
A Rozpoznávací značka: I  

B 

Typ hlavního padáku: PF-282  

Typ záložního padáku: WP-210  

Typ nosného postroje s obalem: OP-087/PS-034U  

Typ zabezpečovacího přístroje: MarS AAD-M2  

C Majitel padáku: 
 

D 

Jméno parašutisty: 
 

- Kategorie: D (H)  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 51  

Počet seskoků celkem: 588  

Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B): 0  

E 

Datum události: 23.7.2017  

Čas (místní): 16,15hod.  

F 

Místo posledního vzletu: Letiště Strunkovice nad Blanicí  

Doskoková plocha: Letiště Strunkovice nad Blanicí  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

I 

Popis události (V případě dostupných 

video, audio nebo foto záznamů připojte 

odkaz): 

Parašutista po opuštění letounu AN-2 nad VPD letiště Strunkovice nad 

Blanicí a po dodržení stanovené pracovní doby volného pádu chtěl 

otevřít obalový dílec hlavního padáku pomocí výtažného padáku 

vypouštěného z ruky. Po vypuštění výtažného padáku nenásledoval 

standardní průběh otevření hlavního padáku a parašutista ani necítil "tah" 

výtažného padáku, proto se zcela správně rozhodl provést odhoz 

hlavního padáku a otevřel v bezpečné výšce záložní padák. po uvolnění 

obalového dílce HP způsobeném otevřením ZP, došlo k jeho otevření a k 

vypadnutí kontejneru hlavního padáku s uloženým Hlavním padákem. 

Další část seskoku proběhla bez závad a parašutista přistál ke kontejneru 

záložního padáku s pružinovým výtažným padákem přibližně 500m 

severovýchodně od vztažného bodu letiště. Odhozený hlavní padák PF-

282 byl po delším hledání nalezen v obilném poli sousedícím s letištní 

plochou. Při ohledání padáku byl zjištěn uzel na výtažném padáku. Ke 

vzniku tohoto uzlu došlo s nejvyšší pravděpodobností nesprávním 

postupem při odhození výtažného padáku. Parašutista podle jeho tvrzení 

"podržel" výtažný padák v dlani, než dosáhl požadované výšky otevření 

a teprve pak výtažný padák uvolnil. Tímto způsobem pak zřejmě došlo k 

uvolnění spojovací lemovky výtažného padáku a následnému 

"zauzlování" vrchlíku výtažného padáku, jehož správná funkce tím byla 

znemožněna. S účastníky parašutistického provozu byl proveden rozboru 

incidentu.  

J Popis a rozsah poškození: 
V průběhu seskoku nedošlo k poškození jak padáku, tak ani majetku 

dalších osob. 

 


