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Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavení přehledu konkrétních a v praxi 

aplikovatelných výcvikových tratí, začínajících z Letiště Brno-Tuřany (ICAO kód 

letiště: LKTB), v jednotlivých fázích pilotního výcviku (PPL(A), CPL(A), IR(A)). Tato 

práce je primárně určena pro Schválené výcvikové organizace (ATO) a Ohlášené 

organizace pro výcvik (DTO) na LKTB a jejich žáky, kterým by měla usnadnit mnohá 

rozhodnutí při výběru vhodných výcvikových tratí, zaručit správnost výběru tratí pro 

daný výcvik a také ušetřit čas. Obsahem této bakalářské práce jsou také obecná pravidla 

pro volbu tratí v jednotlivých fázích výcviku, která mohou být využita při volbě tratí z 

jiných letišť. Zvolené výcvikové tratě jsou plánovány jak po ČR, tak i do zahraničí.   

Klíčová slova 

Soukromý pilot letounu, PPL, Obchodní pilot letounu, CPL, Přístrojová kvalifikace, IR, 

Schválená výcviková organizace, ATO, Ohlášená organizace pro výcvik, DTO, 

výcvikové tratě, Letiště Brno-Tuřany, LKTB  

Abstract 

The main goal of this bachelor’s thesis is to compile an overview of specific training 

routes applicable in practise, starting from Brno-Turany Airport (airport’s ICAO code: 

LKTB), in the various phases of pilot training (PPL(A), CPL(A), IR(A)). This thesis is 

primarily intended for Approved Training Organizations (ATO) and Declared Training 

Organizations (DTO) at LKTB and their students. It should facilitate many decisions in 

selecting suitable training routes, guarantee the correct selection of routes and also save 

time. The content of this bachelor’s thesis are also general rules for the selection of 

routes in the various stages of training, which can be used in the selection of routes 

departing from other airports. The selected training routes are planned both in the Czech 

Republic and abroad. 

Key words 

Private pilot licence, PPL, Commercial pilot licence, CPL, Instrument rating, IR, 

Approved traning organisation, ATO, Declared training organisation, DTO, training 

routes, Brno-Tuřany Airport, LKTB 
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Úvod 

V úvodní části této práce je uveden základní přehled průkazů způsobilosti a 

kvalifikací podle Part-FCL. Jsou zde také definovány průkazy způsobilosti PPL(A), 

CPL(A) a Přístrojová kvalifikace IR(A). 

Ve druhé části se nachází popis, parametry letiště LKTB a důvody výběru tohoto letiště 

pro účely této práce. Informace zde čerpám z AIP ČR. 

V další části této bakalářské práce jsou definovány Schválené výcvikové organizace – 

ATO (Approved Training Organisation) a Ohlášené organizace pro výcvik - DTO 

(Declared Training Organisation). Najdeme zde seznam ATO a DTO nacházejících se 

na LKTB. Je zde také sestaven přehled nejčastěji nabízených výcvikových letounů v 

ATO a DTO na LKTB. 

Hlavní část bakalářské práce se věnuje výběru konkrétních výcvikových tratí a 

pravidlům, podle kterých jsou voleny. U každé fáze výcviku jsou zde definovány 

požadavky Part-FCL na výcvikové osnovy pro získání průkazů způsobilosti a 

kvalifikací v modulovém kurzu. Dále je zde vytvořen přehled konkrétních tratí pro 

všechny fáze výcviku s ohledem na výkonnostní parametry výcvikových letounů a také 

parametry výcvikových letišť. Přehled tratí je sestaven pro letiště LKTB, které jsem 

určil jako výchozí. Mapové podklady pro všechny lety se nachází v přílohách. 

Tato práce je primárně určena pro ATO a DTO na LKTB, které jsou oprávněny 

provádět výcviky PPL(A), CPL(A), IR(A) a pro jejich žáky. Obsahuje také obecná 

pravidla na volbu tratí při výcviku, která mohou být využita při volbě tratí 

z kteréhokoliv letiště. Věřím, že tato práce usnadní mnohá rozhodnutí při výběru 

vhodných tratí, ušetří čas a zaručí správnou volbu výcvikových tratí. 
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1. Průkazy způsobilosti a kvalifikace 

Průkaz způsobilosti opravňuje jeho držitele vykonávat funkci pilota dané kategorie 

letadel. Je možno ho rozšiřovat o příslušné kvalifikace (Rating), které nám dávají 

zvláštní podmínky, práva nebo omezení vztahující se k průkazu způsobilosti. K němu je 

nutno mít platné osvědčení zdravotní způsobilosti a v České republice také průkaz 

radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. Jednotlivé průkazy způsobilosti, kvalifikace, 

osvědčení zdravotní způsobilosti a průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby 

mají omezenou dobu platnosti. 

Přehled průkazů způsobilosti:  

LAPL(A) – Pilot lehkých letadel 

PPL(A) – Soukromý pilot letounu 

CPL(A) – Obchodní pilot letounu 

ATPL(A) – Dopravní pilot letounu 

SPL – Pilot kluzáku 

Přehled kvalifikací:  

IR - Přístrojová kvalifikace 

NIGHT - Noční kvalifikace  

EIR - Přístrojová kvalifikace pro let po trati  

ME - Kvalifikace pro vícemotorové letouny  

Přehled průkazů způsobilosti a kvalifikací není úplný, je zde uveden pouze základní 

přehled pro účely této bakalářské práce.  

1.1. Soukromý pilot letounu - PPL(A) 

Většina pilotů začíná motorové létání právě výcvikem pro získání průkazu soukromého 

pilota. Tento průkaz opravňuje vykonávat funkci velitele letadla nebo druhého pilota na 

jednomotorových letounech nebo TMG (Touring Motor Glider) do maximální vzletové 

hmotnosti 5700 kg. Tento průkaz nám umožňuje létat ve dne, dle pravidel letu za 

viditelnosti země – VFR (Visual Flight Rules), při meteorologických podmínkách VMC 

(Visual Meteorological Conditions). Pokud chceme létat i v noci, můžeme si tento 

průkaz rozšířit o noční kvalifikaci – NIGHT. Držitel PPL(A) je oprávněn provádět 

pouze neobchodní lety, tzn. ne za úplatu. Za úplatu může létat pouze při následujících 

podmínkách: 

„Držitel průkazu PPL(A) s právy instruktora nebo examinátora může obdržet úplatu za:  

1) poskytování letového výcviku pro získání průkazu LAPL(A) nebo PPL(A);  
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2) provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro získání těchto 

průkazů způsobilosti;  

3) kvalifikace a osvědčení související s těmito průkazy způsobilosti.“ [1]. 

Žadatel o průkaz PPL(A) musí být držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy. 

Minimální věk pro vydání PPL je 17 let.   

1.2. Obchodní pilot letounu - CPL(A) 

Další fází pilotního výcviku je výcvik obchodního pilota. Tento průkaz nás opravňuje 

k následujícímu: 

„Držitel průkazu CPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva:  

1) k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL a PPL; 

2) k výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než 

obchodní letecké dopravě;  

3) k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě ve všech jednopilotních 

letadlech s výhradou omezení uvedených v článku FCL.060 a v této hlavě;  

4) k výkonu funkce druhého pilota v obchodní letecké dopravě s výhradou omezení 

uvedených v článku FCL.060“ [2]. 

Průkaz způsobilosti CPL(A) opravňuje jeho držitele létat ve dne i v noci, dle pravidel 

letu za viditelnosti země – VFR, při meteorologických podmínkách VMC. Žadatel musí 

být držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti 1.třídy. Minimální věk pro vydání CPL 

je 18 let.   

1.3. Přístrojová kvalifikace - IR(A) 

Držitel průkazu PPL(A) a CPL(A) je oprávněn létat za VFR, tzn. za dohlednosti země. 

Přístrojová kvalifikace opravňuje jeho držitele létat za IFR (Instrument Flight Rules), 

tzn. dle pravidel letu podle přístrojů. Let za IFR může být proveden při IMC 

(Instrument Meteorological Conditions), ale i při VMC. Tento výcvik je zaměřen na 

zvládnutí létání za zhoršených meteorologických podmínek a zvládnutí IFR postupů. 

S platnou kvalifikací IR(A) smíme provést let za IFR od začátku pojíždění až do 

zastavení, ovšem Výška rozhodnutí - DH (Decision Height) nesmí klesnout pod 200 ft 

(60m).  
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„Nadmořská výška rozhodnutí nebo výška rozhodnutí (Decision altitude (DA) or 

decision height (DH)) 

 Stanovená nadmořská výška nebo výška při 3D přiblížení podle přístrojů, ve které musí 

být zahájen postup nezdařeného přiblížení, nebylo-li dosaženo požadované vizuální 

reference pro pokračování v přiblížení.  

Poznámka 1: Nadmořská výška rozhodnutí (DA) je vztažena ke střední hladině moře a 

výška rozhodnutí DH je vztažena k výšce prahu dráhy nad mořem.  

