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Další informace k zakoupenému certifikátu 

Děkujeme Vám, že jste si u nás zakoupili certifikát na let s instruktorem v rámci akce pilotem na den. V tomto 

letáku naleznete důležité informace týkající se letu, rezervace a další podmínky. Přejeme Vám příjemný let a 

doufáme, že si zážitek užijete a jako poděkování nás můžete doporučit známým. 

Jak rezervovat? 

Let si zarezervujte alespoň 1 den předem na emailu: linekada@gmail.com nebo telefonicky na čísle: 

+420 777 078 621. Před odjezdem na letiště si ověřte na výše uvedeném telefonním čísle, zda jsou 

meteorologické podmínky vhodné k letu. Na letiště prosíme, dorazte alespoň 30 minut před dohodnutým časem. 

Po příjezdu na letiště 

Přihlaste se u některého ze členů aeroklubu, který vás odkáže na příslušnou osobu. 

Průběh akce 

Po příchodu na letiště se setkáte s lektorem, který vám nastíní základy z předmětů – mechanika letu, 

aerodynamika, meteorologie, navigace, radiokomunikace, atd. Vysvětlí vám průběh vašeho letu, co a jak budete 

ve vzduchu dělat. Poté se setkáte s instruktorem a společně provedete předletovou prohlídku stroje, kde vám vše 

bude názorně vysvětleno a ukázáno. Po usednutí do kluzáku na pilotní místo, připoutáte se a hurá do vzduchu. 

Letoun budete řídit společně s instruktorem a v bezpečné výšce převezmete řízení a bude to jen na vás. Po 

sklesání si řízení opět převezme instruktor a společně přistanete. Po letu následuje debriefing, kde společně 

s instruktorem proberete průběh letu.  

Co s sebou? 

 Pohodlné oblečení 

 Dobrou náladu 

 Zakoupený certifikát 

Délka trvání 

 Cca 1 hodina příprava a teoretická část 

 Délka letu závisí na typu letu (certifikátu)  

o 4 min naviják 

o 10 – 15 min aerovlek do 500m 

o 20 min aerovlek do 1000m 

Konkrétní délka letu závisí na aktuálních meteorologických podmínkách a prováděných manévrech. 

Další podmínky 

1. Před letem sdělte instruktorovi vaše zdravotní indispozice. 

2. V zájmu Vaší bezpečnosti nebuďte pod vlivem omamných a psychotropních látek. 

3. Je možná změna účastníka, jehož jméno je uvedené na certifikátu za jinou osobu. 

4. V případě nepříznivých meteorologických podmínek je termín letu přesunut na jiný termín dle přání 

klienta 

5. Platnost certifikátu je 1 rok 

Kontakt 

 Email: linekada@gmail.com 

 Telefon: +420 777 078 621 


