
Obecné informace o základním výcviku – seskoku padákem: 
 

• minimální věk cvičence je 15 let v den seskoku, u cvičenců mladších  
18 let se požaduje ověřený podpis jednoho z rodičů (viz. přihláška) 

• v ceně výcviku není zahrnut poplatek za lékařskou prohlídku, kterou musí provést 
letecký lékař! 

• Lékař musí vystavit průkaz – "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 2. třídy" 
– tzv. medicall card 

Opava – Mudr. Pavel Vágner  
Státní slezská nemocnice, urologické oddělení, Olomoucká 86, Opava 
(tel: 553 766 623 // 111; 777 716 602 - nutno předem tel. objednat) 

Ostrava – Mudr. Martin Krygel  
Městská nemocnice (MNOF) – LSPP, Ostrava  
(tel. 596 193 475; 775 622 773 - nutno předem tel. objednat) 

Krnov - MUDr.  Leopold SEDLÁČEK  
Náměstí Minoritu 86/7, Krnov, 794 01 
(tel: 554 611 754 // 111; 602 702 827 - nutno předem tel. objednat) 

 

Postup přihlášení:   
 

• osobně, popřípadě převodem zaplaťte zálohu 500 Kč (neplatí pro dárkové 
poukazy), po zaplacení zálohy budete zařazeni do kurzu.  

• telefonicky (e-mailem) si domluvte termín výcviku a seskoku 

• vyplněnou přihlášku přineste s sebou na letiště v den paravýcviku  

• lékařský průkaz doneste na letiště v den paravýcviku  

• zbytek úhrady zaplatíte u výcviku, pokud se nedostavíte na výcvik, záloha 500Kč 
se nevrací a je použita k úhradě nájmů za letadlo, padáky, pojištění  

• za nepříznivého počasí proběhne výcvik, ale seskoky se přesunou dle domluvy 

• výcvik začíná vždy v pátek v 15°° hod a končí v sobotu,  

následuje přezkoušení inspektorem a odpoledne probíhají seskoky  

(seskoky se mohou přesunout až do neděle) 

ZÁKLADNÍ VÝCVIK 2022 
 

• výcvik trvá 11 h. včetně přezkoušení a zahrnuje – seznámení se seskokem, teorii 
seskoku, popis padáku, řešení mimořádných situací, nácvik přistání a 
manipulace s padákem, nácvik parakotoulu, praktická ukázka balení padáku  

• příprava na seskok trvá 1 h. 

• oblečení – pevná šněrovací obuv nad kotníky, sportovní oblečení        
     (maskáče), dlouhý rukáv – nutno mít už v pátek 

cena výcviku (včetně seskoku):  
– cena 1. seskoku – 3.000, - Kč 
– další seskoky  – 2.300, - Kč 
– video s vaším seskokem 

(natočení průběhu kurzu, výskoku z letadla a přistání) – 500,- Kč 

POZOR!!!  
Jestliže máte letenku na seskok, LETENKA MÁ DATUM PLATNOSTI. 
Pokud nestihnete z vážných důvodů výcvik do data platnosti letenky uskutečnit, 
rádi vám ji na požádání prodloužíme do následujícího roku.  
 

TERMÍNY KURZŮ  

základních výcviků 2022 
 

• KVĚTEN 20.5. – 22.5.2022 

• SRPEN 5.8. – 7.8.2022 

• ZÁŘÍ 23.9. – 25.9.2022 
 

 
Více informací o základním výcviku naleznete na naších internetových stránkách: 

 

www.lkza.cz/para 

http://www.lkza.cz/para