Poznámka 2: Požadovanou vizuální referencí se rozumí, že pilot by měl vidět po 

dostatečnou dobu tu část vizuálních prostředků nebo přibližovacího prostoru, aby 

vyhodnotil polohu letadla a rychlost její změny ve vztahu k požadované dráze letu.“ [3]. 

Žadatel o IR(A) musí být držitelem PPL(A) a kvalifikace NIGHT, nebo CPL(A). Dále 

musí být držitelem osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy a prokázat takovou ostrost 

sluchu, jaká je požadována pro vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 

1.třídy. Musí také úspěšně složit zkoušku z IR angličtiny.  
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2. Letiště Brno-Tuřany 

Letiště Brno-Tuřany je veřejné civilní mezinárodní letiště nacházející se 7,5 km 

jihovýchodně od centra Brna. Letiště je provozováno 24 hodin denně. Z důvodu 

postupů pro omezení hluku nejsou povolovány výcvikové lety mezi 22:00 a 06:00 LT 

(Local Time). Toto omezení se týká výcviku pro získání kvalifikace NIGHT, kdy místní 

letová činnost (tzn. opakované přistání a vzlety, letmé přistání a vzlety, a průlety nad 

RWY) musí být ukončena do 22:00 LT a zahájena nejdříve od 06:00 LT. Letiště je plně 

vybaveno pro lety VFR a IFR ve dne i v noci a se nachází se v prostoru CTR TUŘANY 

sahající od GND do 2500 ft AMSL. Nadmořská výška letiště je 778ft / 237m.  

RWY (Runway):  

09/27 Beton - 2650x60m  

08/26 Tráva - 800x30m 

ICAO kód letiště: LKTB 

IATA kód letiště: BRQ 

Letiště Brno-Tuřany jsem vybral z následujících důvodů: 

 letiště je plně vybaveno pro VFR i IFR lety  

 nachází se zde 5 ATO 

 nachází se zde 3 DTO 

 lze zde provádět výcviky PPL, CPL i IR 

 nachází se ve výhodné geografické poloze i pro zahraniční výcvikové lety 

 osobně jsem prováděl výcvik PPL na LKTB a mohu využít získané zkušenosti 

Seznam ATO a DTO na LKTB se nachází v další kapitole. 

Druh zařízení,  

CAT ILS  

(VOR/ILS VAR) 

ID Kmitočet Provozní doba 

VOR/DME  

(4°E) 
BNO 114,450 MHz H24 

LOC 27  

ILS CAT I  

(4°E) 

BO 111,500 MHz H24 

GP 27  332,900 MHz H24 
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DME 27 BO 111,500 MHz H24 

MM Tečka, čárka 75 MHz H24 

L B (Borek) 429 kHz H24 

VDF  

119,605 MHz 

127,350 MHz 

 120,555 MHz 

HO 

 
Tab. 1: Radionavigační a přistávací zařízení  

[4] 
 

Tuřany ATIS 
131,105 

 

Tuřany VĚŽ/TOWER 
119,605 

 

Brno APPROACH/RADAR 
127,350 
120,555 
118,375 

Tuřany GROUND 
125,430 

 
 

Tab. 2: Provozní kmitočty  
[5] 

 

V přílohách se nachází ICAO mapa letiště publikovaná v AIP ČR. 
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3. ATO a DTO 

ATO je Schválená organizace pro výcvik, DTO je Ohlášená organizace pro výcvik.  

ATO i DTO slouží k provádění pilotního výcviku a jsou schvalovány Úřadem pro 

civilní letectví - ÚCL. Zatímco ATO jsou většinou větší letecké školy s několika 

zaměstnanci, širokou flotilou letadel a jsou oprávněni provádět pilotní výcvik od nuly 

do ATPL, tak DTO jsou menší letecké školy, či pilot-instruktor, který provozuje letoun 

a jsou oprávněni žáky v případě letounů a vrtulníků vycvičit na úroveň PPL. Seznam 

registrovaných ATO a DTO se nachází na webových stránkách ÚCL a najdeme zde také 

oprávnění, které výcviky mohou provádět. Ke dni 6.12.2018 se v České republice 

nacházelo celkem 44 ATO a ke dni 21.2.2020 celkem 79 DTO. DTO jsou do této práce 

zařazeny z důvodu, že mají oprávnění provádět výcvik PPL(A), který je z části náplní 

této práce. 

3.1. ATO a DTO na LKTB 

Primárně je tato práce určena právě ATO a DTO nacházejících se na LKTB, ve kterých 

by mohly být v praxi aplikovány stanovené výcvikové tratě, které se nacházejí 

v kapitole 4. Ovšem obecná pravidla pro stanovování tratí mohou využít všechny ATO 

a DTO provádějící praktický pilotní výcvik. Níže je sestaven přehled ATO, ve kterých 

je možnost provádět alespoň jeden z praktických výcviků  PPL(A), CPL(A) nebo IR(A). 

Je zde také přehled DTO, které jsou oprávněny provádět praktický výcvik PPL(A). 

Přehled ATO na LKTB: 

CZ/ATO-001 - F AIR, spol. s.r.o. 

CZ/ATO-002 - Letecká škola BEMOAIR s.r.o. 

CZ/ATO-014 - Flying Academy s.r.o. 

CZ/ATO-017 - Blue Sky Service, s.r.o 

CZ/ATO-039 - Icarus Aviation Group s.r.o 

Přehled DTO na LKTB: 

CZ.DTO.006 MS TRANS a.s.  

CZ.DTO.038 AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s.  

CZ.DTO.046 HERBST AERO a.s.  
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3.2. Výcvikové letouny na LKTB 

Po prostudování stavu flotil na webových stránkách jednotlivých ATO a DTO na LKTB 

jsem sestavil přehled nejčastěji nabízených letounů pro jednotlivé výcviky. Při 

stanovování výcvikových tratí přihlédneme k výkonnostním parametrům těchto letounů.   

Nabízené letouny ve výcviku PPL: 

 CESSNA 150/152 

 CESSNA 172 

 ZLÍN Z-142 

 ZLÍN Z-42 

 TECNAM P2002JF 

 TECNAM P92JS 

 TECNAM P2008JC 

Nabízené letouny ve výcviku CPL: 

 CESSNA 150/152 

 CESSNA 172  

 ZLÍN Z-142 

 ZLÍN Z-42 

 TECNAM P2002JF 

 TECNAM P92JS 

 TECNAM P2008JC 

Nabízené komplexní letouny pro výcvik CPL: 

 C172 

 PIPER 28RT-201T 

 LET L-200 MORAVA 

Nabízené letouny ve výcviku IR/SEP: 

 CESSNA 172 

 TECNAM P2010 

 PIPER PA28-181 ARCHER II 

 PIPER PA32R-301T SARATOGA II TC 

Nabízené letouny ve výcviku IR/MEP:  

 PIPER PA34-220T SENECA 
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 PIPER PA-44 SEMINOLE 

 LET L-200 MORAVA 

 TECNAM P2006T 
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4. Výcvikové tratě 

V této části bakalářské práce jsou postupně shrnuty požadavky Part-FCL na výcvikové 

osnovy v jednotlivých fázích pilotního výcviku a sestaveny konkrétní výcvikové tratě 

pro letiště LKTB. Nachází se zde také obecná pravidla aplikovatelná při volbě tratí. 

Mapové podklady pro všechny sestavené trasy se nachází v přílohách. 

4.1. Soukromý pilot letounu - PPL(A) 

Pro některé piloty může být výcvik PPL(A) první zkušenost s motorovým létáním. 

Žadatel o průkaz soukromého pilota může mít za sebou například výcvik SPL, LAPL, 

ULL, nebo to naopak může být jeho úplně první zkušenost s létáním. V tomto výcviku 

je potřeba brát ohled na zkušenosti žáka a úměrně k nim volit náročnost výcvikových 

tratí. Všechny lety se musí konat za VFR při VMC.   

Průkaz PPL(A) lze získat dvěma způsoby, a to buď v rámci integrovaného kurzu, nebo 

v rámci modulového kurzu. V integrovaném kurzu je přesně daná posloupnost pro 

získávání jednotlivých průkazů způsobilosti a kvalifikací, zatímco u modulového kurzu 

je na volbě pilota, v jakém pořadí výcviky absolvuje. V této bakalářské práci budu 

vycházet z požadavků Part-FCL na výcvikovou osnovu pro modulový kurz. 

4.1.1. Požadavky Part-FCL na letový výcvik 
 

„FCL.210.A PPL(A) – požadavky na praxi a započtení praxe  

a) Žadatelé o průkaz PPL(A) musí absolvovat alespoň 45 hodin letového výcviku v 

letounech, z nichž pět hodin může být vykonáno na FSTD, včetně alespoň:  

1) 25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a  

2) doby samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu 

samostatného navigačního letu odpovídající alespoň pěti hodinám, přičemž alespoň 

jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj 

provedeno přistání s úplným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště odletu. 

d) Započtení.  

