
  



 

 

  

 

  



 



 

 

  



ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním možných způsobů získání CPL(A) a ME/IR se zaměřením 

na vhodnost postupu získání pro různé věkové kategorie a různé finanční možnosti. 

Dále zahrnuje výhody předchozí praxe z  jiné kategorie letadel. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the comparison of possible ways of obtaining CPL(A) and ME/IR with 

a focus on the suitability of the acquisition process for different age categories and different financial 

options. 

It also includes the benefits of previous practice from other categories of aircraft. 
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instrument rating, night rating, multi-engine qualification, aircraft, airplane, glider, motor glider, 

TMG, Part- FCL 
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ÚVOD 

  

Tato bakalářská práce se v prvních částech zabývá rozdělením vybraných pilotních licencí a 

kvalifikací nezbytných k pilotáži letounů v různých podmínkách. Tato práce je založena na části 

licencování letových posádek. (Part-FCL) 

 V první řadě je nutné upřesnit, co jsou letadla a co jsou letouny, protože mnoho lidí nezná 

pravé významy a velice často je nesprávně zaměňují. Letadlo je podle definice zařízení, které je 

schopné v atmosféře vyvodit síly vůči vzduchu, nikoliv zemskému povrchu. Letadel máme několik 

kategorii, pro tuto práci jsou nejdůležitější, následující definované. Letoun je definován jako motorové 

letadlo, těžší než vzduch a s nepohyblivými křídly, na které působí aerodynamické síly, díky kterým je 

schopno letu. Další zmíněná letadla jsou kluzáky, které jsou rozděleny na tři kategorie. První kategorii 

jsou kluzáky a ty jsou definovány jako letadla schopná letu díky aerodynamickým silám působícím na 

nepohyblivé plochy, nezávisle na motoru. Motorový kluzák je definován jako letadlo, které má jeden 

nebo i více motorů, které když nepracují, tak má dané letadlo vlastnosti kluzáku. Speciální kategorii 

motorových kluzáků je turistický motorový kluzák (TMG), který je vybaven nezatahovatelným pevně 

zastavěným motorem s vrtulí, díky kterému je schopen vzletu a stoupání. 

 V hlavní části práce je zahrnuta časová náročnost jak na výuku teorie, tak na praktický výcvik, 

který může být ovlivněn praxí z předchozího létání na jiných letadlech. V jednotlivých případech jsem 

přidal graf usnadňující pochopení výkladu minimálního náletu v hodinách během výcviku. 

 Tato práce je určena nejen pro začínající piloty, ale i pro ty, kteří již mají zkušenosti na 

letounech a kluzácích a chtějí se posunout dále nebo přejít z jiných letadel na letouny. Všichni víme, 

že nejsme dokonalí a ne všem bude stačit minimum výcviku vyžadovaného předpisem, proto nálety a 

ceny neměly být považovány za pevně dané či závazné.  

 Věřím, že moje práce usnadní mnohá rozhodnutí a pomůže ušetřit jak čas, tak i peníze při 

výběru vhodného postupu.  
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1. PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI (PZ) 

Průkaz způsobilosti umožňuje jejímu držiteli působit jako pilot letadel dané kategorie. K platnosti 

průkazu způsobilosti je nezbytné mít platné příslušné kvalifikace, osvědčení zdravotní způsobilosti a v 

ČR průkaz radiotelefonisty. Výcviky se musí podstoupit ve schválených výcvikových 

organizacích(ATO). 

1.1. Pilot-žák  

Pilot-žák smí létat sólo* (PIC) pokud je držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti, a 

průkazu radiotelefonisty. V případě letounů, vrtulníků a vzducholodí musí dosáhnout 16 let a v 

případě kluzáků a balónů 14 let. Pro navigační lety je nezbytné, aby měl u sebe povolení letového 

instruktora, který na něj dohlíží. 

1.2. PZ pilota lehkých letadel (LAPL) 

Minimální věková hranice pro vydání LAPL(S) je 16 let a pro vydání LAPL(A) je 17 let. 

Držitel může působit jako PIC bezúplatně a v neobchodním provozu. 

LAPL(S) 

Držitel LAPL(S) smí vykonávat funkci PIC v kluzácích a motorových kluzácích. 

Po vydání LAPL(S) je držitel omezen na způsob vypuštění použitý při zkoušce dovednosti. 

Držitel LAPL(S) nesmí přepravovat cestující na palubě, dokud nenalétá 10 hodin nebo 30 vypuštění 

jako PIC v kluzácích nebo motorových kluzácích po vydání licence. 

Práva držitele LAPL(S) lze rozšířit o další způsoby vypuštění a o práva létat na TMG, dodatečnými 

výcviky. 

LAPL(A) 

Držitel LAPL(A) smí vykonávat funkci PIC v jedno-motorových pístových (land) letounech nebo 

TMG s MTOW do 2 tun včetně. 

Po vydání LAPL(A) je držitel omezen na typ a verzi letounu nebo TMG, ve kterém byla provedena 

zkouška dovednosti, aby mohl létat v jiné třídě letounu musí podstoupit dodatečný výcvik. 

Držitel LAPL(A) nesmí vézt cestující na palubě, dokud nenalétá 10 hodin jako PIC v letounech nebo 

TMG po vydání licence, teprve potom může přepravovat cestující na palubě, a to nejvýše 3, což 

znamená, že na palubě nikdy nesmí být více než 4 osoby. 

1.3. PZ soukromého pilota/PZ pilota kluzáků (PPL/SPL) 

Minimální věková hranice pro vydání SPL je 16 let a pro vydání PPL je 17 let. 

SPL 

Držitel SPL smí vykonávat funkci PIC v kluzácích a motorových kluzácích, bezúplatně a v 

neobchodním leteckém provozu. 



