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Tento pokyn doplňuje příslušná ustanovení předpisů LA2, část V a LA2 a je závazný pro všechny 
inspektory techniky MPK. Je vydán pro sjednocení postupů přiřazování padákových kluzáků k MPK 
a ověřování letových vlastností. Postup je rozdílný pro jednotlivě postavené MPK a MPK s vydaným 
typovým průkazem (dále jen TyP). Dále upravuje prodlužování platnosti technického průkazu MPK 
(dále jen TP). 

1 MPK s vydaným TyP a PK s vydaným TyP (TP „P“) 
V případě, že inspektor techniky ověřuje letové vlastnosti MPK s vydaným TyP v kompletu s PK 
s vydaným TyP, nemusí vyžadovat provedení letových zkoušek těch PK, u nichž již letové vlastnosti 
byly pro daný typ MPK ověřeny. Seznam PK s ověřenými letovými vlastnostmi pro daný typ MPK 
vydává držitel TyP nebo výrobce MPK anebo LAA ČR formou bulletinu. Letové vlastnosti se pokládají 
za ověřené pro každou velikost PK zvlášť. Bulletin zveřejňuje LAA v příloze časopisu Pilot a na webu 
www.laacr.cz. 
Inspektor techniky v takovém případě nemusí PK uvedený na seznamu ověřených letových vlastností 
příslušném bulletinu zapisovat do TP MPK. 
Pro majitele MPK z toho plyne skutečnost, že může v provozu měnit PK za jiný konkrétní typ 
a velikost PK s platným TP, který je uvedený v příslušném bulletinu. U všech těchto PK se považují 
letové vlastnosti za ověřené. V provozu je povinen zachovávat omezení pro každý konkrétní PK, 
zejména jeho maximální vzletovou hmotnost. 
Při prodlužování TP MPK inspektor techniky vždy musí zkontrolovat platnost všech TP PK, které jsou 
zapsané v TP MPK. V případě, že v TP MPK není zapsán žádný PK, zkontroluje platnost TP PK, které 
mu majitel nebo provozovatel uvede jako používané v kompletu s MPK. V případě, že PK, který je 
zapsán v TP MPK, má neplatný TP, inspektor techniky jej uvede do protokolu MPK a v příslušném 
políčku zaškrtne jako nevyhovující. Majitel takový PK nesmí v kompletu s MPK používat. 
Inspektor techniky může v případě, že to z technických příčin uzná za vhodné, požadovat ověření 
letových vlastností. 
Platnost TP „P“ je dva roky. 

2 MPK s vydaným TyP (TP „P“) a PK s TP „Z“ 
Jedná se o MPK s vydaným TyP a prototypový PK se žlutým TP „Z“. V tomto případě inspektor 
techniky musí při uvedení do provozu požadovat ověření letových vlastností pro každý konkrétní typ 
a velikost PK zvlášť. Tzn., že se zálet provádí pro každé výrobní číslo PK zvlášť. PK je v takovém 
případě vždy uveden v TP MPK.  
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Majitel MPK může v provozu používat navíc jiný konkrétní typ a velikost PK, který je seznamu 
ověřených letových vlastností příslušném bulletinu. Nemůže však použít PK s TP „Z“, který nemá 
uveden v TP MPK. 
Při prodlužování TP MPK inspektor postupuje jako v předešlém případě a může pokud to 
z technických příčin uzná za vhodné, požadovat ověření letových vlastností. 

3 MPK s  TP „Z“ (prototyp) 
V tomto případě inspektor techniky musí při uvedení do provozu požadovat ověření letových 
vlastností pro každý konkrétní typ a velikost PK zvlášť bez ohledu na to, zda má vydán TyP či nikoliv. 
Zálet se opět provádí pro každé výrobní číslo PK zvlášť. PK je v takovém případě vždy uveden v TP 
MPK. 
Majitel MPK může v provozu používat pouze konkrétní PK, který má uveden v TP MPK. 
Při prodlužování TP MPK inspektor postupuje jako v předešlých případech a může pokud to 
z technických příčin uzná za vhodné, požadovat ověření letových vlastností. 
Platnost TP „P“ je maximálně dva roky. Může být na základě posouzení technického stavu MPK 
inspektorem techniky kratší. 

 
Ing. Miroslav Huml 
Hlavní inspektor provozu MPK, 
hlavní inspektor techniky MPK a PK LAA ČR 
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