Žadatelům, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti pilota pro jinou kategorii letadla s 

výjimkou balónů, se započte 10 % jejich celkové doby letu ve funkci velitele letadla v 

tomto letadle až do výše deseti hodin. Započtená doba nesmí v žádném případě 

zahrnovat požadavky uvedené v písm. a) odst. 2).“ [6]. 
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V Part-FCL jsou definovány požadavky na pozemní a letová cvičení, které musí 

výcviková osnova obsahovat. Časové požadavky na délku trvání jednotlivých cvičení 

v Part-FCL nejsou definovány. Každá ATO a DTO může mít tudíž lehce rozdílnou 

osnovu pro výcvik PPL(A), ovšem vycházející ze stejných požadavků. Výcvikovou 

osnovu pro jednotlivá ATO a DTO schvaluje ÚCL. Na webových stránkách ÚCL se 

nachází vzorové výcvikové programy pro DTO, které mohou být pro výcvik použity.  

Pro účely této bakalářské práce použijeme Vzor programu výcviku PPL(A) pro DTO 

publikovaný na webu ÚCL. Souhrnná letová osnova výcviku PPL(A) se nachází 

v přílohách a její část v Tab. 3. Náplní této bakalářské práce je stanovit vhodné 

výcvikové tratě pro letová cvičení 18A, 18B, 18C, která se zaměřují na navigační lety, 

lety na řízená letiště, navigační problémy v nízké hladině a při snížené viditelnosti, a 

radionavigaci. Sestavovat vhodné výcvikové tratě pro ostatní letová cvičení by bylo 

zcela bezúčelné, protože se létají převážně v okolí letiště, nebo přímo na letišti.  
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18A-1 Navigační lety 7:00 11 -- -- 

18A-2 Přezkoušení před samostatnými navigačními lety 1:20 2 -- -- 

18A-3 Samostatné navigační lety -- -- 5:30 10 

18A-4 Lety na řízená letiště 2:00 4 -- -- 

18B 
Navigace v nižších hladinách a za snížené 
dohlednosti 

1:00 1 -- -- 

18C Radionavigace 2:00 2 -- -- 

Tab. 3: Část letové osnovy pro výcvik PPL(A) 
 
Uvedené časy vyjadřují minimální požadavky na letové úlohy a pro účely této 

bakalářské práce je použijeme jako orientační. Jak již bylo zmíněno, každá ATO a DTO 

může mít rozdílnou výcvikovou osnovu, ovšem vycházející ze stejných požadavků 

v Part-FCL. 

 

„Navigační let (Cross-country) - Let mezi místem odletu a místem příletu po předem 

naplánované trati pomocí standardních navigačních postupů. “ [7] 

 

„Doba sólového letu (Solo flight time) - Doba letu, během které je pilot-žák jedinou 

osobou v letadle.“ [8] 

„Doba výcviku ve dvojím řízení (Dual instruction time) - Doba letu, v jejímž průběhu se 

osobě na palubě letadla poskytuje letový výcvik řádně oprávněným pilotem.“ [9] 
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Je důležité si uvědomit, že v letových úlohách, které předchází letovým úlohám 18A, 

18B a 18C ve výcviku PPL, se žák výhradně soustředil na správnou techniku pilotáže 

letounu.  Nyní bude muset svoji pozornost rozdělit a část jí věnovat srovnávací 

navigaci, navigaci výpočtem, správnému vedení letounu po předem stanovené trati a 

dalším činnostem spojených s navigačními lety. Na tuto skutečnost je třeba brát ohled 

při volbě tratí. Žák si musí uvědomit, že řídit letadlo je jedna věc a vědět, kde se nachází 

a kam letí, je věc druhá. Cílem těchto letových úloh je také naučit se uvědomovat a 

určovat svoji polohu, a to ve 3D prostoru, tzn. vědět, kde se nachází na mapě, ale i také 

jak je vysoko a v kterém vzdušném prostoru se právě nalézá, aby nedošlo k jeho 

narušení.    

4.1.2. Navigační lety - dvojí řízení 

V této podkapitole jsem definoval obecné požadavky pro volbu tratí navigačních letů ve 

dvojím řízení a sestavil přehled v praxi aplikovatelných výcvikových tratí. Bude se 

jednat jak o navigační lety po uzavřených tratích (tzn. letiště odletu a příletu bude 

LKTB), tak i o navigační přelety (tzn. let s mezipřistáním, či letmé přistání a vzlet na 

cizím letišti). V této fázi výcviku žák zvládá pilotovat letoun, má za sebou sólo lety na 

okruhu a také do prostoru, ovšem zkušenosti žáka nejsou na vysoké úrovni a na to 

musíme brát ohled při volbě tratí. Žák se musí naučit při těchto navigačních letech 

využívat srovnávací navigaci a navigaci výpočtem. Při těchto navigačních letech ve 

dvojím řízení by se měl žák také připravit na sólo navigační lety. Uvažovaný letový čas 

pro tyto lety bude 07:00 hodin. 

Navigační let č. 1 

Jedná se o úplně první navigační let s instruktorem. Trať by měla vést terénem středně 

náročným na navigaci. Žák by se měl v praxi seznámit se srovnávací navigací a vést 

letadlo po předem stanovené trati. Měl by se také seznámit s vybočením letounu na trati 

a pomocí metod výpočtové navigace se vrátit zpět na trať (např. Pravidlo 1:60). Volit 

význačné otočné body (otočný bod je bod na trati letu, kde dojde ke změně kurzu letu), 

jako například letiště a větší města. Pro volbu trati je nejlepší volit místa, které pilot zná 

z předchozích částí výcviku, i když většinu výcviku létal zatím pouze v prostoru okolo 

letiště. Na trase letu by se měly nacházet význačné orientační body (orientační bod je 

místo na zemi, které se nachází i na ICAO mapě 1:500000), jako například města, 

dálnice, vodní plochy, zalesněné oblasti, řeky a železnice, které usnadní napoprvé 

provádět srovnávací navigaci. Je důležité si uvědomit, že některé orientační body jsou 

pozorovatelné lépe a hůře v různých ročních obdobích. Jedná se především v zimě o 

sněhovou pokrývku, například vodní plochy mohou být zamrzlé či zasněžené a splývat 

s okolním prostředím, dále silnice a pole mohou být zasněžené a splývat s okolím. 
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Meteorologické podmínky by neměly být náročné, aby se pilot mohl řádně věnovat 

srovnávací navigaci a méně pilotáži letounu, tzn. doporučuji dohlednost větší jak 10 km. 

Žák by neměl podcenit pozemní přípravu na let, která je nesmírně důležitá, vyhne se tak 

případným problémům při obnovování orientace a návratu na trať. V Part-FCL jsou 

přesné požadavky na plánování letu, které by žák měl zvládat. Jedná se například o 

předpověď počasí, letové prostory, zakázané, omezené a nebezpečné prostory, hmotnost 

a vyvážení, NOTAMY, letový plán a další. Tento let provést bez mezipřistání po 

uzavřené trati. Výšku letu doporučuji 2000 ft AGL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – LKTBN – BOSKOVICE – LKMK – LKOL – LKPO – LKVY – LKTBE - 

LKTB 

Navigační let č. 2 

Žák má za sebou první navigační let. V praxi se seznámil se srovnávací navigací. 

V tomto letu by si měl nabyté znalosti a poznatky utvrdit v paměti. Trať letu by měla 

vést v navigačně méně náročném terénu, tzn. na trase by se mělo nacházet mnoho 

význačných orientačních bodů (silnice, dálnice, velká města, vodní plochy, zalesněné 

oblasti atd.). Otočné body by měly být také výrazné, doporučuji neřízená letiště a velká 

města. Po této trati by se žák měl zvládnout navigovat pouze podle srovnávání terénu 

s mapou, co nejvíce bez pomoci instruktora a v případě vybočení, či při ztrátě orientace 

se bez problému vrátit zpět na plánovanou trať. Meteorologické podmínky doporučuji 

dohlednost vetší jak 10 km, nezanedbatelná složka větru, žák si vyzkouší v praxi 

vylučování snosu pro udržení na plánované trase letu. Na této trase doporučuji provést 

mezipřistání, či letmé přistání a vzlet na některém z letišť. Výšku letu doporučuji 1000 

ft AGL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBZ – LKBA – KORYČANY – LKKM – LKVY – LKTBE - LKTB 

Navigační let č. 3 

Tento let by měl být náročnější než lety předchozí. Trať letu by měla vést v navigačně 

náročném terénu. Volit více otočných bodů než při předchozích letech (např. menší 

města, hrady, zámky, vodní plochy atd.). Plánovat trať letu ve stejnorodém terénu 

s méně orientačními body na trase, a to z důvodu zdokonalení ve srovnávací navigaci. 

