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SERVISNÍ BULLETIN č. M ATL – 01 – 14 

 

 

ZMĚNA REŽIMU PRODLUŽOVÁNÍ DOBY ŽIVOTNOSTI  

 ZÁCHRANNÝCH PADÁKŮ ATL  

 
 

1. TÝKÁ SE: Záchranných padáků: 

 
 ATL - 88,  Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví č. S-101-02/15-92, vydaný ÚCL ČR; 

 ATL - 88/90,  Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví č. S-103-02/46-96, vydaný ÚCL ČR; 

 ATL-88/92-S,  Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví č. S-102-02/44-96, vydaný ÚCL ČR; 

 ATL-88/98-S,  Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví č. S-82-03, vydaný ÚCL ČR; 

 

     Viz Opatření dle bodu 3.1. 

 

 ATL-88-1,  Oprávnění ETSO č. EASA.210.1011 Rev. A, vydané Agenturou EASA;  

 ATL-88/90-1,  Oprávnění ETSO č. EASA.210.1011 Rev. A, vydané Agenturou EASA;  

 ATL-88/92-S-1, Oprávnění ETSO č. EASA.210.1011 Rev. A, vydané Agenturou EASA; 

 ATL-88/98-S-1, Oprávnění ETSO č. EASA.210.1011 Rev. A, vydané Agenturou EASA ; 

 

     Viz Opatření dle bodu 3.2. 

 
 

2. DŮVOD: Zvýšení uživatelského komfortu v rámci prodlužování doby životnosti záchranných 

padáků řady ATL, v návaznosti na vyhovující výsledky prohlídek záchranných 

padáků řady ATL, prováděných stávajícím postupem do současné doby. 
 

3. OPATŘENÍ:  
 

3.1 Prodlužování doby životnosti záchranných padáků ATL-88,  ATL-88/90,  

ATL-88/92-S a ATL-88/98-S (dále jen padák) 
 

Životnost 

 

3.1.1 Základní doba životnosti padáku je 15 let od data výroby za předpokladu, že jsou 

dodržovány instrukce uvedené v Technickém popisu a návodu na obsluhu a údržbu. 

 

Základní dobu životnosti lze prodloužit na celkovou dobu životnosti max. 20 let. 

Organizace oprávněná k provádění údržby provede prodloužení doby životnosti 

u zachovalého padáku na základě kladných výsledků prohlídky.  
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Provedení prohlídky a stanovení celkové doby životnosti zapíše do padákového 

záznamníku, do §10.  

 
V případě, že padák bude vyžadovat opravu, organizace oprávněná k provádění 

údržby ji provede a stanoví dobu životnosti.   

 

K prodloužení doby životnosti musí být padák předložen před vypršením základní 

doby životnosti.  

 

Během doby, kdy padák nemá platnou dobu životnosti, nesmí být používán 

v provozu. Výrobce neručí za funkci padáku a v případě mimořádné události nenese 

odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku. 

 

 Po prodloužení doby životnosti padáku po 15 letech je oprávněná osoba, 

provádějící balení padáku pro použití, povinna kontrolovat technický stav 

a kompletnost padáku před jeho balením pro použití.  

 

 Pokud bude stav padáku vyhovující, oprávněná osoba padák zabalí a potvrdí 

záznamem do padákového záznamníku způsobilost padáku pro další provoz na dobu 

max. 365 dnů.  

 Tento postup oprávněná osoba uplatňuje až do vyčerpání celkové doby životnosti 

padáku. 

 

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu jednotlivých součástí padáku, 

který je v rozporu s předpisy uvedenými v Technickém popisu a návodu na obsluhu 

a údržbu, musí padák vyřadit z provozu a provést výměnu nevyhovující součásti, 

nebo  odeslat  padák organizaci oprávněné k provádění údržby.  

Organizace oprávněná k provádění údržby doporučí provedení případné opravy 

padáku nebo vyřazení padáku z provozu a jeho zrušení. 

 

 

3.1.2 U padáku, který má dobu životnosti prodlouženou na 17 nebo na 19 let, může na 

základě tohoto servisního bulletinu zápis o prodloužení doby životnosti na celkovou 

dobu životnosti max. 20 let provést oprávněná osoba, provádějící balení padáku pro 

použití, na základě kladných výsledků prohlídky padáku před balením. 

Záznam včetně odkazu na číslo tohoto servisního bulletinu provede do padákového 

záznamníku, do §10. 

  

Oprávněná osoba, provádějící balení padáku pro použití, je povinna kontrolovat 

technický stav a kompletnost padáku před jeho balením pro použití.  

