
 

 

 

 

 

OSOBNÍ LIST MPK 
LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR  

 

 

 Jméno a příjmení:   

 Adresa:   

 Telefon:  e-mail:   

 Datum narození:  Rodné číslo:   

 Číslo pilotního průkazu*:   

 * Číslo PP přidělí přezkušující inspektor. 

 
Středisko pilotního výcviku 

nebo jméno instruktora: 
  

 

 POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  

 Schopen - neschopen jako pilot MPK  

    

 Datum prohlídky Podpis a razítko určeného lékaře  
 

 PROHLÁŠENÍ U NEZLETILÝCH OSOB  

 
Prohlašuji, že nemám námitek, aby mnou zastupovaná osoba byla zařazena do praktického výcviku na motorových 

padákových kluzácích, a souhlasím, aby tuto činnost prakticky vykonávala. 
 

 Jméno a příjmení zákonného zástupce Datum Podpis  

     

     

 

 JINÉ KVALIFIKACE  

 Kvalifikace, platnost Číslo pilotního průkazu Přiznané úlevy při výcviku Podpis instruktora  

      

      

      

      

      

 

 Místo pilotního výcviku:  Jazyk pilotního výcviku:   

 

 

Poznámky: 

 

 

Znění ze dne 22.2.2012 



 

 

 
 

 

 TEORETICKÁ PŘÍPRAVA  

 Předmět Dat. hod Dat. hod Dat. hod 
Dotace 

hod* 

Celkem 

hod 

Podpis 

instruktora 
Podpis žáka  

 Aerodynamika       3:30/0:30     

 Meteorologie       3:30/0:30     

 Stavba a konstrukce MPK       1:00/0:15     

 Letecká navigace       1:00/0:15     

 Nouzové postupy       1:30/0:30     

 Předpisy       3:30/2:00     

 Zdravověda       1:00/0:30     

 Celkem 15:00/4:30     
 

 PRAKTICKÝ VÝCVIK  

 Popis Datum splnění 
Podpis 

instruktora 
Podpis žáka  

 Bezmotorový 

výcvik 

Pozemní příprava     

 Letový výcvik     

 

Motorový 

výcvik 

Pozemní příprava     

 

T
re

n
až

er
  Nácvik ovládání trenažéru MPG     

 Nácvik ustavení vrchlíku MPG do letové polohy     

 Nácvik ovládání při vzletu a přistání     

 Nácvik korekcí v průběhu startu     

 Nácvik vzletu, letu po okruhu a přistání     

 Nácvik zatáček o malém náklonu     

 Nácvik nízkých průletů     

 Nácvik zatáček o velkém náklonu     

 Nácvik nouzového přistání     
 

 INSTRUKTOŘI PROVÁDĚJÍCÍ VÝCVIK  MPK VE VÝCVIKU (popř. trenažér MPG)  

 Jméno instruktora Podpis Poznámka  Název Poznávací značka Vrchlík  

         

         

         

 

 ZÁZNAM O ZKOUŠCE  

 TEORIE  

  Datum Body Min/max bodů Hodnocení Jméno inspektora, podpis a razítko  

 Zkušební test:       

   

 PRAXE  

 Úkol Hodnocení Datum, jméno inspektora, podpis a razítko  

 Příprava k letu  

 

 

 Start   

 Stoupání do výšky min. 150 m AGL   

 Osmička s malým náklonem   

 Osmička s velkým náklonem   

 Nízký průlet 1 – 3 m AGL   

 Přistání do omezeného prostoru 50 x 50 m   
 

 Přiznaná kvalifikace Jméno inspektora Podpis a razítko  

 PILOT MPK   
 

Znění ze dne 22.2.2012 * Dotace hod./minimální dotace hod. s přiznanou úlevou 
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