Žák musí provádět srovnávací navigaci neustále a s vysokou přesností, jinak dojde ke 

ztrátě orientace a která se bude těžko obnovovat. Vhodná oblast pro tento let je obecně 



 

 

20 
 

Vysočina, kde je terén stejnorodý a na srovnávací navigaci není vůbec snadný. Žák 

bude plně vytížen srovnávací navigací, hlásí instruktorovi určené orientační body na 

zemi s pomocí mapy. Část letu je možno provést se zaaretovaným gyrokompasem, 

pokud je jím letadlo vybaveno. Doporučuji mezipřistání na některém letišti na trati. Je 

vhodné volit letiště s dostatečně dlouhou a širokou dráhou s co nejmenším 

sklonem, travnatým či pevným povrchem. Žák by měl být schopen přistát bez větších 

obtíží. Doporučuji VFR letiště, neřízená s menším provozem. Charakteristiky letišť lze 

najít ve VFR Příručce. Meteorologické podmínky v době letu by neměly být nijak 

význačné, z důvodu přistání na cizích letištích. Výšku letu doporučuji 1000 ft AGL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – LKTBN – LETOVICE – SVITAVY – LANŠKROUN – LKUO – LKVM – 

LKPA - ŽDÁR NAD SÁZAVOU - VODNÍ NÁDRŽ VÍR – LKTBN - LKTB 

Navigační let č. 4 

Další navigační let v rámci výcviku PPL(A) doporučuji provést v nějakém z možných 

FL (Flight level) – Letová hladina. FL volit dle možností, tzn. výkonnost letounu, 

meteorologické podmínky. V tomto letu by si žák měl vyzkoušet srovnávací navigaci 

z větší výšky. Pro tento let doporučuji podat letový plán a provést bez mezipřistání na 

cizím letišti.  

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – LKTBZ - HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – LKZN - VODNÍ NÁDRŽ 

VRANOV – TELČ – LKJI – LKKA – LKTBN - LKTB 

Navigační let č. 5 

Tento navigační let ve dvojím řízení doporučuji věnovat přípravě na sólo navigační 

přelet, který dle Part-FCL musíme splnit. Tento přelet musí být dlouhý minimálně 270 

km a žák musí provést minimálně dvě přistání s úplným zastavením na jiném letišti než 

je letiště odletu. Doporučuji tuto trasu absolvovat s instruktorem a to z důvodu, aby se 

žák následně nevydával při sólo letu na zcela neznámou trať, ale hlavně aby nepřistával 

na cizím letišti poprvé úplně sám. Při tomto letu se seznámí žák s trasou letu, ale i s 

letišti na kterých provede mezipřistání, či letmé přistání a vzlet. Trasu letu volit středně 

náročnou na navigaci s otočnými body v místě letiště mezipřistání. Na trase letu by se 

měly nacházet význačné orientační body (velká města, silnice, dálnice, vodní plochy 

atd.), které usnadní orientaci. Výšku letu doporučuji 2000 ft AGL. 
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Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBN – LKHB – LKVL – LKTA – LKJI – LKTBN - LKTB 

Na této trase se nachází čtyři letiště, která lze použít pro mezipřistání (LKHB, LKVL, 

LKTA, LKJI). Při tomto letu doporučuji vyzkoušet si alespoň tři z nich a poté se 

rozhodnout, které použít pro přistání při sólo letu. Všechny následující kombinace 

odpovídají podmínce minimální celkové délce tratě 270 km. 

LKHB – LKVL – celková délka trati: 293 km 

LKHB – LKTA – celková délka trati: 308 km 

LKVL – LKTA – celková délka trati: 333 km 

LKVL - LKJI - celková délka trati: 293 km 

LKTA - LKJI - celková délka trati: 296 km 

 

4.1.3. Navigační lety – sólo 

V této podkapitole jsou definovány obecné požadavky na výběr tratí na sólo navigační 

lety. Uvažovaný čas pro tyto lety bude 5:30 hodin. Bude se jednat jak o navigační let po 

uzavřené trati, tak i o navigační přelety. Součástí těchto letů bude také sólo navigační 

přelet dle FCL.210.A a)2. V této fázi výcviku má žák za sebou navigační lety a přelety 

ve dvojím řízení, ovšem stále není držitelem průkazu PPL(A) a na to je potřeba brát 

ohled při volbě vhodných tratí.  

Navigační let č. 6 

V rámci tohoto navigačního letu čeká na žáka první navigační sólo let. Pro účely tohoto 

letu doporučuji použít trasu letu, kterou žák absolvoval ve dvojím řízení v předchozích 

letech, tuto trasu již zná a z hlediska bezpečnosti jak žáka, tak letadla je to rozumný 

krok. Meteorologické podmínky doporučuji dohlednost větší jak 10 km a bez 

významného větru. Let provést bez mezipřistání na cizím letišti. Trasa letu je záměrně 

kratší a vede navigačně snadným terénem se spoustou význačných orientačních bodů. 

Výšku letu doporučuji 1000 ft AGL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – LKTBZ – LKBA – KORYČANY – LKKM – LKVY – LKTBE - LKTB 

Tento let odpovídá trase Navigačního letu č. 2. 
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Navigační let č. 7 

Nyní čeká žáka druhý sólo navigační let. Žák má již za sebou jeden navigační sólo let 

bez mezipřistání a po trase, kterou již absolvoval s instruktorem. V tomto letu 

doporučuji naplánovat novou trasu letu, ovšem v prostorech, které žák již zná 

z předchozích částí výcviku. Ideální pro tento let je kombinace částí tras letu, které žák 

již absolvoval. Na této trase letu by se mělo nacházet mnoho význačných orientačních 

bodů (dálnice, velká města, vodní plochy, železnice atd.). Jako otočné body doporučuji 

volit neřízená letiště, která jsou vhodná i pro přistání a velká města. Na některém 

z letišť doporučuji provést mezipřistání, či letmé přistání a vzlet. Žák by měl letiště již 

znát z předchozích částí výcviku. Tento let by neměl být pro žáka náročný a měl by ho 

být schopen provést bez větších problémů. Výšku letu doporučuji 2000 ft AGL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBN – LETOVICE – LKPA – LKVM - LKUO – ZÁBŘEH – LKOL – 

LKPO – LKKM - LKKY – LKTBS - LKTB 

Navigační let č. 8 

Tento let je posledním sólo letem pro žáka ve výcviku PPL(A). Podle Part-FCL žák 

musí splnit navigační přelet o celkové délce 270 km s dvěma přistáními na cizím letišti. 

Jedná se o jeden z nejdelších a nejnáročnějších letů v rámci výcviku PPL(A) a proto 

nedoporučuji pro tento let volit zcela novou trasu s letišti, na kterých žák nikdy nebyl. 

Doporučuji využít naplánovanou trasu letu, kterou již žák absolvoval s instruktorem 

v navigačním letu č. 5. Zde si žák vyzkoušel přistání na letištích po trati a nyní si vybere 

dvě nejvhodnější. Trasa letu je pro něj již známá. Všechny dvojice letišť splní 

podmínku o celkové délce trati 270 km. Výšku letu doporučuji 2000 ft AGL. Pro 

připomenutí máme na výběr z těchto možností. 

LKHB – LKVL – celková délka trati: 293 km 

LKHB – LKTA – celková délka trati: 308 km 

LKVL – LKTA – celková délka trati: 333 km 

LKVL - LKJI - celková délka trati: 293 km 

LKTA - LKJI - celková délka trati: 296 km 
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4.1.4. Lety na řízená letiště 

Nedílnou součástí výcviku soukromého pilota jsou lety na řízená letiště. Pokud žák 

provádí výcvik na LKTB, má tu výhodu, že každý let začíná i končí na řízeném letišti, a 

nemělo by mu tudíž dělat problémy provést let v řízeném prostoru. Pokud žák provádí 

výcvik na neřízeném letišti, je potřeba v rámci výcviku PPL absolvovat lety na řízená 

letiště, aby neměl problém provést tento let. Čas vyhrazený pro tyto lety budeme 

uvažovat 2:00 hodin.  

Navigační let č. 9 

Pro výcvik z letiště LKTB jsem zvolil trasu letu přes letiště LKKU a LKMT. Letiště 

LKKU je řízené v době od 08:00 LT do 16:00 LT a LKMT v kterýkoliv čas. Pokud žák 

provádí výcvik z jiného letiště, než je LKTB, může pro tuto letovou úlohu zvolit 

kterékoliv řízené letiště, principiálně to funguje všude stejně. Před letem je potřeba se 

seznámit s příletovými a odletovými postupy VFR letů na dané letiště, důkladně se 

seznámit s letištěm a dalšími příslušnými dokumenty. Výšku letu doporučuji 2000 ft 

AGL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBS – LKKUS – LKKU – LKKUN – LKMTT – LKMT – LKMTW – 

VODNÍ NÁDRŽ SLEZSKÁ HARTA – LKOL – LKSB – LKVY – LKTBE – LKTB 

 

4.1.5. Navigační lety v nižších hladinách a za 

snížené dohlednosti 

Part-FCL vyžaduje, aby alespoň 1 navigační let proběhl za snížené dohlednosti v nízké 

výšce. Hodnota dohlednosti není blíže specifikována, doporučuji pro tento let 

dohlednost menší než 10 km. Vyhrazený čas na tuto letovou úlohu budeme uvažovat 

01:00 hodin. 