 

15 

 

Držitel SPL po dosažení věku 18 let a po nalétání 75 hodin nebo 200 vypuštění po vydání licence jako 

PIC na kluzácích nebo motorových kluzácích a po přezkoušení examinátorem, může držitel SPL létat 

za úplatu v obchodní letecké přepravě. Dále může získávat úplatu pokud je držitel kvalifikace letového 

instruktora nebo examinátora. 

Po vydání SPL je držitel omezen na způsob vypuštění použitý při zkoušce dovednosti.  

PPL(A) 

Držitel PPL(A) smí vykonávat funkci PIC nebo druhého pilota letounech nebo TMG, bezúplatně a v 

neobchodním provozu.  

Držitel PPL(A) může získávat úplatu, pokud je držitel kvalifikace letového instruktora nebo 

examinátora. 

Pro platnost PPL je nutné splnit požadavky třídní a typové kvalifikace. 

1.4. PZ obchodního pilota (CPL) 

Minimální věková hranice pro vydání CPL je 18 let. 

CPL(A) 

Držitel CPL(A) má práva LAPL(A), PPL(A) a navíc může působit jako PIC nebo druhý pilot v 

letounech v jakékoliv jiné než obchodní přepravě. V obchodní letecké přepravě může působit, jako 

PIC pouze v jedno-pilotních letounech nebo jako druhý pilot ve více pilotních letounech. 

Pro platnost CPL je nutné splnit požadavky třídní a typové kvalifikace. 

1.5. PZ pilota ve vícečlenné posádce (MPL) 

Minimální věková hranice pro vydání MPL je 18 let.  

Držitel MPL smí vykonávat funkci druhého pilota ve více pilotních letounech. Držitel MPL nesmí 

létat sám. 

Držitel MPL si může dodělat PPL, případně CPL, pokud splní požadavky pro jejich vydání. 

1.6. PZ dopravního pilota (ATPL) 

Minimální věková hranice pro vydání  ATPL je 21 let. 

Držitel ATPL může vykonávat práva LAPL, PPL a CPL a navíc může působit jako velitel letadla v 

obchodní letecké přepravě.  
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2. KVALIFIKACE 

Základní licence LAPL, PPL a SPL dávají jejímu držiteli právo na lety ve dne podle pravidel za 

viditelnosti (VFR). Kdo si přeje rozšířit své možnosti musí si dodělat kvalifikace, které mu dají právo 

létat v noci* nebo když bude potřeba letět v nepěkném počasí, mu umožní přejít na pravidla letu podle 

přístrojů (IFR). 

2.1. Noční kvalifikace (NIGHT) 

Tato kvalifikace umožňuje jejímu držiteli provádět lety v noci*.  

K LAPL a PPL/SPL je volitelná, ale pro vydání CPL a ATPL je povinná. Držitel LAPL musí navíc 

podstoupit základní výcvik přístrojového létání, který je nutný pro vydání PPL. 

2.2. Přístrojová kvalifikace (IR) 

Základní IR umožňuje jejímu držiteli provozovat letoun podle IFR od zahájení pojíždění až do 

zastavení, ovšem při přiblížení nesmí DH klesnout pod 200 ft (60 m), pokud není podstoupen 

dodatečný výcvik a to pouze pro ME/IR. Provoz dle IFR mohou vykonávat pouze držitelé PPL, CPL, 

MPL a ATPL s platnou IR.  

2.3. Přístrojová kvalifikace pro let po trati (EIR) 

Tato kvalifikace, sama o sobě, umožňuje jejímu držiteli provádět traťovou část letu za IFR ve dne. Pro 

rozšíření na létání v noci* je potřeba NIGHT. 

Pokud držitel EIR plánuje využít práva během letu, musí se přesvědčit podle posledních 

meteorologických informací o možností zahájení letu, přistání v destinaci a přechody za letu VFR-

IFR-VFR v souladu s VFR. 

2.4. Kvalifikace pro více motorové létání (ME) 

Jedná se o třídní kvalifikaci, která opravňuje k pilotáži ME letadel. Tato kvalifikace je velice důležitá 

pro budoucí létání v dopravních letounech, protože v obchodní letecké přepravě nelze, až na výjimky, 

použít jednomotorové (SE) letouny.  



 

17 

 

3. TEORETICKÉ ZKOUŠKY 

Pokud chce student získat průkaz způsobilosti a přístrojovou kvalifikaci, tak musí úspěšně složit 

písemnou teoretickou zkoušku minimálně ze souboru otázek pro žádaný průkaz způsobilosti, případně 

EIR a IR. Ostatní kvalifikace nevyžadují skládání zkoušek na Úřadě pro civilní letectví (ÚCL).  

Před pokusem o teoretickou zkoušku je nutno obdržet certifikát, který je platný 12 měsíců, během 

kterých je nutné zahájit příslušnou zkoušku, o absolvování teoretické výuky v modulovém postupu v 

délkách 100 hodin pro LAPL/PPL, po získání PPL, 80 pro EIR, 150 hodin pro IR, 250 hodin pro CPL 

a 650 hodin pro ATPL. V integrovaných výcvicích je pro CPL potřeba 350 hodin, CPL/IR 500 hodin a 

na ATPL 750 hodin. 

Zkouška je úspěšná při zisku nejméně 75% bodů z každého zkoušeného předmětu. Za špatné odpovědi 

se body neztrhávají. Student musí dokončit zkoušku do 18 kalendářních měsíců a v 6 blocích
1
 od 

prvního pokusu prvního předmětu, přičemž má 4 pokusy na každý předmět.  

Při nesplnění těchto podmínek je nutné podstoupit další výcvik v ATO a s novým certifikátem je 

možné se přihlásit k nové zkoušce. 

