA BOOGIE'' ANNA 

BENETURSKA 
88-ń7Ń Pako ć, żiebnia PPL(H)/CPL(H) 

97 
Pů STWOWů WY SZů SZKOŁů 

ZAWODOWA W CHEŁMIE 
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 54 CPL(H) 

99 PZL- WIDNIK S. A. 21-Ń45 widnik, ůl. LotnikówPolskich ń PPL(H)/CPL(H) 

123 AP-AVIATION 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszy ska 32ń PPL(H)/CPL(H) 

126 AIRCOM SP. Z O. O. 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 15 A lok. 4 PPL(H)/CPL(H) 

139 ADRIANA AVIATION SP. Z O. O. 86-253 KijewoKrólewski, Kosowizna PPL(H)/CPL(H) 

145 4D HELICOPTER ACADEMY 40-271 Katowice, ul. Lotnisko 1 PPL(H) 

P íloha č. 31 Letecké výcvikové organizace provádějící výcviky pro vrtulníky na Slovensku, [18] . 

Číslo certifikace Název společnosti Sídlo typ výcviku 

FTO-SK/01 ŅILINSKÁ UNIVERZITů ŅILINů LVVC Univerzitná ń, Ńń 0 26 Ņilina PPL(H)/CPL(H) 

FTO-SK/04 AIR CARPATIA S.R.O Slowackého 4673/24, Ř2ń Ń4 Bratislava PPL(H)/CPL(H) 

FTO-SK/05 HELI COMPANY S.R.O Vranovská 72, ŃŘŃ Ńń Preńov PPL(H)/CPL(H) 

FTO-SK/06 UT AIR EUROPE, S.R.O. Palisády 33, Bratislava Řńń Ń6 PPL(H)/CPL(H) 

P íloha č. 32 Registrovaná za ízení pro výcvik pilotů vrtulníku na Slovensku, [18] . 

Číslo registrace Název společnosti Sídlo typ výcviku 

17 AEROFATRA, s. r. o. Ovčiarsko ń4Ń, ŃńŃ Ń4 Ņilina PPL(H) 

18 AIR CARPATIA, s. r. o Slowackého 24, Ř2ń Ń4 Bratislava PPL(H) 

19 HELI COMPANY s. r. o. Vranovská 72, ŃŘŃ Ńń Preńov PPL(H) 

P íloha č. 33 Letecké výcvikové organizace provádějící výcviky pro vrtulníky v Německu, [26] . 

Název společnosti Sídlo typ výcviku 

AEROHELI International GmbH & Co. KG Am Flugplatz 3, 03058 Neuhausen PPL(H) 

Agrarflug Helilift GmbH Warendorfer Str. 190, 59227 Ahlen PPL(H)/CPL(H) 
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P íloha č. 33 (Pokračování) 

Název společnosti Sídlo typ výcviku 

Air Lloyd Deutsche Helicopter Flugservice GmbH Flugplatz Bonn-Hangelar, 53757 St. Augustin PPL(H)/CPL(H) 

aveo air service GmbH & Co KG Żlugplatz Schwarze Heide 35, 4656ř Hünxe PPL(H)/CPL(H) 

DHD Heliservice GmbH ům Bahnhof, ń455Ń żroß Kreutz PPL(H)/CPL(H) 

HELI AG & Co KG Carl-Benz-Str. 3, 79211 Denzlingen PPL(H) 

Heli Aviation GmbH Flughafenstr. 7, 86169 Augsburg PPL(H)/CPL(H) 

Heli-Flight GmbH & Co KG Airport, 61203 Reichelsheim PPL(H) 

Helicopter Service Thüringen żmbH Buttstädter Str. 2Ń7 a, řř6ńŃ żroßbremmbach PPL(H)/CPL(H) 

HELITEAM - Süd Bürgermeister-Graf-Ring 10, 82538 Geretsried-Gelting PPL(H) 

HFD Hubschrauber & Flugzeugdienst GmbH Żlugplatz, ń4ř5ř Schönhagen PPL(H) 

HTC Helicopter Charter GmbH Dürrheimer Str. Ř4, 7Řń66 Donaueschingen PPL(H)/CPL(H) 

HTM - Helicopter Travel Munich GmbH Postfach, Řń663 München PPL(H)/CPL(H) 

Kayfly GmbH Flughafenstrasse 8, 57299 Burbach PPL(H) 

LGM Luftfahrt GmbH City Airport, 68163 Mannheim PPL(H)/CPL(H) 

Motorflug Baden-Baden GmbH Summersite Ave. C3ń2, 77Ř36 Rheinmünster PPL(H)/CPL(H) 

Rotorflug GmbH Postfach 1428, 61365 Friedrichsdorf PPL(H) 

P íloha č. 34 Cena modulových výcviků PPL(H) jednotlivých společností 

Společnost Typ vrtulníku Celková cena bez DPH Celková cena s DPH (21%) 