Navigační let č. 10 

V této fázi výcviku by měl žák ovládat srovnávací navigaci bez větších problémů. Trasa 

letu by měla vést navigačně středně náročným terénem s význačnými orientačními body 

na trase. Žák by si měl vyzkoušet, jaký je rozdíl provádět srovnávací navigaci, pokud je 

dohlednost silně přes 10 km a naopak, pokud je dohlednost menší než 10 km. Žák by si 

měl dále vyzkoušet, jaké jsou rozdíly provádět srovnávací navigaci např. v 500 ft AGL 
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a v některém FL. Pokud je to možné, tak výšku letu doporučuji 500 ft AGL, což je 

nejnižší možná výška letu nad nezastavěnými oblastmi. V této výšce nemusí být 

proveden celý let, především pokud to nedovoluje terén. 

Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBE – LKKM – LKOL – BOSKOVICE – LKTBN – LKTB 

 

4.1.6. Radionavigace 

Part-FCL dále požaduje, aby se část výcvikové osnovy věnovala radionavigaci. 

Vyhrazený čas na tuto letovou úlohu budeme uvažovat 02:00 hodin. Primárním cílem 

výcviku PPL je osvojit si srovnávací navigaci, pokud je ovšem letadlo vybaveno 

radionavigačním zařízením, tak právě v této letové úloze je vyhrazen čas na nácvik 

radionavigace. Také záleží na radionavigačním vybavení letounu.  

Navigační let č. 11 

Pro tento let jsem zvolil trasu s otočnými body na radionavigačních zařízení VOR/DME 

(OKF, VOZ, VLM). VOR je VHF Omnidirectional Radio Range – VKV Všesměrový 

Radiomaják a DME je Distance Measuring Equipment – Měřič Vzdálenosti. Tento let 

doporučuji provést ve výšce 3000 ft AGL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBZ – HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU – LKZN - OKF - VOZ – 

VLM – LKKA - LKTBN – LKTB 
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4.1.7. Přehled navigačních letů 

 Vzdálenost [NM] Čas [hh:mm] 

 Dvojí Sólo 

Navigační let č. 1 110 01:10  

Navigační let č. 2 92 00:58  

Navigační let č. 3 139 01:28  

Navigační let č. 4 134 01:25  

Navigační let č. 5 185 01:57  

Navigační let č. 6 92  00:58 

Navigační let č. 7 169  01:47 

Navigační let č. 8 185  01:57 

Navigační let č. 9 171 01:48  

Navigační let č. 10 94 00:59  

Navigační let č. 11 189 01:59  

Celkem: 1560 11:44 04:42 

Tab. 4: Přehled vzdáleností a doby trvání jednotlivých letů (PPL) 

Přehled používaných letounů pro výcvik PPL je sestaven v části 3.2. Při volbě tratí, 

budeme uvažovat, že typický výcvikový letoun se pohybuje průměrnou rychlostí GS 

(Ground Speed) = 95 kt. 

Stanovené časy nezahrnují dobu potřebnou k provedení přistání při jednotlivých letech 

na letištích po trati. Pokud výcviková osnova vyžaduje více, či méně navigačních letů, 

lze stanovené trasy buď prodloužit, nebo zkrátit, či úplně vynechat. Ovšem žák musí mít 

podle požadavků Part-FCL minimálně 05:00 h sólo navigačních letů, včetně 

navigačního přeletu o minimální délce 270 km s úplným přistáním na dvou letištích 

jiných než letiště vzletu.   

Mapové podklady pro jednotlivé navigační lety se nachází v přílohách této práce. 
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4.2. Obchodní pilot letounu – CPL(A) 

Další fází pilotního výcviku pilota je výcvik pro získání průkazu způsobilosti 

obchodního pilota. V této fázi výcviku je pilot mnohem zkušenější než před výcvikem 

PPL(A), který mohl začínat i s nulovými zkušenostmi. Žadatel musí být držitelem 

minimálně licence PPL(A) a kvalifikace NIGHT. Pokud ji nemá, tak musí absolvovat 

navíc letový výcvik pro získání kvalifikace NIGHT.  

Průkaz CPL(A) lze získat dvěma způsoby, a to v modulovém, nebo integrovaném 

kurzu. Požadavky na osnovu výcviku pro získání CPL(A) v modulovém a integrovaném 

kurzu se liší. V této bakalářské práci budu vycházet z požadavků na osnovu výcviku pro 

modulový kurz.    

4.2.1. Požadavky Part-FCL na letový výcvik 

„8. Žadatelé, kteří nejsou držiteli přístrojové kvalifikace, absolvují alespoň 25 hodin 

letového výcviku ve dvojím řízení, zahrnujícího deset hodin výcviku v letu podle 

přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na 

BITD, FNPT I nebo II, FTD 2 nebo FFS.  

9. Žadatelům, kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(A), se tato kvalifikace 

plně započte do požadavků na dobu přístrojového výcviku ve dvojím řízení. Žadatelům, 

kteří jsou držiteli platné přístrojové kvalifikace IR(H), se započte nejvýše pět hodin 

přístrojového výcviku ve dvojím řízení; v takovém případě se alespoň pět hodin 

přístrojového výcviku ve dvojím řízení uskuteční v letounu. Žadateli, který je držitelem 

osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu podle přístrojů, se započte nejvýše 

deset hodin do požadavků na dobu přístrojového výcviku.  

10. a) Žadatelé s platnou přístrojovou kvalifikací absolvují alespoň patnáct hodin 

výcviku v letu za viditelnosti ve dvojím řízení.  

b) Žadatelé, kteří nejsou držiteli kvalifikace pro let letounem v noci, absolvují navíc 

alespoň pět hodin výcviku v letu v noci, zahrnujícího tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, 

včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných vzletů a pěti 

samostatných přistání s úplným zastavením.  

11. Alespoň pět hodin letového výcviku musí být provedeno v letounu se stavitelnou 

vrtulí a zasunovacím podvozkem, který má osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob.“ 

[10] 

V Part-FCL jsou dále přesně definována letová cvičení výcvikové osnovy s navrženými 

časy na jednotlivá cvičení. Letový výcvik je rozdělen na dvě části, a to na letový výcvik 
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za vidu a modul podle přístrojů. Letový výcvik obsahuje 18 cvičení (prvních 8 cvičení 

pro výcvik za vidu a dalších 10 cvičení pro výcvik podle přístrojů). V této bakalářské 

práci se budu věnovat cvičení č. 8. Zde je navržený čas 10:00 hodin a toho se budu držet 

při stanovování vhodných výcvikových tratí. Toto cvičení zahrnuje následující 

požadavky: 

 navigační lety s využitím navigace výpočtem a radionavigačních zařízení 

 plánování letu žadatelem, vyplnění letového plánu 

 vyhodnocení stavu počasí  

 NOTAM 

 radiotelefonní postupy a frazeologie 

 určování polohy pomocí radionavigačních zařízení 

 postupy příletů, odletů a průletů na řízených letištích, dodržování postupů pro 

VFR lety, simulované selhání radiové komunikace, zhoršení počasí, postupy pro 

diverzi 

 simulované selhání motoru během letu 

 výběr nouzové plochy pro přistání [11]. 

Ostatní letová cvičení v osnově se věnují například letištním okruhům, přistání s bočním 

větrem, let při nízké/vysoké rychlosti, nácviku pilotáže letounu podle přístrojů a dalším, 

pro které by bylo bezúčelné sestavovat výcvikové tratě.   

Při plánování vhodných výcvikových tratí pro cvičení č. 8 budu využívat tratě nejen po 

České republice, ale i do zahraničí.  

4.2.2. Navigační lety 

Všechny lety, pro které budu stanovovat výcvikové tratě, se musí konat ve dvojím řízení 

za VFR při VMC. Pilot v této fázi výcviku chce získat průkaz CPL(A), který ho 

opravňuje létat za úplatu. Schopnosti a dovednosti pilota musí být již na určité úrovni, 

aby například mohl převážet pasažéry nebo vykonávat různé letecké práce za úplatu. 

Jak již plyne z požadavků na cvičení č. 8, pilot musí být schopen si celý let sám 

naplánovat a připravit do nejmenších detailů. Před letem musí zvolit trasu, vyplnit 

letový plán, prostudovat meteorologické podmínky a NOTAMY, provést výpočet 

hmotnosti a vyvážení, výpočet paliva, nastudovat příletové/odletové postupy na 

řízených letištích a mnoho dalších věcí. Pilot musí být také připraven na nepříjemné 

situace, které mohou za letu nastat. Musí být připraven na problémy s radiovým 

spojením, vysazení motoru, výběr nouzové plochy pro přistání mimo letiště, náhlé 

zhoršení meteorologických podmínek a další věci. V Part-FCL jsou přesně popsány 

všechny požadavky, které musí výcvik obsáhnout. Primárně ve výcviku CPL(A) při 
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navigačních letech má pilot využívat navigaci výpočtem a radionavigační prostředky. 

