ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Záznam praxe a letového výcviku
Integrovaný kurz:

ATPL(A)

Příjmení, titul _____________________________

CPL(A)/IR

CPL(A)

Jméno ______________________________

Výcvik zahájen dne ______________________ ukončen dne ______________________________
Na typech ____________________________________________

v FTO ____________________

Teoretická výuka v rozsahu _______ hodin. Zkouška z teoretických znalostí pro průkaz ATPL(A)
CPL(A)
IR(A)
úspěšně absolvována na ÚCL* / ________________* dne _____________ .
DOBA LETOVÉHO VÝCVIKU celkem ________________ hodin, z toho:
a) výcvik ve dvojím řízení __________ hodin, z nichž pozemní přístrojová doba _________ hodin,
b) ________ hodin ve funkci velícího pilota, z toho za VFR ______ hodin a _____ hodin letů podle
přístrojů jako velící pilot-žák (SPIC),
c) ________ hodin navigačních letů ve funkci velícího pilota, včetně samostatného navigačního letu
VFR na trati ____________________________________________________________________
v celkové délce: __________________ km* / NM*, proveden dne: _________________________
I. mezipřistání: ________________ a II. mezipřistání: ________________ s úplným zastavením,
d) ________ hodin letu v noci na letounech, včetně ____ hodin výcviku ve dvojím řízení, ____ hodin
navigačních letů a počet sólo vzletů _______ a sólo přistání _______ s úplným zastavením,
e) ________ hodin přístrojové doby, z toho:
i) ________ hodin letového výcviku podle přístrojů, z nichž pozemní přístrojová doba na
FNPT I ______ hodin , FNPT II _______ hodin, letovém simulátoru ______ hodin,
ii) ________ hodin jako velící pilot-žák (SPIC) (viz bod b) tohoto postupu),
iii) ________ hodin součinnosti vícečlenné posádky (MCC),
f) ________ hodin na letounu certifikovaném pro přepravu alespoň 4 osob, který má stavitelnou
vrtuli a zatahovací podvozek,
g) na vícemotorovém letounu ________ hodin letového výcviku ve dvojím řízení za normálních
podmínek a ________ hodin při postupech pro poruchu motoru a techniky pilotáže za letu s
asymetrickým tahem,
h) doba letu ve dvojím řízení na vrtulníku ________ hodin,
i) doba letu ve dvojím řízení na TMG ________ hodin.
ZÁPOČTY:
Při výcviku nebyla
byla
uplatněna úleva ________ hodin, na základě celkové doby letu na
letounech před vstupem do kurzu ________ hodin, protože žadatel byl již před vstupem do kurzu
držitelem platného průkazu způsobilosti č. ___________________ s kvalifikací NIGHT ANO* / NE*.
Datum ___________________

________________________________________
Podpis žadatele

Příloha:

1. Uzavřený a ověřený zápisník letů
2. V případě zápočtu i zápisník pro tuto kategorii
3. Výcvikovou dokumentaci

Datum ___________________

_____________________________________
Jméno a podpis vedoucího výcviku FTO

CAA-ZLP XXX/10

3/2004

Závěr inspektora ÚCL:
Kontrolou zápisníku dne _____________ byly* - nebyly* zjištěny následující nedostatky:

Uvedené údaje souhlasí* - nesouhlasí* s JAR-FCL 1 a může* - nemůže* být provedena
zkouška dovednosti:

MEP

Datum: _____________________

CPL(A)

IR(A)

__________________________________
Podpis oprávněné osoby OZLP