Seznam zkoušených předmětů z teoretických zkoušek kategorie letounů LAPL, PPL, CPL, ATPL, EIR 

a IR: 

010 -Letecké právo a postupy ATC  

021 -Drak a systémy, elektroinstalace, pohonná jednotka a nouzové vybavení 

022 -Přístrojové vybavení 

031 -Hmotnost a vyvážení 

032 -Výkonnost: letouny 

033 -Sledování a plánování letu 

040 -Lidská výkonnost 

050 -Meteorologie 

061 -Obecná navigace 

062 -Radionavigace 

070 -Provozní postupy 

080 -Základy letu - letouny 

091 -VFR komunikace 

092 -IFR komunikace 

Časový limit pro předměty se liší v závislosti na úrovni zkoušky, pro představu jak jsou předměty 

časově náročné pro jednotlivé zkoušky, viz. Příloha 1.  

                                                 
1
 Blok tvoří všechny zkušební termíny v jednom kalendářním měsíci. 
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Po úspěšně složené teoretické zkoušce je studentovi vydán certifikát o složení zkoušky, který je platný 

pro vydání LAPL a PPL je 2 roky, CPL, IR a EIR 3 roky. Pro vydání ATPL má certifikát platnost 

7 let. Certifikát o složení zkoušky ATPL, jako jediný má obnovující se platnost, a to vždy posledním 

zápisem IR do průkazu způsobilosti. Při žádosti o vydání nového PZ nebo zápisu EIR/IR je nutné mít 

platný certifikát. 

3.1. LAPL/PPL/SPL 

Pro vydání LAPL/PPL/SPL musí žadatel úspěšně složit zkoušky z předmětů: 010, 040, 050, 090, které 

se plně započítávají a pro specifické kategorie letadel musí skládat zkoušky z předmětů 021, 022, 033, 

061, 070, 080. 

Pokud je žadatel o vydání PPL/SPL/BPL držitelem LAPL dané kategorie letadla, tak je mu teorie 

uznána. 

3.2. IR/EIR 

Pro získání IR/EIR musí žadatel úspěšně složit zkoušky z předmětů: 010, 022, 033, 040, 050, 062 

a 092. Teoretická zkouška pro EIR není tolik obsáhlá. 

Pokud žadatel složil úspěšně zkoušky pro CPL stejné kategorie letadla uznávají se mu předměty 040 a 

050. 

3.3. CPL 

Pro vydání CPL musí žadatel úspěšně složit zkoušku z předmětů: 010, 021, 022, 031, 032, 033, 040, 

050, 061, 070, 080 a 091.  

Pro specifické kategorie letadel se skládají zkoušky z předmětů 021, 022, 032/034, 070 a 080. 

Pokud žadatel složil úspěšně zkoušky pro IR stejné kategorie letadla uznávají se mu předměty 040 a 

050. 

3.4. ATPL 

Nejvyšší úroveň dosažitelných znalostí, která je nadřazena úrovním CPL i IR. Žadatel musí úspěšně 

složit 14 zkoušek a to z předmětů: 010, 021, 022, 031, 032, 033, 040, 050, 061, 070, 080, 091, 092. 

Pokud již žadatel složil teoretickou zkoušku pro CPL, tak je mu uznán předmět 091 a pokud složil 

teoretickou zkoušku pro IR, pak je mu uznán předmět 092.  

Pokud již žadatel složil zkoušky ATPL pro jinou kategorii letadel musí znovu složit zkoušky z 

předmětů 021, 022, 032, 070, 080.  
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4. PRAKTICKÉ VÝCVIKY 

Pokud se rozhodnete pro kariéru pilota máte několik možností od výcviku po jednotlivých modulech v 

různém pořadí dle možností financí, požadavků a potřeb přes kombinaci modulových a integrovaných 

výcviků až po integrované výcviky. Integrované výcviky jsou kratší než modulové, protože jednotlivé 

části jsou provázány a díky tomu lze výcvik zkrátit. Všechny následující výcviky je nutné podstoupit v 

ATO a zakončit praktickou zkouškou dovednosti, vyjma kurzů pro TMG, NIGHT a MCC*. 

4.1. Modulové výcviky 

Modulové výcvikové kurzy je možné si představit jako kostky stavebnice, které se postupně vkládají 

do PZ a je na každém zvlášť v jakém pořadí si je bude získávat. 

LAPL(S) 

Základní výcvik vyžaduje alespoň 15 hodin výcviku v kluzácích nebo motorových kluzácích. Při 

výcviku lze použít i TMG, ale na nejvýše 7 hodin. Výcvik zahrnuje: 

a) 10 hodin ve dvojím řízení, 

b) 2 hodiny PIC pod dohledem, 

c) 1 navigační let v PIC dlouhý minimálně 50km (27NM) nebo ve dvojím řízení dlouhý 

minimálně 100 km (55 NM), 

d) 45 vypuštění a přistání. 

ATO může nastávajícímu studentovi započítat úlevu ve výcviku z předchozí PIC zkušenosti a v 

závislosti na úspěšnosti vstupního testu. Zápočet může být nejvýše PIC nálet nebo 50% doby výcviku 

podle toho co je menší doba, avšak nesmí zahrnovat body b), c) a d). 

e) Aby držitel LAPL(S) mohl létat na TMG musí v ATO podstoupit 6 hodinový výcvik na TMG 

zahrnující 4 hodiny ve dvojím řízení a 1 PIC navigační let v délce minimálně 150km (80NM) 

s plným přistáním* na jiném letišti než bylo letiště odletu. Pro zápis do průkazu způsobil musí 

žadatel podstoupit zkoušku dovednosti, při které musí prokázat dostatečné teoretické znalosti z 

předmětů 21, 33, 61, 71, 81.  