 

Pokud bude stav padáku vyhovující, oprávněná osoba padák zabalí a potvrdí 

záznamem do padákového záznamníku způsobilost padáku pro další provoz na dobu 

max. 365 dnů. 

Tento postup oprávněná osoba uplatňuje až do vyčerpání celkové doby životnosti 

padáku. 
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V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu jednotlivých součástí padáku, 

který je v rozporu s předpisy uvedenými v Technickém popisu a návodu na obsluhu 

a údržbu, musí padák vyřadit z provozu a provést výměnu nevyhovující součásti, 

nebo  odeslat  padák organizaci oprávněné k provádění údržby.  

 

Organizace oprávněná k provádění údržby doporučí provedení případné opravy 

padáku nebo vyřazení padáku z provozu a jeho zrušení. 

 

 

3.2 Prodlužování doby životnosti záchranných padáků ATL-88-1, ATL-88/90-1,  

ATL-88/92-S-1 a ATL-88/98-S-1 (dále jen padák) 
 

Životnost 
 

3.2.1 Celková doba životnosti padáku je u padáku vyrobeného od data 12.6.2014 

stanovena na maximálně 20 let a počítá se od data výroby, za předpokladu, že 

jsou dodržovány instrukce uvedené v Technickém popisu a návodu na obsluhu 

a údržbu. 

 

Celková doba životnosti padáku záleží na technickém stavu padáku nebo jeho 

součástí.  

Oprávněná osoba, provádějící balení padáku pro použití je povinna zkontrolovat 

kompletnost padáku a jeho technický stav.  

 

Pokud bude stav padáku vyhovující, oprávněná osoba padák zabalí a potvrdí 

záznamem do padákového záznamníku způsobilost padáku pro další provoz 

na dobu max. 365 dnů.  

Tento postup oprávněná osoba uplatňuje až do vyčerpání celkové doby 

životnosti padáku. 

 

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu jednotlivých součástí 

padáku, který je v rozporu s předpisy uvedenými v Technickém popisu a návodu 

na obsluhu a údržbu, musí padák vyřadit z provozu a provést výměnu 

nevyhovující součásti, nebo  odeslat  padák organizaci oprávněné k provádění 

údržby.  

Organizace oprávněná k provádění údržby doporučí provedení případné opravy 

padáku nebo vyřazení padáku z provozu a jeho zrušení. 

 
3.2.2 U padáku v provozu může, na základě tohoto servisního bulletinu, zápis o 

prodloužení doby životnosti na celkovou dobu životnosti max. 20 let provést 

oprávněná osoba, provádějící balení padáku pro použití, na základě kladných 

výsledků prohlídky padáku před balením. 

Záznam, včetně odkazu na číslo tohoto servisního bulletinu provede do padákového 

záznamníku, do §10. 
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Oprávněná osoba, provádějící balení padáku pro použití, je povinna kontrolovat 

technický stav a kompletnost padáku před jeho balením pro použití.  

 

Pokud bude stav padáku vyhovující, oprávněná osoba padák zabalí a potvrdí 

záznamem do padákového záznamníku způsobilost padáku pro další provoz na dobu 

max. 365 dnů. 

Tento postup oprávněná osoba uplatňuje až do vyčerpání celkové doby životnosti 

padáku. 
 

V případě zjištění nevyhovujícího technického stavu jednotlivých součástí padáku, 

který je v rozporu s předpisy uvedenými v Technickém popisu a návodu na obsluhu 

a údržbu, musí padák vyřadit z provozu a provést výměnu nevyhovující součásti, 

nebo  odeslat  padák organizaci oprávněné k provádění údržby.  

 

Organizace oprávněná k provádění údržby doporučí provedení případné opravy 

padáku nebo vyřazení padáku z provozu a jeho zrušení. 
 

 

4. SCHVÁLENÍ: Tento Servisní bulletin uvádí změnu režimu prodlužování doby životnosti 

záchranných padáků řady ATL jako nevýznamnou změnu technických 

podmínek č. TPF 01-5348-89 záchranných padáků řady ATL, která byla 

schválena Projekční organizací při MarS a.s.  
 

 

5. PLATNOST:  Od 12.6.2014. 
 

 

 

6. PŘÍLOHY:  - 
 

 
 

7. DATUM VYDÁNÍ: V Jevíčku dne 10.6.2014   

 

Ing. Jaroslav Sedlák 

vedoucí technického úseku MarS a.s.  

 

Razítko a podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


