
1.vojenský paraklub Plzeň, z.s.  

Na Stráži 39/5, 318 00 Plzeň 9 – Dolní Vlkýš 

Tel.: Petr Blahout 608 700 250, Roman Cejnar 605592 092 

E-mail: blahout.petr@seznam.cz 

 

 

PŘIHLÁŠKA 
k základnímu parašutistickému výcviku 

 

Příjmení a jméno: ………….………………………….………. Datum narození: …..………..…………… 

 

Adresa: …………………………………………………………… Číslo OP/pasu: ……………………….. 

 

Telefon: ……………………………………… E-mail:..…………………………………………………… 

 

Tělesná hmotnost: ……….. V případě nehody kontaktujte: …….………………………………………… 

 

Přihlašuji se tímto k základnímu parašutistickému výcviku u 1.vojenského paraklubu Plzeň, z vlastního 

rozhodnutí a dobrovolně a jsem si vědom přiměřeného rizika spojeného s výcvikem a seskokem padákem. 

Uchazeč výslovně prohlašuje, že netrpí žádnou srdeční chorobou, nemá cukrovku, epilepsii či jinou vážnou 

nemoc, která vyžaduje stálé a pravidelné ošetření lékařem. Není gravidní (ženy). Uchazeč bere na vědomí, 

že jakékoliv porušení výše uvedených skutečností, bezpečnostních opatření a instrukcí sdělených během 

výcviku a po dobu provádění seskoků je důvodem k neprovedení seskoku bez jakékoliv náhrady.  

Uchazeč bere na vědomí, že rozhodne-li se po startu letadla neprovést seskok, pozbývá jakýkoliv nárok na 

vrácení zaplacené úhrady. 

 

 V …………………….. dne …………..                                      ……………………………………….. 

                                                                                                    podpis uchazeče (zákonného zástupce) 

 

PROTOKOL O ZÁVĚREČNÉM PŘEZKOUŠENÍ 

CVIČENCE ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU 
 

Základní výcvik výše jmenovaný absolvoval ve dnech :  …………….………………………………….. 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je přiloženo. 

Závěrečné přezkoušení bylo provedeno dne :   ……………………...………………………… 
 

 

Výše jmenovaný cvičenec: 

 

zvládnul-nezvládnul*) - aerodynamika, meteorologie, konstrukce padáků, pravidla létání a provozu na 

letišti 

zvládnul-nezvládnul*)  - dopady z můstků (minimální výška 150 cm a maximální 180 cm nad terénem), 

vyhodnotit udržení kolen a chodidel u sebe, vyhodnotit propružení v kolenou tak, 

aby se sedací část těla nesnížila při dopadu k zemi více než o 20 cm 

zvládnul-nezvládnul*)  - bezchybné zvládnutí přistávacího kotoulu na náběhové lávce včetně o parakotoulu 

zvládnul-nezvládnul*)  - zvládnutí zásad řízení padáku na doskokovou plochu s nácvikem přistání na 

překážky a řešení mimořádných situací 

zvládnul-nezvládnul*)   - zvládnutí zásad nástupu do letounu, chování po dobu letu a výskoku z letounu  
 

CELKOVÉ HODNOCENÍ:   SPLNIL – NESPLNIL*) 

Závěrečné přezkoušení provedl:                      .……………………………………………….. 
                                                                                                                                   Jméno a podpis instruktora parašutistického výcviku 