 

0 3 6 9 12 15

Minima výcviku

Započty

Letové hodiny 

Graf 1-Rozdělení praktické části a úlevy LAPL(S) výcviku 

Doplňujicí Ve dvojím řízení PIC Započitatelné Nezapočitatelné
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LAPL(A) 

Základní výcvik vyžaduje alespoň 30 hodin v letounech nebo TMG, zahrnující: 

a) 15 hodin dvojího létání v třídě letounu, který bude použit při zkoušce dovedností. 

b) 6 hodin PIC pod dohledem, z toho alespoň 3 hodiny navigačních letů. Alespoň jeden navigační 

let musí být dlouhý 150 km (80 NM) s plným přistáním* na jiném letišti než bylo letiště 

odletu. 

ATO musí nastávajícímu studentovi započítat úlevu ve výcviku z předchozí PIC zkušenosti a v 

závislosti na úspěšnosti vstupního testu. Úleva může být nejvýše PIC nálet nebo 50% doby výcviku 

podle toho co je menší doba, avšak nesmí zahrnovat bod b). 

Držitel LAPL(S) s rozšířením na TMG musí mít 21 hodin náletu na TMG po zapsání TMG do průkazu 

způsobilosti. Po náletu 3 hodinového výcviku zahrnujícího 10 vzletů a přistání ve dvojím řízením a 10 

vzletů a přistání PIC pod dohledem, pro rozšíření o třídní kvalifikaci. 

SPL 

Základní výcvik vyžaduje alespoň 15 hodin výcviku v kluzácích nebo motorových kluzácích. Při 

výcviku lze použít i TMG, ale na nejvýše 7 hodin. Výcvik zahrnuje: 

a) 10 hodin ve dvojím řízení, 

b) 2 hodiny PIC pod dohledem, 

c) 1 navigační let v PIC dlouhý minimálně 50km (27NM) nebo ve dvojím řízení dlouhý 

minimálně 100km (55NM), 

d) 45 vypuštění a přistání. 

Žadateli o SPL, který je držitel LAPL(S), se plně započtou všechny platné kvalifikace a práva, pokud 

nejsou platné, pak se započtou až po úspěšném absolvování příslušných zkoušek dovedností. 

ATO musí nastávajícímu studentovi započítat úlevu ve výcviku, pokud je držitel průkazu způsobilosti 

jiné kategorie letadel, vyjma balónů. Úleva může být nejvýše 10% PIC náletu nejvýše však 7 hodin, 

avšak nesmí zahrnovat body a), b) a c). 
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e) Aby držitel SPL mohl létat na TMG musí v ATO podstoupit 6 hodinový výcvik na TMG 

zahrnující 4 hodiny ve dvojím řízení a 1 PIC navigační let dlouhý minimálně 150km (80NM) s 

plným přistáním* na jiném letišti než bylo letiště odletu. Pro zápis do průkazu způsobil musí 

žadatel podstoupit zkoušku dovednosti, při které musí prokázat dostatečné teoretické znalosti z 

předmětů 21, 33, 61, 71, 81. 

PPL(A) 

Základní výcvik vyžaduje alespoň 45 hodin výcviku v letounech nebo TMG. Při výcviku lze použít i 

FSTD, ale na nejvýše 5 hodin. Výcvik zahrnuje: 

a) 25 hodin ve dvojím řízení, 

b) 10 hodiny PIC pod dohledem, z toho nejméně 5 hodin navigačních letů v PIC a 1 navigační let 

musí být dlouhý minimálně 270km (150NM) s plným přistáním* na 2 jiných letištích než bylo 

letiště odletu. 

ATO musí nastávajícímu studentovi započítat úlevu ve výcviku pokud je držitel průkazu způsobilosti 

jiné kategorie letadel, vyjma balónů. Úleva může být nejvýše 10% PIC náletu, avšak nejvýše však 10 

hodin a nesmí zahrnovat bod b). 

Držitel LAPL(S) s rozšířením na TMG musí mít nálet 24 hodin na TMG po zapsání TMG do průkazu 

způsobilosti a po náletu podstoupit 15 hodinový výcvik zahrnující alespoň požadavky v bodě b)   

Držitel LAPL(A) musí mít alespoň 15 hodin náletu po vydání průkazu způsobilosti. Do náletu po 

vydání průkazu způsobilosti lze započítat povinný výcvik alespoň 10 hodin, ze kterého jsou 4 hodiny 

PIC pod dohledem, z toho nejméně 2 hodiny navigačních letů v PIC a 1 navigační let musí být dlouhý 

minimálně 270km (150NM) s plným přistáním* na 2 jiných letištch než bylo letiště odletu. 
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CPL 

Modulový výcvik pro vydání CPL může podstoupit pouze držitel PPL(A), který má před zahájením 

výcviku minimálně celkový nálet ve výši 150 hodin a pokud bude konat zkoušku ve ME letounu, tak i 

platné MEP. 

Výcvik musí být nejméně 25 hodin zahrnující nejméně: 

a) 15 hodin vizuálního výcviku za VFR 

b) 5 hodin výcviku v letounu certifikovaném k přepravě nejméně 4 osob, se stavitelným úhlem 

nastavení vrtule a zatahovatelným podvozkem. Tuto část výcviku lze nalétat v rámci bodu a). 

c) 10 hodin přístrojového výcviku, ze kterého může být až 5 hodin pozemní přístrojové doby na 

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

Pro ty, kteří nejsou držiteli NIGHT je nezbytné prodloužit výcvik o NIGHT, také si každý kdo si 

zažádá o vydání CPL musí splnit podmínky 200 hodin celkového náletu z toho 100 hodin PIC, ze 

kterých musí být 20 hodin navigačních letů s jedním v délce minimálně 540 km (300 NM) a plnými 

přistáními á na 2 jiných letištích než bylo letiště odletu. 

V tomto výcviku mohou získat úlevu držitelé IR. Držiteli IR(A) se započítá celý bod c) a držiteli 

IR(H) může být započteno až 5 hodin, ale stále musí nalétat nejméně 5 hodin v letounu. 

