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Osvědčení schválené organizace pro výcvik 
Approved Training Organisation Certificate 

 

Schválení výcvikových kurzů 
Training Course Approval 

 

Odkaz na číslo osvědčení ATO / Attachment to ATO Certificate Number: 

 

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

 

Je oprávněna poskytovat a vést následující výcvikové kurzy podle ustanovení části FCL, části BFCL a využívat 

následujících zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD): 

Has obtained the privilege to provide and conduct the following Part-FCL, Part-BFCL training courses and to use the 

following FSTDs: 
 

Výcvikový kurz / Training course 

Používaná FSTD, včetně 

příslušného písmenného kódu(1) / 
Used FSTD, including letter code(1) 

Bell 429- typový výcvik / type training 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

Bell 427- typový výcvik / type training 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

Bell 407 - typový výcvik / type training 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

Bell 206 - typový výcvik / type training 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
Verze / rozdílový / seznamovací výcvik uvedený v příručkách organizace Variant / differences / 

familiarisation stipulated in the organisation’s manuals 

-- 

R44 - typový výcvik / type training 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

R22 - typový výcvik / type training 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

PPL(A) - soukromý pilot (letoun) / private pilot (aeroplane) 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

PPL(H) - soukromý pilot (vrtulník) / private pilot (helicopter) 
Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

CPL(A) - obchodní pilot (letoun) / commercial pilot (aeroplane) 
Modulový kurz teoretického a letového výcviku / modular theoretical knowledge and flight training 

course 

FFS SC  CZ-03 

FNPT II MCC  CZ-05B 

FNPT II MCC  CZ-07B 

FNPT II  CZ-14B 

FNPT II MCC  CZ-15 

FNPT II MCC SK.004 

CPL(H) - obchodní pilot (vrtulník) / commercial pilot (helicopter) 
Modulový kurz teoretického a letového výcviku / modular theoretical knowledge and flight training 

course 
-- 

IR(A) – přístrojová kvalifikace (letoun) / instrument rating (aeroplane) 
Modulový kurz teoretického a letového výcviku / modular theoretical knowledge and flight training 

course 

FFS SC  CZ-03 

FNPT II MCC  CZ-05B 

FNPT II MCC  CZ-07B 

FNPT II  CZ-14B 

FNPT II MCC  CZ-15 

FNPT II MCC SK.004 
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IR(H) ME – přístrojová kvalifikace (vícemotorový vrtulník) / instrument rating (multi-

engine helicopter) 

Modulový kurz letového výcviku / modular flight training course 

FFS SC  CZ-03 

FNPT II MCC  CZ-05B 

FNPT II MCC  CZ-07B 

FNPT II  CZ-14B 

FNPT II MCC  CZ-15 

FNPT II MCC SK.004 

FI(A) – letový instruktor (letoun) / flight instructor (aeroplane) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

Práva FCL.905.FI uvedená v příručkách organizace / FCL.905.FI privileges as stipulated in the 

organisation's manuals 

-- 

FI(H) – letový instruktor (vrtulník) / flight instructor (helicopter) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
-- 

TRI(H)  - instruktor pro typovou kvalifikaci (vrtulník) / type rating instructor (helicopter)  

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
-- 

IRI(A) – instruktor pro přístrojovou kvalifikaci (letoun) / instrument rating instructor 

(aeroplane) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

FFS SC  CZ-03 

FNPT II MCC  CZ-05B 

FNPT II MCC  CZ-07B 

FNPT II  CZ-14B 

FNPT II MCC  CZ-15 

FNPT II MCC SK.004 

CRI-SE – instruktor třídní kvalifikace (jednomotorový letoun) / class rating instructor 

(single-engine aeroplane) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

CRI-ME – instruktor třídní kvalifikace (vícemotorový letoun) / class rating instructor 

(multi-engine aeroplane) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

MEP land – vícemotorové pístové letouny (pozemní) / multi-engine piston aeroplanes 

(land) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

-- 

NIGHT(A) – kvalifikace pro lety v noci (letoun) / night rating (aeroplane) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
-- 

NIGHT(H) – kvalifikace pro lety v noci (vrtulník) / night rating (helicopter) 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
-- 

Aerobatics – kvalifikace pro akrobatické lety / aerobatic rating 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
-- 

HPA – vysoce výkonné jednopilotní letouny / single-pilot high performance aeroplanes 

Výuka teoretických znalostí / theoretical knowledge instruction 
-- 

FCL.745.A Advanced UPRT - letouny / aeroplanes 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
-- 

FCL.915(e) Advanced UPRT instructor - letouny / aeroplanes 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 

Udržovací výcvik pro instruktory Advance UPRT / refresher training for Advance UPRT instructors 

-- 
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BPL - pilot balónů / balloon pilot 

Výuka teoretických znalostí a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training 
-- 

Rozšíření tříd nebo skupin pro balony  / Class or group extension for balloons 
Rozšíření tříd nebo skupin pro balony uvedené v příručkách organizace / Class or group extension as 

stipulated in the organisation's manuals 

-- 

(1) uvedeného v osvědčení způsobilosti FSTD / As indicated on the qualification certificate. 
 

 

Toto schválení výcvikových kurzů je platné:  

a) pokud se jej držitel dříve nevzdá, není nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno, a  

b) pokud jsou veškeré činnosti prováděny v souladu s požadavky části ORA, části FCL, části BFCL a dalších platných 

právních předpisů a v příslušných případech též v souladu s postupy, které na základě požadavku části ORA stanoví 

ve své dokumentaci dotyčná organizace. 

This training course approval is valid as long as: 

a) the ATO certificate has not been surrendered, superseded, limited, suspended or revoked, and 

b) all operations are conducted in compliance with Part-ORA, Part-FCL, Part-BFCL other applicable regulations, and, 

when relevant, with the procedures in the organisation´s documentation as required by Part-ORA. 
 

 

 

Datum vydání / Date of issue:  4. května 2022 / May 4, 2022  
 

 

Podpis / Signed: 

 

                                                                                                 

                                                                                                   Otisk 

                                                                                                 úředního 

Ing. Pavel Matoušek                                                                 razítka 

ředitel Sekce letové 

Director of Flight Division 
 

 

Za členský stát EASA: Úřad pro civilní letectví České republiky / For the Member State EASA: Civil Aviation Authority 

Czech Republic 


