MPL program
(Multi-Crew Pilot Licence)

07.01.2019

1

Jaké jsou možnosti ab initio výcviků
Konvenční ATPL
Modulární
Integrovaný
Na konci obou je kvalifikace CPL/IR/ME, pro další postup musí pilot ještě absolvovat Typovou kvalifikaci, Base
Training a 250-500 hodin IOE (Initial Operation Experience)

MPL
Pouze v součinnosti s cílovou leteckou společností – v našem případě smluvně garantované místo u letecké
společnosti TVS SmartWings
IOE součást výcviku
Okamžité zhodnocení
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MPL = Multi–Crew Pilot Licence
Moderní cesta ab initio výcviku nových dopravních pilotů
Od počátku výcviku řízená příprava pro povolání pilota vícepilotního dopravního letounu předem daného
typu konkrétní letecké společnosti:
Vysoký důraz na získání týmových dovedností a dalších CRM kompetencí
Výcvik na zvolený typ letadla v souladu s postupy dané letecké společnosti
Instruktoři partnerské letecké společnosti se významně podílejí na výcviku

Po počáteční standardní teoretické přípravě a létání na malém jednomotorovém letadle následuje
intenzívní program na letových simulátorech:
Celý výcvik je cíleně zaměřen na dopravní letadlo konkrétního typu
pro budoucího pilota je MPL je nejrychlejší a nejprogresivnější cesta pilotní kariery

Typový výcvik je integrován do fáze přípravy na simulátorech

Počáteční praxe (IOE) u letecké společnosti je z podstaty filozofie MPL výcviku součástí programu

07.01.2019

3

Vstupní požadavky pro zařazení do MPL výcviku:
minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou
věkové rozmezí doporučené společností TVS SmartWings: 20 - 35 let
znalost angličtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
(nevyžadujeme certifikát)
SŠ znalost fyziky a matematiky
trestní bezúhonnost (platný výpis z rejstříku trestů)

čestné prohlášení o neužívání omamných a psychotropních
látek
úspěšné absolvování Screeningu před započetím výcviku
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MPL výcvik v CATC
Zahrnuje:
Přijímací řízení (Entry Screening)

Teoretickou výuku (ATPL teorie, letecká angličtina, přístrojové lety a další)
Praktický výcvik na bezmotorových kluzácích a jednomotorových letadlech
Praktický výcvik na simulátorech

Praktický výcvik na dopravních letadlech B737NG

Výcvik probíhá pod odborným vedením profesionálních dopravních pilotů s mnohaletou praxí
Jedná se o „Competency based training“ (CBT, viz dále):
CATC je jedinou organizací v České republice, která důsledně uplatňuje filozofii CBT
Řadí se tím mezi špičku výcvikových center v Evropě i ve světě
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Competency Based Training (CBT)
Od každého dopravního pilota jsou v průběhu výcviku i provozu vyžadovány
následující kompetence/schopnosti:
Application of procedures
Communication
Aircraft flight path management – automation
Aircraft flight path management - manual control
Knowledge
Leadership and teamwork

Problem solving and decision making
Situation awareness
Workload management
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MPL Screening v CATC
MPL Career Day
Těm uchazečům, kteří se na Screening přihlásí, přijde e-mailem termín jeho 1. kola Screeningu.
Obsah prvního kola Screeningu:
Testování probíhá v prostorách CATC, a to buď za pomoci (písemných) testů v papírové podobě, nebo s využitím on-line
testování:
COMPASS test (Computerized Pilot Aptitude Screening System)
Testování profilu osobnosti
Písemné ověření znalostí z angličtiny
Písemné ověření znalostí z matematiky a fyziky
Cílem je provést základní testování uchazečů a doporučit/nedoporučit jednotlivé osoby do 2. kola Screeningu
Obsah druhého kola Screeningu:
Psychodiagnostika
Testování předpokladů pro pilotáž letounu (v simulátoru)
Ústní ověření znalostí z angličtiny
Závěrečný pohovor s výběrovou komisí
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Poplatek za Screening:
Poplatek za Screening: pro účastníka obou kol = 12 900 Kč vč. DPH (10 661 Kč bez DPH)
1. kolo 4 900 Kč
2. kolo 8 000 Kč
Uchazeči, kteří úspěšně projdou všemi částmi prvního kola, postoupí do kola druhého
Každé kolo Screeningu se hradí zvlášť
Druhé kolo platí pouze uchazeči, kteří postoupí z kola prvního, v den zahájení
druhého kola
Úspěšní absolventi Screeningu začnou studovat v MPL programu ve vypsaném termínu
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Popis MPL výcviku a jeho trvání