4.2. Kurzy a kvalifikace 

NIGHT 

Pro získání této kvalifikace je nutný výcvik v ATO zahrnující nejméně 5 hodin v noci*. Výcvik 

obsahuje teoretické znalosti a nejméně 5 hodin praktického výcviku obsahujícího alespoň 3 hodiny ve 

dvojím řízení z toho je neméně 1 hodina navigačních letů přičemž 1 let musí být dlouhý nejméně 

50km (27NM) 

Držitelé LAPL musí navíc podstoupit základní přístrojový výcvik zahrnutý v osnovách PPL. 
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IR 

Zde uvedený výcvik je v rámci modulu a integrované budou v rámci integrovaných výcviků. Tento 

výcvik je rozdělen na dva moduly. Pro vstup do modulového výcviku pro IR je nezbytná licence PPL  

a nálet minimálně 50 hodin PIC nebo CPL. 

První modul nazván základy přístrojového létání (BIFM), který se skládá z 10 hodin, ze kterých může 

být až 5 hodin pozemní přístrojové doby na BITD, FNPT I nebo II, FTD 2 nebo FFS. Po ukončení 

tohoto modulu, musí být žákovi vystaven certifikát o absolvování (BIFMC). 

Druhý modul je procedurální přístrojové létání (PIFM), musí mu předcházet BIFM, a skládá se z 

minimálně 40 hodin, ze kterých lze až na 30 hodin použít FNPT II nebo FFS na SE/IR nebo 45 hodin 

na ME, až na 35 hodin lze použít FNPT II nebo FFS přístrojového létání . Pro výcvik na ME letadlech 

musí být student držitel třídní kvalifikace ME před zahájením výcviku. 

Pro držitele BIFMC a pro držitele IR(H) je výcvik zkrácen o 10 hodin. Pokud se jedná o rozšíření ze 

SE/IR na ME/IR musí mít třídní kvalifikaci ME a podstoupit 5 hodinový výcvik z něhož mohou být až 

3 hodiny na FNPT II nebo FFS. 

EIR 

Předpokladem pro vstup do výcviku je držení alespoň PPL(A) a 20 hodin navigačních letů jako PIC. 

Výcvik pro SE/EIR je 15 hodin. Pro ME/EIR 16 hodin, ze kterých se musí nalétat minimálně 4 hodiny 

na ME(A). 

Rozšíření ze SE/EIR na ME/EIR vyžaduje minimálně 2 hodiny. 
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MCC* 

Pro výcvik musí být použit FNPT II MCC nebo FFS. Výcvikový kurz vyžaduje 25 hodin teoretického 

výcviku a 20 hodin praktického nebo 15 hodin pokud je součástí integrovaného výcviku ATP. 

Praktický výcvik lze zkrátit až na 10 a to když je součástí typové kvalifikace na stejném FFS. 

MEP 

Pro výcvik k získání třídní kvalifikace ME je potřeba 7 hodin teoretické výuky, pokud nebyla složena 

zkouška ATPL(A). Praktický výcvik vyžaduje 6 hodin. [3] 

4.3. Integrované výcviky 

Integrované výcviky slučují části výcviků modulových kurzů a tím mohou zkrátit nálet ve výcviku  

a pro vydání průkazu způsobilosti je vyžadován menší nálet. Do výcviků se mohou přihlásit jak 

nezkušení tak i držitelé PPL(A) a PPL(H), kterým je uznáno 50% předchozího náletu do výše 40 

hodin, pokud jsou navíc držitel NIGHT, tak až 45 hodin, ze kterých může být 20 hodin započítáno do 

výcviku ve dvojím řízení, vyjma MPL výcviku. Do kurzu MPL mohou být přijati pouze začínající 

piloti. 

CPL 

Integrovaný výcvik na obchodního pilota se skládá z teoretického výcviku a praktického. Teoretická 

část byla zmíněna výše a praktický výcvik vyžaduje nejméně 150 hodin, zahrnující NIGHT, BIFM, 

nejméně 5 hodin výcviku v letounu certifikovaném k přepravě nejméně 4 osob, se stavitelným úhlem 

nastavení vrtule a zatahovatelným podvozkem a může proběhnout výcvik MEP. Výcvik je zakončen 

zkouškou dovednosti v SE(A) nebo ME(A). 

Předpis vyžaduje, aby minimum 150 hodin bylo rozděleno na: 

a) 80 ve dvojím z čehož může být 5 hodin pozemní přístrojové doby. 

b) 70 PIC, ze kterých musí být 20 hodin navigačních letů, zahrnujících jeden v délce minimálně 

540 km (300 NM) s plným přistáním* na 2 různých letištích od letiště odletu. 

CPL/IR 

Integrovaný výcvik na obchodního pilota s IR se skládá z teoretického výcviku a praktického. 

Teoretická část byla zmíněna výše a praktický výcvik vyžaduje nejméně 180 hodin, zahrnující 

NIGHT, IR, nejméně 5 hodin výcviku v letounu certifikovaném k přepravě nejméně 4 osob, se 

stavitelným úhlem nastavení vrtule a zatahovatelným podvozkem a některé osnovy i MEP. Výcvik je 

zakončen zkouškou dovednosti pro vydání CPL a druhou pro vydání IR obě dvě možné v SE(A) nebo 

ME(A) samozřejmě pokud byly splněny podmínky pro třídní kvalifikaci. 
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Předpis vyžaduje, aby minimum 180 hodin bylo rozděleno na: 

a) 80 ve dvojím z čehož může být 40 hodin pozemní přístrojové doby. 

b) 70 PIC, ze kterých musí být minimálně 50 hodin navigačních letů, zahrnujících 1 v délce 

minimálně 540 km (300 NM) s plným přistáním* na 2 různých letištích od letiště odletu. 

c) 100 hodin přístrojové doby musí zahrnovat: 

nejméně 20 hodin SPIC, ze kterých se zapíše nejvýše 20 hodin jako PIC. 