Blue Sky Service, s. r. o. R22 325 Ń35,ŃŃ Kč 3ř3 2ř2,35 Kč 

DSA, a. s. S269 33Ń 5ŃŃ,ŃŃ Kč 3řř řŃ5,ŃŃ Kč 

Fly For Fun, s. r. o. R22 3ń6 55Ń,ŃŃ Kč 3Ř3 Ń25,5Ń Kč 

Heli Czech, s. r. o. R22 335 5ŃŃ,ŃŃ Kč 4Ń5 ř55,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. Cabri G2 335 500,00 Kč 4Ń5 ř55,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. R22 335 ŃŃŃ,ŃŃ Kč 4Ń5 35Ń,ŃŃ Kč 

Nisa Air, s. r. o. R22 32ř Ř5Ń,ŃŃ Kč 3řř ńńŘ,5Ń Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

P íloha č. 35 Cena Time Buildingu u jednotlivých společností 

Společnost Typ vrtulníku Celková cena bez DPH Celková cena s DPH (21%) 

Blue Sky Service, s. r. o. R22 76Ř řŃŃ,ŃŃ Kč ř3Ń 36ř,ŃŃ Kč 

DSA, a. s. S269 77Ń ŃŃŃ,ŃŃ Kč ř3ń 7ŃŃ,ŃŃ Kč 
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P íloha č. 35 (Pokračování) 

Společnost Typ vrtulníku Celková cena bez DPH Celková cena s DPH (21%) 

Fly For Fun, s. r. o. R22 737 ŃŃŃ,ŃŃ Kč Řřń 77Ń,ŃŃ Kč 

Heli Czech, s. r. o. R22 77Ń ŃŃŃ,ŃŃ Kč ř3ń 7ŃŃ,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. Cabri G2 77Ń ŃŃŃ,ŃŃ Kč ř3ń 7ŃŃ,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. R22 77Ń ŃŃŃ,ŃŃ Kč ř3ń 7ŃŃ,ŃŃ Kč 

Nisa Air, s. r. o. R22 75ř ŃŃŃ,ŃŃ Kč řńŘ 3řŃ,ŃŃ Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

P íloha č. 36 Cena modulových výcviků CPL(H) u jednotlivých leteckých společností 

Společnost Typ vrtulníku Celková cena bez DPH Celková cena s DPH (21%) 

Blue Sky Service, s. r. o. R22 2ř5 ń35,ŃŃ Kč 357 ńń3,35 Kč 

DSA, a. s. S269/FNPT II 257 5ŃŃ,ŃŃ Kč 3ńń 575,ŃŃ Kč 

Fly For Fun, s. r. o. R22 (VFR Noc u jiné ŻTO) 36Ń řŃŃ,ŃŃ Kč 436 6Řř,ŃŃ Kč 

Heli Czech, s. r. o. R22 2ř5 5ŃŃ,ŃŃ Kč 357 555,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. Cabri G2 2ř5 5ŃŃ,ŃŃ Kč 357 555,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. R22 2ř5 5ŃŃ,ŃŃ Kč 357 555,ŃŃ Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

P íloha č. 37 Cena kompletního výcviku (PPL(H), nálet, CPL(H)) u jednotlivých leteckých společností 

Společnost Typ vrtulníku Celková cena bez DPH Celková cena s DPH (21%) 

Blue Sky Service, s. r. o. R22 ń 3Řř Ń7Ń,ŃŃ Kč 1 6ŘŃ 774,7Ń Kč 

DSA, a. s. S269/FNPT II ń 35Ř ŃŃŃ,ŃŃ Kč ń 643 ńŘŃ,ŃŃ Kč 

Fly For Fun, s. r. o. R22 (VFR Noc u jiné ŻTO) ń 4ń4 45Ń,ŃŃ Kč ń 7ńń 4Ř4,5Ń Kč 

Heli Czech, s. r. o. R22 ń 4Ńń ŃŃŃ,ŃŃ Kč ń 6ř5 2ńŃ,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. Cabri G2 1 401 ŃŃŃ,ŃŃ Kč 1 695 21Ń,ŃŃ Kč 

LPS, letecké práce a sluņby, s. r. o. R22 ń 4Ńń ŃŃŃ,ŃŃ Kč ń 6ř5 2ńŃ,ŃŃ Kč 

* Vše bez letových, navigačních, komunikačních, nočních a p istávacích poplatků 

P íloha 38 Americká hypotéka poskytovaná bankou ČSOB, [21] . 

Americká hypotéka ČSOB 

Výńe úvěruŚ 2 000 ŃŃŃ Kč 

Poměr výńe úvěru k hodnotě nemovitostiŚ 70 % 

Doba splatnosti: 20 let 



FSI VUT v Brně Diplomová práce 
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P íloha 38 (Pokračování) 

ůmerická hypotéka ČSOB 

Úroková sazba (fixace 5 let): 7,34 % 

Měsíční splátkaŚ 15 řń7 Kč 

 