Srovnávací navigace není součástí požadavků na osnovu, ovšem pilot by ji měl ovládat. 

Při nejhorší možné situaci, kdy selže radiové spojení, všechny radionavigační přístroje 

v letadle (VOR, DME…), GPS a další vybavení letounu pro navigaci, pilotovi vždy 

zůstane mapa, která je povinná na palubě letounu, a může využít srovnávací navigaci. 

Tato šance je velice malá, ovšem není nulová, proto doporučuji si alespoň část jednoho 

letu vyzkoušet s pomocí srovnávací navigace v malé výšce. Pro tyto navigační lety je 

vyhrazen čas 10:00 hodin. Můžeme využít i zahraniční trasy, kam pilot nepochybně 

bude létat. V rámci této bakalářské práce naplánuji výcvikové trasy tak, aby na nich 

bylo možné vyzkoušet a obsáhnout všechny požadavky Part-FCL. Na všechny lety 

doporučuji podat letový plán.  

Následující požadavky musí pilot dokonale zvládat na trase letu a zvolené tratě ve 

výcviku by tomu měly odpovídat: 

 řízení letounu podle vnější vizuální orientace 

 orientace, čtení mapy 

 udržování kurzu, výšky, rychlosti 

 nastavení výškoměru 

 vyhodnocování traťové chyby a opětovné nalétnutí na správnou trať 

 pozorování meteorologických podmínek, vyhodnocování vývoje, plánování 

diverzí 

 sledování tratě, určování poloh (NDB, VOR, DME..) 

 uskutečnění plánu diverze na náhradní letiště     

V Part-FCL nejsou definovány požadavky na výcvikový letoun. Jediná zmínka je, že 

alespoň pět hodin letového výcviku musí být provedeno v letounu se stavitelnou vrtulí a 

zasunovacím podvozkem, který má osvědčení pro přepravu alespoň čtyř osob.  

Navigační let č. 1 

V této části čeká pilota první navigační let v rámci výcviku obchodního pilota. Obecné 

požadavky na volbu tratí a předletovou přípravu, které se nachází výše, musí pilot 

dokonale zvládat. Jedná se o let ve dvojím řízení za VFR a při VMC. Na tento let 

doporučuji podat letový plán. Výšku letu volit podle aktuální situace (meteorologické 

podmínky, výkonnostní parametry letounu, provoz) v některém z FL. Pro tento let 

volím trasu po ČR. Pilot by měl pro účely navigace používat srovnávací navigaci, 

dostupné radionavigační zařízení (VOR, DME…), a pokud je letoun vybaven 

navigačním systémem GPS, doporučuji používat k určování polohy jak systém GPS, tak 

i tradiční radionavigační prostředky a kontrolovat vizuální referencí s mapou z důvodu 
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vzájemné kontroly a snížení pravděpodobnosti chybného určení polohy. Poblíž trasy 

letu, či přímo na trati by se měla nacházet letiště, která je pilot schopen využít jako 

záložní v případě potřeby. Je důležité si vyzkoušet uskutečnění plánu diverze na 

náhradní letiště buď přímo v tomto letu, či v některém z následujících. Pilot by měl být 

schopen provést let ve všech meteorologických podmínkách odpovídající VMC.  

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – LKTBN – LKHB – LKVL – LKHV – LKPS – LKKVE – LKKV – LKKVS – 

LKRY – LKPM – LKJI – LKTBN - LKTB  

Navigační let č. 2 

Pro tento let doporučuji naplánovat trasu letu do navigačně náročného terénu, tzn. 

stejnorodý terén s málo orientačními body a zaměřit ho na zdokonalení srovnávací 

navigace v malé výšce letu. Výšku letu doporučuji 500-1000 ft AGL. Navrhuji provést 

let za snížené viditelnosti pod 10 km. Pilot musí pozorovat vývoj meteorologických 

podmínek a případně rozhodnout o provedení plánu diverze, či návratu zpět na letiště 

vzletu. Při tomto letu doporučuji vyzkoušet simulovaný výpadek motoru a následně 

výběr vhodné plochy pro nouzové přistání. Dále navrhuji vyzkoušet postup a výběr 

vhodné plochy při bezpečnostním přistání do terénu. Nouzové přistání je způsobeno 

například vysazením motoru, zatímco bezpečnostní přistání znamená přistání 

s pracujícím motorem do terénu z důvodu meteorologické situace, ztráty orientace, 

nedostatku paliva, zdravotních komplikací a jiné. Obecně pro tento let doporučuji volit 

oblasti Vysočiny a Drahanské vrchoviny, které jsou navigačně náročné, a vývoj počasí 

zde bývá občas velmi dynamický. Jako otočné body bych volil různá místa na ICAO 

mapě. 

Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBN – LKKA – LKJI – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – HLINSKO – ČESKÁ 

TŘEBOVÁ – LKSU – LITOVEL - BOSKOVICE – LKTBE – LKTB 

Navigační let č. 3 

V Part-FCL nejsou žádné požadavky na plánování tras letů do zahraničí v rámci 

výcviku obchodního pilota. Nicméně si myslím, že budoucí obchodní pilot by měl být 

schopen provádět lety do zahraničí. Díky geografické poloze LKTB je velice snadné se 

do zahraničí dostat. Z LKTB jsme schopni se v rámci navigačního letu dostat téměř do 

všech zemí obklopujících ČR, tzn. Rakousko, Slovensko, Německo, či Polsko. 

Navigační let do zahraničí bude nepochybně náročnější při předletové přípravě, ovšem 
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odměnou budou nové zkušenosti pro pilota. Na tento let podat letový plán. Let probíhá 

za VFR a při VMC ve dvojím řízení. Pro tento let jsem zvolil trasu do Rakouska a 

výšku letu podle aktuální  situace v některém FL. 

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – LKTBZ - MIKOV – STO - OKF – LKJI – LKKA – LKTBN - LKTB 

Navigační let č. 4 

Další navigační let doporučuji opět provést do zahraničí. Na trase letu je vhodné provést 

mezipřistání, či letmé přistání a vzlet na některém z letišť, nebo alespoň průlet CTR, což 

je i požadavek Part-FCL. Jedná se o let ve dvojím řízení. Na tento let podat letový plán. 

Pilot by měl zvládnout provést let v jakýchkoliv meteorologických podmínkách 

odpovídajících VMC. Pro tento let jsem vybral Slovensko. Výšku letu volit podle 

aktuální  situace v některém FL.  

Pro tento let jsem zvolil:  

LKTB – LKTBS – LKKUS - LKKU – LKKUE - BECKOV – LZPP – LEOPOLDOV - 

LZNI – LZPE – RAJEC - LZZI – MAKYTA – LKKM – LKTBE - LKTB 

Navigační let č. 5 

Trasu pro tento navigační let volit podle stejných pravidel jako lety předchozí. Tento let 

doporučuji absolvovat na blízké řízené mezinárodní letiště LKMT. Pilot si vyzkouší 

příletové a odletové VFR procedury.  

Pro tento let jsem zvolil trasu: 

LKTB – LKTBE - LKMTT –  LKMT – LKMTT – LKTBE – LKTB 
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4.2.3. Přehled navigačních letů 

 Vzdálenost[NM] Čas[hh:mm] 

Navigační let č. 1 337 03:13 

Navigační let č. 2 182 01:44 

Navigační let č. 3 167 01:35 

Navigační let č. 4 239 02:17 

Navigační let č. 5 129 01:14 

Celkem 1054 10:03 

Tab. 5: Přehled vzdáleností a délky trvání jednotlivých letů (CPL) 

Přehled používaných letounů pro výcvik CPL je sestaven v části 3.2. Při volbě tratí 

budeme uvažovat, že typický výcvikový letoun se pohybuje průměrnou rychlostí GS= 

105 kt. 

Celková vypočtená doba letů je stanovena na 10:03 h. Vyžadovaná doba podle Part-

FCL je stanovena na 10:00 h. Nad tuto hranici se bezpečně dostaneme. Vypočtené časy 

nezahrnují dobu potřebnou k provedení mezipřistání na trati letu. Pokud bude rychlost 

výcvikového letounu vyšší, či nižší než 105 kt, lze po zvážení některý z letů zkrátit, 

nebo prodloužit.    