Teorie
Praktický výcvik
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MPL Teorie
750 hodin teorie (100 hodin PPL a 650 hodin ATPL(A))
80 hodin obecné a letecké angličtiny formou individuální výuky
Teorie MCC/CRM
60 hodin psychologické průpravy pro práci pilota
Tento počet zahrnuje 500 hodin výuky na učebně, computer-based training, e-learning
(s využitím systému pro správu a kontrolu postupu studenta ve studiu).
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MPL Praktický výcvik
Fáze 1 (Core)
Zahrnuje osvojení pilotních dovedností výcvikem na jednopilotním, jednomotorovém a bezmotorovém letounu.
Součástí je létání s instruktorem, úvod do základních letových principů, sólo lety a rozvoj navigačních dovedností na navigačních
letech.

Fáze 2 (Basic)
Staví na fázi předešlé a představuje žákovi komplexní pohled do problematiky dopravního létání.
Pilot-žák se v této fázi seznámí s principy provozu ve vícečlenné posádce. S ohledem na fakt, že malé, vrtulí poháněné jednopilotní
letouny nejsou realistickým vícepilotním výcvikovým zařízením, cvičíme celou fázi 2 na B737NG FTD.

Fáze 3 (Intermediate)
Poskytuje studentům prostřednictvím FFS B737NG možnosti dalšího rozvoje dovedností ve vícepilotní posádce.

Fáze 4 (Advanced)
Umožňuje studentovi získat dovednosti požadované k získání typového výcviku na vícemotorovém turbínovém přetlakovaném
dopravním letounu a postupovat při jeho provozu v souladu s konkrétními standardními provozními postupy provozovatele. Celá fáze
je prováděna na FFS B737NG a je zakončena přezkoušením (skill testem).

Base training (Základní výcvik na letadle) zahrnuje 12 vzletů a přistání na letounu B737NG.
IOE (Výcvik létání v běžném komerčním provozu)
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Základní cena MPL programu (vč. DPH)
MPL
Základní balík

2 300 000 Kč

Bližší informace o produktu:
Zákl. výcvik na kluzáku (6 hod. s instruktorem)

v ceně

Dodatečná psychologická příprava (60 hod.)

v ceně

UPRT výcvik na akrobatickém letadle

v ceně

Specifické části produktu v přímé spolupráci s partnerskou
leteckou společností:
Typový výcvik včetně Base Training

v ceně

Praxe garantovaná partnerskou leteckou společností

V rámci zaměstnání

Celková cena pro studenta
Celková cena výcviku

2 300 000 Kč
2 300 000 Kč
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Proč MPL výcvik s CATC?
CATC je škola pro letecké profesionály, kombinující dlouholetou tradici a zkušenosti s nejnovějšími technologiemi, nástroji a trendy
CATC nabízí všechny současné typy ab initio programů výcviku pilotů pro individuální zájemce i ve spolupráci s partnerskými
leteckými společnostmi
CATC se zaměřuje na výchovu profesionálních pilotů:
Náročný Entry Screening s cílem vybrat nejlepší adepty s reálným předpokladem dokončit celý program a stát se kvalitními piloty

V souladu s aktuálními trendy výcvikové programy nabízejí či zahrnují i základní výcvik na kluzáku či nácvik prevence a vybírání nezvyklých
letových poloh na akrobatickém letounu
CATC je průkopníkem v implementaci psychologické přípravy do osnov výcviků
Instruktoři CATC jsou zároveň aktivními piloty, schopnými předávat své zkušenosti z reálného provozu leteckých společností

K hodnotám CATC tradičně patří i vstřícnost a osobní přístup ke studentům:
Přímá komunikace studentů s manažerem kurzu během výcviku
Dlouhodobá péče o osobní rozvoj studentů a průběžná zpětná vazba
Pružnost v řešení organizačních záležitostí během výcviku

CATC aktivně vyhledává či spoluvytváří možnosti pracovního uplatnění pro
své studenty
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Výcviková zařízení
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Pro více informací kontaktujte:
Oddělení péče o zákazníky
Obchodní ředitel CATC
Ing. Jan Hejný
K Letišti 934/2, 161 00 Praha 6
Telefon: +420 725 761 293
hejny@catc.cz | www.catc.cz
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Czech Aviation Training Centre s.r.o. (CATC)
K Letišti 934/2, 161 00 Praha 6
Telefon: +420 222 101 222
info@catc.cz | www.catc.cz
Pracovní doba:
pondělí - pátek: 6:30 – 18:30
sobota - neděle: 8:30 – 16:30
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Děkujeme za pozornost

07.01.2019

16

