
A Rozpoznávací značka: I  

B 

Typ hlavního padáku: Různé  

Typ záložního padáku: Různé  

Typ nosného postroje s obalem: Různé  

Typ zabezpečovacího přístroje: Různé  

C Majitel padáku: Různé  

D 

Jméno parašutisty: 17 lidí  

- Národnost: 
 

- Kategorie: tandem piloti, pasažéři, kameramani  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: --  

Počet seskoků celkem: --  

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

tandem piloti  

Jméno tandemového pasažéra: 
 

- Národnost: ČR  

E 
Datum události: 30.6.2019  

Čas (místní): 16:30  

F 
Místo posledního vzletu: LK Prostějov  

Doskoková plocha: LK Prostějov  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 18 

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

Desátý start dne, na palubě letounu L410 pouze tandem piloti, 
jejich pasažéři a kameramani. Stoupání do hladiny bez 
problémů, při náletu do místa výskoku byla posádka 
zaměstnána radio komunikací a restartem stávkující GPS a 
došlo k navigační chybě kdy letěli místo proti větru po větru 
teby v kurzu otočeném o 180 stupňů. Na signál zelené první 
tandem pilot viděl očekávané místo seskoku, že letoun letí 
obráceně mu nedošlo, musí se věnovat správné pozici 
pasažera a vyskočil. Další tandemy ho již pouze v několika 
vteřinových intervalech následovali. Díky letu po větru a tím 
pádem velké ground speed došlo k tomu že první tandem 
vyskočil nad bodem, další pak dost daleko a navíc pro návrat 
na letiště proti větru. Všichni tandem piloti během volného 
pádu chybu ve vysazení zaznamenali, otevřeli padáky 
mnohem dříve než je běžné (všichní 2500+ metrů) aby měli 
dost času na vyhledání místa pro přistání. První tandem přistál 
na letišti. Další potom na předpolich na druhé (vojenské) 
straně letiště a jeden tandem přistál ve městě na fotbal. 
stadion. Všichni bezpečně, bez zranění, bez škody na 
technice, oblečení,... daleko od překážek. Již během jejich letu 
vyrazilo několik vozidel na svoz a všichni byli zpět na letišti do 



20 minut od přistání. Zároveň nějaký občan z města volal na 
policii ČR a oznámil pád parašutity velkou rychlostí do města, 
policie byla na místě "pádu" přesněji na místě přistání do 
několika minut kde shledala že se nic nestalo a odjeli, další 
hlídka potom navštívíla letiště kde opět pouze mohla 
konstatovat nikomu se nic nestalo, dohled kam lidi "padají" a 
svoz lidí co přistanou mimo letiště funguje a odjeli. 

J Popis a rozsah poškození: 
Snad jen že diváci na letišti neviděli přistání svých kamarádů, 
maminek, ... 

 