Mapové podklady pro jednotlivé navigační lety se nachází v přílohách této práce. 
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4.3. Přístrojová kvalifikace – IR(A) 

Držitel průkazu PPL(A) nebo CPL(A) je oprávněn létat za VFR při VMC. Přístrojová 

kvalifikace IR(A) opravňuje pilota létat za IFR při IMC, ale i při VMC. Tento 

výcvikový kurz je náročný, zkušenosti pilota již musí být na určité úrovni, protože se 

může jednat o létání bez vizuálního kontaktu se zemí, kdy pilot řídí letoun jen podle 

přístrojů. Lidské tělo může podléhat spoustě iluzí bez vizuálního kontaktu se zemí a tak 

může vzniknout rozpor mezi pocity pilota a údaji na přístrojích. Pilot se musí naučit 

plně důvěřovat přístrojům. Další stránka věci při tomto výcviku je zvládnutí IFR 

postupů, jak při IMC, tak i VMC. 

Přístrojovou kvalifikaci lze získat buď v modulovém kurzu, nebo v rámci integrovaného 

kurzu. Požadavky na osnovu výcvikového kurzu dle Part-FCL pro modulový a 

integrovaný kurz se liší. Pro účely této práce budeme vycházet z požadavků na výcvik 

pro modulový kurz. Výcvikový kurz pro získání IR(A) lze provádět na 

jednomotorových letounech s následnou konverzí na vícemotorové, nebo rovnou na 

vícemotorových letounech.   

4.3.1. Požadavky Part-FCL na letový výcvik 

V Part-FCL jsou specifikovány požadavky na počet hodin výcviku IR(A) pro 

jednomotorové i vícemotorové letouny. Je zde také definováno kolik hodin z výcviku 

lze odlétat na simulátorech.  Cena za letovou hodinu v simulátoru je zpravidla nižší, než 

letová hodina v letadle, a proto piloti často volí variantu simulátorů. Pokud provádíme 

výcvik IR(A) na LKTB, tak musíme začínat naše lety právě na tomto letišti. Simulátor 

má tu výhodu, že letiště odletu se dá změnit i na jiné varianty a pilot si může vyzkoušet 

letiště po celém světě, pokud jsou k dispozici. Z finančního hlediska mladých 

začínajících pilotů je varianta odlétat část výcviku na simulátoru ekonomicky 

přijatelnější, ovšem v dnešní době se rozdíl mezi cenou letové hodiny v simulátoru a 

v letadle začíná snižovat a je na každém, jakou variantu si vybere.   

„1. Cílem modulového kurzu výcviku v létání pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) je 
poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti 
potřebné k provozu letounů podle IFR a za meteorologických podmínek pro let podle 
přístrojů (IMC). Kurz sestává ze dvou modulů, jež mohou být absolvovány samostatně 
nebo společně:  

a) Modul základů letu podle přístrojů  

Zahrnuje deset hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž nejvýše pět hodin může 

připadnout na pozemní přístrojovou dobu na BITD, FNPT I nebo II nebo na FFS. Po 



 

 

33 
 

zakončení modulu základů letu podle přístrojů musí být kandidátovi vydáno osvědčení o 

dokončení kurzu.  

b) Modul procedurálního letu podle přístrojů  

Tento modul zahrnuje zbytek osnovy výcviku pro získání přístrojové kvalifikace IR(A), 

40 hodin jednomotorové nebo 45 hodin vícemotorové přístrojové doby ve výcviku a kurz 

teoretických znalostí pro získání přístrojové kvalifikace IR(A).  

7. Kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) pro jednomotorové letouny musí 

obsahovat alespoň 50 hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž až dvacet hodin může 

připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I nebo až 35 hodin na FFS nebo na 

FNPT II. Nejvýše deset hodin z pozemní přístrojové doby na FNPT II nebo FFS může 

být provedeno na FNPT I.  

8. Kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) pro vícemotorové letouny musí 

obsahovat alespoň 55 hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž až 25 hodin může 

připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I nebo až 40 hodin na FFS nebo na 

FNPT II. Nejvýše deset hodin z pozemní přístrojové doby na FNPT II nebo FFS může 

být provedeno na FNPT I. Zbývající výcvik v letu podle přístrojů musí zahrnovat 

alespoň patnáct hodin ve vícemotorových letounech.  

9. Držitel přístrojové kvalifikace IR(A) pro jednomotorové letouny, který má rovněž 

typovou nebo třídní kvalifikaci pro vícemotorové letouny a chce získat první 

přístrojovou kvalifikaci IR(A) pro vícemotorové letouny, musí absolvovat kurz ve 

schválené organizaci pro výcvik, který obsahuje alespoň pět hodin výuky v létání podle 

přístrojů ve vícemotorových letounech, z nichž tři hodiny mohou být uskutečněny na 

FFS nebo FNPT II.  

10.1 Držiteli průkazu CPL(A) nebo osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů letu 
podle přístrojů lze celkový objem výcviku požadovaný v odstavcích 7 a 8 výše snížit o 
deset hodin. “ [12] 

V Part-FCL se nachází přesně definovaná výcviková osnova pro Modul základů letu 

podle přístrojů. Jsou zde definovány letové úlohy i přesné časy, které jsou jim 

vymezeny. Letové úlohy v tomto modulu se věnují např. nácviku stoupání, klesání, 

zatáček, vybírání nezvyklých poloh a dalším. Této části výcviku se v rámci této 

bakalářské práce věnovat nebudeme. Pro Modul procedurálního letu podle přístrojů 

v Part-FCL není definovaná přesná osnova pro letový výcvik IR(A), ale jsou zde 

definovány požadavky na letové úlohy, které musí osnova obsahovat. Časy pro 

jednotlivé letové úlohy zde také nejsou definovány. Této části výcviku se budeme 

věnovat. Každá ATO, si tuto část výcvikové osnovy vytváří podle požadavků na obsah 
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letových úloh a schvaluje ji ÚCL, proto se výcvikové osnovy v jednotlivých ATO mírně 

liší. Tato část výcviku by měla obsahovat letové úlohy zaměřující se na standardní 

přílety a odlety podle přístrojů, postupy IFR na trati, postupy vyčkávání, přiblížení 

podle přístrojů do stanovených minim, postupy nezdařeného přiblížení, radionavigaci a 

další.   

Drtivá většina letových úloh v osnově bude odlétána buď na simulátoru, nebo přímo na 

letišti LKTB, či LKMT a LKKU, které jsou na IFR provoz vybaveny a nachází se 

relativně blízko. Aby byly splněny požadavky Part-FCL na Modul procedurálního letu 

podle přístrojů, tak osnova nepochybně bude obsahovat navigační lety za IFR a právě 

těmto letům se budeme v rámci této bakalářské práce věnovat. Jak již bylo řečeno, tak 

přesně stanovené časy na tyto navigační lety nejsou. Budu tedy vycházet ze schválené 

výcvikové osnovy, kterou používá Letecká škola BEMOAIR s.r.o. (CZ/ATO-002), ke 

které mám přístup a je používána v souladu s Part-FCL a schválena ÚCL. Níže se 

nachází část osnovy věnující se právě navigačním letům jak pro jednomotorové letouny, 

tak i pro vícemotorové letouny.  

 Jednomotorové letouny Vícemotorové letouny 

 SIMULÁTOR LEATADLO SIMULÁTOR LETADLO 

DEN 2:00 h 2:00 h 3:00 2:00 

NOC 1:00 h 4:00 h 3:00 4:00 

Tab. 6: Část výcvikové osnovy IR(A) 

Časy pro jednotlivé letové úlohy se v každé letecké škole mohou mírně lišit. Plánovat 

výcvikové trasy pro lety na simulátoru stanovovat nebudu, nemělo by to význam. Na 

simulátoru doporučuji vyzkoušet jiná letiště (zahraniční) a jiné destinace letu pro 

získání nových zkušeností.  
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4.3.2. Navigační lety 

Hlavním cílem těchto navigačních letů je naučit se vedení letu po stanovené trati 

výhradně pomocí přístrojů, využití dostupných radionavigačních prostředků, udržování 

letové hladiny, kontrola kursu, výšky a rychlosti letu, nastavení výkonu, technika 

vyvažování, nastavení výškoměru, měření času a oprava ETA, postupy ochrany před 

námrazou a spojení s ATC. Dalším cílem těchto navigačních letů je nácvik standardních 

příletů a odletů podle přístrojů, postupy IFR na trati, postupy vyčkávání, přiblížení 

podle přístrojů do stanovených minim a postupy nezdařeného přiblížení. Trasy 

navigačních letů doporučuji plánovat na řízená mezinárodní IFR letiště jak po ČR, tak i 

do zahraničí. Všechny trasy budu plánovat po publikovaných RNAV tratích spodního 

vzdušného prostoru (GND-FL245). Všechny lety jsou ve dvojím řízení s instruktorem 

za IFR. Pro účely této práce budeme uvažovat, že ve výcviku musíme splnit minimálně 

2:00 hodiny ve dne na letounech a 4:00 hodin v noci na letounech při navigačních letech 

za IFR. Všechny potřebné mapy a materiály jsou publikované v AIP jednotlivých států. 

Na všechny lety musíme podat letový plán.  

