
 

Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Clasic 300  

Typ záložního padáku: PD R253  

Typ nosného postroje s 
obalem: 

Jawelin  

Typ zabezpečovacího 
přístroje: 

M2  

Majitel padáku: 
 

Jméno parašutisty: 
 

- Národnost: ceská  

- Kategorie: C  

Počet seskoků za 
poslední 3 měsíce: 

řádově 30  

Počet seskoků celkem: 500  

Jméno instruktora (u 
kategorie Ž, A, B):  

- Národnost: CR  

Datum události: 9.8. 2018  

Čas (místní): 19.30  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: Pláž - Plumlovská přehrada  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 0 

Popis události (V případě 
dostupných video, audio 
nebo foto záznamů 
připojte odkaz): 

Parašutista prováděl seskok mimo letiště po schváleni UCL a řádného vy publikování 
omezeného prostoru ŘLP na pláž Plumlovské přehrady. Parašutista byl seznámen se 
sílou větru, a už při samovysazení provedl chybu v odhadu místa vysazení. Po dobu 
letu na padáku neprovedl žádný manévr pro vyklesání výšky , nedělal nic pro řešení 
situace, jen tupě visel a nedělal nic. Vítr ho zanesl cca 3O až 40 m od břehu a 
parašutusta přistál do vody. Bohužel, neprovedl nic pro svoji záchranu, tj. nerozepl si 
prsní popruh, nerozepl si RSL a ani neprovedl odhoz HP, který ležel na hladině. 
Naštěstí , hned skočil do vody jeho kolega J.Ř., který doplaval k parušutistovi, odpojil 
RSL, odhodil HP a pomohl mu na břeh. Rovněž asistoval i jeden s přihlížejícíh, který 
rovněž skočil do vody a pomohl jim.. Posléze byl vytažen i HP. 

Popis a rozsah 
poškození: 

žádné, vše vyschlo 

Řídící seskoků (jméno, 
kontakt): 

Jako ponaučení, navrhuji , aby šéf jeho aeroklubu, školy- pokud v nějakém je, popř. 
inspektor UCL provedl rozbor s Janem Muckem, poučil ho co je samovysazení, jak se 
chovat na padáku, co provést v případě seskoku do vody, co je RSL, jak se odhazuje 
HP a hlavně, aby se nechoval jako šašek, kdy po vylezení z vody a málem utopení, 
poskakoval po břehu a hlasitě se smál jaký je hrdina. Hrdinou byl J.Ř. , který ho de 
facto zachránil. Prašutista s licencí C by měl toto znát. Jinak by měl jít na kat Ž.  