50 hodin přístrojové doby, lze 25 pozemní přístrojové na FNPT I nebo 40 hodin na FNPT II, 

FTD 2 nebo FFS z toho maximálně 10 hodin na FNPT I 

Pokud je student před vstupem do kurzu držitelem certifikátu o absolvování BIFM, tak je mu 

přiznán zápočet 10 hodin, pokud nebyl cvičen na BITD. 

ATP 

Integrovaný kurz ATP vyžaduje minimálně 195 hodin s maximem 55 hodin pozemní přístrojové doby, 

ve kterých jsou zahrnuty postupové testy. V kurzu jsou zahrnuty NIGHT, IR a MCC, nejméně 5 hodin 

výcviku v letounu certifikovaném k přepravě nejméně 4 osob, se stavitelným úhlem nastavení vrtule a 

zatahovatelným podvozkem a některé osnovy i MEP. 

195 hodin výcviku musí být rozděleny na nejméně: 

a) 95 hodin ve dvojím řízení s maximálně 55 hodinami pozemní přístrojové doby 

b) 70 PIC zahrnující nejvýše 20 hodin PIC 50 hodin navigačních letů včetně jednoho za VFR v 

délce minimálně 540 km (300 NM) se 2 plnýmí přístáními* na jiných letištích než  bylo letiště 

odletu. 

c) 115 hodin přístrojové doby musí zahrnovat: 

nejméně 20 hodin SPIC, ze kterých se zapíše nejvýše 20 hodin jako PIC. 

15 hodin MCC na FFS a FNPT II 

50 hodin přístrojové doby, lze 25 pozemní přístrojové na FNPT I nebo 40 hodin na FNPT II. 

FTD 2 nebo FFS z toho maximálně 10 hodin na FNPT I 
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Pokud je student před vstupem do kurzu držitelem certifikátu o absolvování BIFM, tak je mu přiznán 

zápočet 10 hodin, pokud nebyl cvičen na BITD. 

MPL 

Účelem tohoto výcviku je připravit vybrané kandidáty, tak aby mohli působit na pozici druhého pilota 

ME proudových letounech za VFR a IFR. Výcvik je rozdělen do 4 fází, minimálně 240 hodin a celý 

výcvik je navržen tak, aby splnil konkrétní požadavky provozovatele, budoucího zaměstnavatele.  
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5. DODATEČNÉ PRŮKAZY 

Následující sada průkazů je nezbytná pro výkonávání práv udělených průkazy způsobilosti. Bez nichž 

není možné v ČR působit jako PIC. 

5.1. Osvědčení zdravotní způsobilosti(OZZ) 

Osvědčení zdravotní způsobilosti je nutné pro výkon práv pilota a musí být pravidelně obnovováno. 

Pilot nesmí vykonávat práva udělená PZ, přestože má platné OZZ, pokud si je vědom snížení 

zdravotní způsobilosti. 

LAPL 

OZZ LAPL je nezbytné pro výkon práv udělovaných LAPL. 

2. třídy 

Osvědčení 2. třídy je nadřazené LAPL a lze s ním vykonávat práva PPL, bez poruchy barvocitu (VCL) 

NIGHT a s audiometrickým vyšetřením na úrovni 1. třídy lze i IR/EIR. Držitel OZZ 2. třídy s 

příslušným audiometrickým vyšetřením a VCL jsou mohou vykonávat práva IR/EIR pouze ve dne a 

mají příslušný záznam v licenci. 

1. třídy 

Osvědčení 1. třídy je nadřazené 2. třídě, je nutné pro licence MPL, CPL a ATPL. Pokud žadatel není 

způsobilý pro vydání OZZ 1. třídy bude mu do PZ uveden záznam příslušného omezení.[3] 

5.2. Průkaz radiotelefonisty 

Průkaz radiotelefonisty je vyžadován pro obsluhu palubní radiostanice. V ČR nelze obsluhovat 

radiostanici bez platného průkazu radiotelefonisty, jinak se dopouštíte 

a) Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – VFL 

Opravňuje jeho držitele k obsluze letadlové stanice nebo letecké stanice v pásmech letecké pohyblivé 

služby. 

b) Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby – OFL 

Opravňuje jeho držitele k obsluze letadlové stanice na území České republiky v pásmech letecké 

pohyblivé služby. [4] 

5.3. Certifikát MCC (Není nezbytný) 

Tento certifikát potvrzuje absolvování kurzu MCC, což je důležité pro typovou kvalifikaci více 

pilotních letadel. Není nutný, pokud je podstupována typová kvalifikace, která je kombinovaná s 

kurzem MCC nebo pokud je podstupován výcvik MPL a ATP, protože je v osnovách.  
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5.4. Jazykové znalosti 

Pilot nesmí vykonávat práva udělená svými licencemi ani kvalifikacemi, pokud nemá ve svém 

průkazu způsobilosti uvedenou jazykovou doložku. V průkazu způsobilosti je nutné mít nejméně 

jednu platnou jazykovou doložku. První jazyková doložka bývá udělena na úrovní 6 z jazyka 

používaného při výcviku. Obecně platí, že se v letectví dorozumívá anglickým jazykem. 

a) ICAO 

Jazyková doložka, která je rozdělena do 6 úrovní. Minimální úroveň pro letectví je provozní (do 

průkazu způsobilosti se zapisuje jako ICAO level 4). Provozní úroveň je nutno obnovit po 4 letech. 