Navigační let č. 1 

V této fázi čeká pilota první navigační let za IFR. Pilot během tohoto letu musí 

zvládnout pilotovat letoun a plnit všechny požadavky zmíněné výše. Výšku letu volit 

podle parametrů letounu v některém z dostupných FL. Tento let se uskuteční ve dne a 

do zahraničí. Nesmírně důležitá je u těchto letů předletová příprava, která je náročnější 

jak u VFR letů. Musí být dokonale zvládnutá pro bezpečné provedení letu. Letiště 

v zahraničí, na kterých chceme přistávat, musí být mezinárodní a certifikovaná pro IFR 

provoz. Pro tento let jsem zvolil Slovensko. Na trase letu doporučuji provést 

mezipřistání na letištích LZPI a LZZI. Obě dvě letiště jsou mezinárodní a certifikovaná 

pro IFR provoz. Tento let se uskuteční ve dne. 

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – ODNEM – BERVA – LZPP - NIT – NIDOK – TEKLA – LZZI – MAKAL – 

UPLAV – LKTB 

Navigační let č. 2 

Tento let bude opět volen po RNAV tratích spodního vzdušného prostoru. Požadavky 

na výběr tratě jsou stejné jako v předchozím letu. Opět doporučuji volit trasu letu 

s možností provést mezipřistání na některém z letišť, pro tento let doporučuji 

mezipřistání na LKMT. Toto letiště je certifikováno pro IFR i noční provoz. Tento let se 

uskuteční v noci a v rámci ČR.  
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Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – UPLAV – LKMT - OPAVO – BAXEV – TIBLA – BODAL – BITSI – LKTB 

Navigační let č. 3 

Pravidla pro volbu tohoto navigačního letu jsou stejná jako u předchozích letů. Tento let 

se uskuteční v noci a na trase do Rakouska. Na trase letu lze provést mezipřistání na 

letišti LOWL, pokud to situace umožní.   

Pro tento let jsem zvolil trasu:  

LKTB – MIKOV – STO – LOWL – PETEN - TIVAP – VOZ – BODAL – BITSI – 

LKTB 

 

4.3.3. Přehled navigačních letů 

 Vzdálenost[NM] Čas[hh:mm] 

 DEN NOC 

Navigační let č. 1 227 02:04  

Navigační let č. 2 208  01:54 

Navigační let č. 3 288  02:37 

Celkem 723 02:04 04:31 

Tab. 7: Přehled vzdáleností a délky trvání jednotlivých letů (IR) 

Přehled používaných letounů pro výcvik IR/SEP a IR/MEP je sestaven v části 3.2. 

Uvažuji, že typický výcvikový letoun pro výcvik IR/SEP se pohybuje rychlostí GS=100 

kt a pro IR/MEP se pohybuje GS=120 kt. Pro výpočet časů budu uvažovat, že typický 

výcvikový letoun pro výcvik IR se pohybuje průměrnou rychlostí GS= 110 kt. Navržené 

výcvikové tratě je možno využít ve výcviku IR/SEP i IR/MEP. Navržené výcvikové 

tratě lze podle potřeby prodloužit, či zkrátit. 

Mapové podklady pro jednotlivé navigační lety se nachází v přílohách této práce. 
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Závěr 

V úvodní části této bakalářské práce jsou definovány jednotlivé průkazy způsobilosti a 

kvalifikace a podrobněji vysvětleny průkazy PPL(A), CPL(A) a kvalifikace IR(A).  

V druhé kapitole je popsáno mezinárodní Letiště Brno - Tuřany a důvody výběru právě 

tohoto letiště.  

V třetí kapitole je sestaven přehled všech dostupných ATO a DTO na LKTB, ve kterých 

lze výcvik provádět. Je zde také uveden přehled nabízených výcvikových letounů, které 

lze k výcviku využít.  

V hlavní části této bakalářské práce jsou postupně rozebrány výcviky PPL(A), CPL(A) 

a IR(A). Jsou zde definovány aktuální požadavky Part-FCL na výcvikovou osnovu a 

obecné požadavky na výběr vhodných výcvikových tratí, které lze aplikovat při volbě 

tratí z kteréhokoliv letiště. Dále je zde sestaven přehled konkrétních tratí pro jednotlivé 

fáze pilotního výcviku z LKTB. Tratě jsou podle možností voleny po ČR, ale i do 

zahraničí. Mapové podklady pro všechny lety se nachází v přílohách. 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo sestavit v praxi aplikovatelné výcvikové tratě. 

Tyto tratě zmíněny v kapitole č. 4 mohou být využity v jednotlivých fázích výcviku na 

LKTB. Obecné požadavky na tvorbu tratí, které byly aplikovány, se dají využít na 

kterémkoliv letišti.  
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Seznam zkratek a symbolů 

AGL Above ground level Nad úrovní země 

AIP Aeronautical information 

publication 

Letecká informační 

příručka 

AMSL Above mean sea level Nad střední hladinou moře 

ATC Air traffic control Řízení letového provozu 

ATIS Automatic terminal 
information service 

Automatická informační 
služba koncové řízené 

oblasti 

ATO Approved training 

organisation 

Schválené výcvikové 

organizace 

ATPL(A) Airline transport pilot 

licence 

Průkaz dopravního pilota 

CAT Category Kategorie 

CPL(A) Commercial pilot license Průkaz obchodního pilota 

CTR Control zone Řízený okrsek 

ČR  Česká republika 

DH Decision height Výška rozhodnutí 

DA Decision altitude Nadmořská výška 
rozhodnutí 

DME Distance measuring 
equipment 

Měřič vzdálenosti 

DTO Declared Training 

Organisation 

Ohlášené organizace pro 

výcvik 

EIR Enroute instrument rating Přístrojová kvalifikace pro 
traťové lety 

ETA Estimated time of arrival or 

estimating arrival 

Předpokládaný čas příletu 

nebo předpokládaný přílet 
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FL Flight level Letová hladina 

GND Ground Země 

GP Glide path Sestupový maják ILS, 
sestupová rovina 

GPS Global positioning systém Globální navigační systém 

GS Ground speed Traťová rychlost 

H24 Continuous day and night 
service 

Nepřetržitá denní a noční 
služba 

HO Service available to meet 
operational requirements 

Služba je k dispozici podle 
potřeb provozu 

IATA International Air Transport 
Association 

Mezinárodní sdružení 
leteckých dopravců 

ICAO International Civil 
Aviation Organization 

Mezinárodní organizace 

pro civilní letectví 

ID Identifier or identify Identifikátor nebo 
identifikujte 

IFR Instrument flight rules Pravidla pro let podle 
přístrojů 

ILS Instrument landng systém Systém pro přesné 
přiblížení a přistání 

IMC Instrument meteorological 

conditions 

Meteorologické podmínky 

pro let podle přístrojů 

IR(A) Instrument rating Přístrojová kvalifikace 

L Locator Polohový radiomaják 

LAPL(A) Light aircraft pilot licence Průkaz pilota lehkých 
letadel 

LOC Localizer Kurzový maják ILS 

LT Local Time Místní čas 

ME Multi engine Vícemotorový 
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MEP Multi engine piston Vícemotorový pístový 

MM Middle marker Prostřední návěstidlo 

PPL(A) Private pilot licence Průkaz soukromého pilota 

RNAV Area navigation Prostorová navigace 

RWY Runway Dráha 

SPL Sailplane pilot licence Průkaz pilota kluzáků 

SEP Single engine piston Jednomotorový pístový 

TMG Touring motor glider Motorový kluzák 

ULL  Ultra lehký letoun 

ÚCL  Úřad pro civilní letectví 

VAR Magnetic variation Deklinace 

VDF Very high frequency 
direction finding station 

Zaměřovací stanice 
pracující na velmi krátkých 

vlnách VDF 

VFR Visual flight rules Pravidla pro let za 
viditelnosti 

VHF – VKV Very high frequency Velmi krátké vlny 

VMC Visual meteorological 

conditions 

Meteorologické podmínky 

pro let za viditelnosti 

VOR VHF omnidirectional radio 
range 

VKV všesměrový 
radiomaják 

Tab. 8: Seznam zkratek a symbolů 
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Seznam příloh 

1. LKTB - Letištní mapa ICAO  

2. Souhrnná letová osnova výcviku PPL(A) 

3. Navigační let č. 1 – PPL 

4. Navigační let č. 2 - PPL 

5. Navigační let č. 3 - PPL 

6. Navigační let č. 4 - PPL 

7. Navigační let č. 5 - PPL 

8. Navigační let č. 6 - PPL 

9. Navigační let č. 7 - PPL 

10. Navigační let č. 8 - PPL 

11. Navigační let č. 9 - PPL 

12. Navigační let č. 10 - PPL 

13. Navigační let č. 11 - PPL 

14. Navigační let č. 1 - CPL 

15. Navigační let č. 2 - CPL 

16. Navigační let č. 3 - CPL 

17. Navigační let č. 4 - CPL 

18. Navigační let č. 5 - CPL 

19. Navigační let č. 1 - IR 

20. Navigační let č. 2 - IR 

21. Navigační let č. 3 - IR 

 

 

 