Rozšířenou (ICAO level 5) je nutno obnovit po 6 letech. Nejvyšší dosažitelnou úrovní je úroveň 

odborná (ICAO level 6), která má neomezenou platnost. 

b) IR 

Žadatelé o EIR/IR mají specifické požadavky pro získání jazykové doložky. Musí podstoupit 

výcvikový kurz a složit zkoušku.  Jazykovou doložku pro IR není nutno časově prodlužovat, avšak je 

platná na základě jazykové doložky ICAO.  
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6. ZÁVĚR 

Nyní máme vysvětlené nutné pojmy a můžeme začít hodnotit a srovnávat. Před samotným 

srovnáváním výcviků zmíním, že pro budoucí kariéru jsou nezbytné následující body: 

a) Teoretické zkoušky ATPL(A) 

b) OZZ 1.třídy 

c) Průkaz radiotelefonisty 

d) IR angličtiny 

LAPL je vhodný snad jen pro ty kdo mají vlastní letoun a chtějí si občas zalétat pro svou vlastní 

potřebu. Pokud někdo chce začít už jako mladý létat může začít na kluzácích a je vhodné zvolit SPL, 

protože s SPL lze při splnění výše zmíněných podmínek živit. 

PPL je mnohem vhodnější pro budoucí praxi než LAPL(A), protože při modulovém postupu si lze po 

výcviku, po splnění podmínek, si lze udělat IR a případné další PIC hodiny létat IFR, protože takové 

hodiny jsou mnohem zajímavější pro budoucího zaměstnavatele. 

Pro budoucí piloty, kteří by chtěli začít létat a zvolili by modulovou praxi, tak mohou začít s SPL, 

která jim dá zkušenost pro případné výpadky motoru/ů. Po získání SPL létat na kluzácích, rozšířit si 

práva na TMG a postupně zahájit výcvik PPL. Hodiny z TMG pomohou o to dřív zahájit IR 

pokračovat MEP, ME/IR, a létat IFR hodiny a při náletu 185 hodin začít CPL a úspěšně zakončit 

zkouškou. Při držení se minimálních náletů si lze získat nálet přes 200 hodin. Které si můžeme rozdělit 

na několik hodin na kluzácích a TMG, 35-45 hodin (podle úlevy) výcvik PPL, >10 hodin navigačních 

letů na letounech pro splnění podmínek pro zahájení IR, 50 hodin výcvik SE/IR, 6 hodin MEP, 5 

hodin rozšíření na ME/IR, 15 hodin výcvik CPL. 

Jak je vidět v grafu modulovým výcvikem počítaným od výcviku PPL je minimálně 211 hodin. 

Pokud by se člověk rozhodoval pro integrované výcviky je vhodné uvažovat o kurzu ATP, protože 

kurz CPL je na 150 hodin a pokud by se postupovalo integrovaný výcvik CPL a následně IR, tak je 

zde nálet o minimálně 10 hodin více než u CPL/IR, kde se navíc zapíše 20 hodin jako PIC, stejně tak v 

kurzu ATP. Kurzy ATP a CPL/IR se liší o kurz MCC a úroveň teoretických znalostí. Takže pokud se 

někomu nechce skládat teoretické zkoušky vícekrát, pak je vhodné zvolit kurz ATP i vzhledem k 

tomu, že letecké společnosti vyžadují ATPL frozen (CPL s ME/IR s teorií ATPL).  
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Graf 12-Předpokládaný minimální nálet v modulovém CPL(A) s ME/IR 
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Speciální kategorií je výcvik MPL, který je zahájen výběrovým řízením, zda je vůbec šance projít 

úspěšně výcvikem a výcvik probíhá na míru vybrané letecké společnosti a je v rámci kurzu i typový 

výcvik. Ovšem minimální nálet je 240 hodin a člověk si jej musí uhradit sám, což je do značné míry 

více než v jiných případech.  

Létání bývá hobby dokud si tím člověk nemůže vydělávat a pro většinu lidí to bývá nad rámec 

finančních možností, proto si berou půjčky, ale kolik si půjčit? Níže uvedené ceny jsou pro účel 

modelového výcviku a podobné průměrným cenám za výcvikové letouny[5]. Rozdíly mezi 

jednotlivými cenami jsou v řádu tisíci korun, i když za stejný model letounu, proto použiji ceny 

následující: Berme v úvahu cenu SE(A) 4000 Kč a 8000 za ME(A) za mokrou hodinu* a FNPT II za 

2500 Kč k výcviku instruktora na VFR lety za 600 Kč, na IFR lety 900 Kč, examinátor 500 Kč za 

zkoušku. Ceny jsou s DPH. K bodům a), b) a c) je se musí připočíst výuka teorie 60 000 Kč, pokud 

není získána jinak třeba studiem VUT v Brně. Další zvýšení ceny jsou poplatky na ÚCL za možnost 

konání zkoušky, vydání PZ, poplatek za průkaz radiotelefonisty, vyšetření pro vydání OZZ a to vše 

stojí při nejmenším dalších 30 000 Kč. 

a) Pro výše uvedený modulový výcvik bez použití FSTD máme 211 hodin pronájmu letounu, 49 

hodin VFR instruktora, 55 hodin IFR instruktora a 4 zkoušky dovednosti, to je podle našich 

cen 1 004 900 Kč. 

b) Pro výše uvedený modelový výcvik s použitím FSTD v nejvyšší možné míře což odpovídá 43 

hodinám na FNPT II, tak se dostaneme na 924 400 Kč. 

c) Dle mého názoru nejvhodnější integrovaný kurz ATP při maximálním využití FNPT II bude 

stát minimálně 929 000 Kč. Což je více než u bodu b) ale nesmí se zapomínat na to, že je zde 

navíc MCC, který stojí 75 000 Kč.[6] 

d) V dnešní době hlásaný do světa MPL výcvik zahrnující 240 hodin a typovou kvalifikaci stojí 

minimálně 2 000 000 Kč z toho typová kvalifikace 500 000 Kč. [6] 
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V dnešní době začíná být nedostatek pilotů, takže není potřeba být cvičen pro konkrétní společnost a 

je na svobodné vůli každého, kterou společnost si vybere. Záleží na každém, kde bydlí a kam je 

ochoten dojíždět na výcvik, protože létání z řízeného letiště se prodraží o komunikační a ve většině 

případů o značně vyšší přistávací poplatky. Důležité je si všimnout, jestli vybraná schválená 

výcviková organizace (ATO) k letové hodině chce palivový přípatek a jestli udávají ceny s nebo bez 

DPH. 

Správný pilot nebude hrotit výcvik aby jej nalétal co nejdříve. Je vhodné uvažovat o postupném 

nalétávání, někdo bude chodit i do zaměstnání a studiem teorie se výcvik prodlouží. Neměl by se 

prodlužovat zbytečně, protože člověk zapomíná a delší pauza od létání může znamenat navýšení délky 

výcviku což znamená prodražení se. Výcvik na CPL(A) ME/IR lze zvládnout za 18 měsíců, ale v 

případě ATP kurzu by neměl přesáhnout 36 měsíců. Modulově je to na neomezeně dlouho, protože lze 

mít celkem libovolné přestávky mezi jednotlivými kurzy. 

Nechť si každý zvolí postup podle svých potřeb a možností, všem budoucím pilotům mnoho štěstí, 

zodpovědnosti a hlavně bezpečných přistání.  
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7. ZDROJE 

Moje práce vyžaduje srovnání výcviků a v dnešní době se v Evropě, ve většině států vystavují licence 

v souladu s dokumentem Part-FCL. Protože jsem za svůj hlavní zdroj použil dokument Part-FCL, 

který je sestaven na základě nařízení evropské komise 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014, 

2015/445 a 2016/539, proto se v práci neobjevila citace [1]. 

[1] Part-FCL: EASA [online]. [cit. 2017-02-13]. 

Dostupné také z: https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Part-FCL.pdf

[2] CAA-ZLP-060: ÚCL [online]. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/9452

[3] CAA-ZLP-163: ÚCL [online]. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/5613

[4] ČTÚ [online]. [cit. 2017-02-13]. Dostupné také z: www.ctu.cz/druhy-prukazu

[5] Ceny za pronájem letadel [online].Dostupné také z: 

http://aeroweb.cz/katalog/pronajem.aspx?mkat=2&kat=3&fil=0&sort=1&kraj=15

[6]  Výcvikové programy pilotů typu Ab Initio: CATC  [online]. [cit. 2017-02-13].  

Dostupné také z: http://www.catc.cz/files/files/CATC-AbInitio-CareerDay-20170423.pdf

  



 

33 

 

8. ZKRATKY
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9. DEFINICE 

Zde jsou uvedeny definice, které jsem odkazují * v textu. 

„Velitelem letadla (PIC)“ se rozumí pilot určený k velení a pověřený provedením bezpečného letu.  

„Velitelem letadla-žákem (SPIC)“ se rozumí pilot-žák vykonávající činnost velitele letadla za letu s 

instruktorem, který pouze pozoruje pilota-žáka a nesmí ani ovlivňovat, ani řídit let letadla.  

„Nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný 

časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad určený členským 

státem.  

„Plným přistáním“ se rozumí takové přistání, kdy se provede úplné zastavení letadla na vzletové a 

přistávací dráze. 

„Dobou letu podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR)“ se rozumí celková doba letu, během které je 

letadlo provozováno podle pravidel pro let podle přístrojů.  

„Pozemní přístrojovou dobou“ se rozumí doba, po kterou je pilotovi poskytován výcvik v 

simulovaném letu podle přístrojů na zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD). FSTD mámé 

rozděleny na trenažér letových a navigačních postupů (FNPT), úplný letový simulátor (FFS) a 

základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD). 

„Základním přístrojovým výcvikovým zařízením (BITD)“ se rozumí pozemní výcvikové zařízení, 

které představuje stanoviště pilota-žáka pro určitou třídu letounů. Může být vybaveno panely přístrojů 

s obrazovkami a pružinami zatěžovaným řízením poskytujícím výcvikovou základnu minimálně pro 

nácvik postupů letu podle přístrojů.  

„Úplným letovým simulátorem (FFS)“ se rozumí replika pilotní kabiny provedená ve skutečné 

velikosti konkrétního typu nebo provedení, modelu a série, včetně sestavy úplného vybavení a 

počítačových programů nutných k předvádění letadla v pozemním a letovém provozu, systému 

vizuální orientace poskytujícího výhled z pilotní kabiny a pohybového systému.  

„Trenažérem letových a naviga ních postupů (FNPT)“ se rozumí výcvikové zařízení představující 

prostředí pilotní kabiny nebo pilotního prostoru, včetně sestavy vybavení a po íta ových programů 

nutných k předvádění typu nebo třídy letadla v letovém provozu v rozsahu odpovídajícímu tomu, jak 

systém funguje v letadle.  

„Letounem, který musí být provozován s druhým pilotem“ se rozumí typ letounu, který musí být 

provozován s druhým pilotem, jak je stanoveno v letové příru ce nebo osvěd ením leteckého 

provozovatele.  

„Součinností vícečlenné posádky (MCC)“ se rozumí činnost letové posádky jako týmu 

spolupracujících členů vedeného velitelem letadla. 

„Soukromým pilotem“ se rozumí pilot, který je držitelem průkazu způsobilosti zakazujícího pilotování 

letadel při letech za úplatu, s výjimkou inností prováděných v rámci výcviku nebo zkoušek, jak je 

stanoveno v této části.  

„Mokrou hodinou“ se rozumí hodinová cena za pronájem včetně pohonných hmot.  
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Příloha 1- Teoretické zkoušky na ÚCL[2] 

 



36 

 

Příloha 2- Složení výcviku MPL 

 


