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Jméno oznamovatele 

 

 
E-mail adresa: tandemyliberec@email.cz  

 
Telefon 

 

A Rozpoznávací značka: LN 

B 

Typ hlavního padáku: M330 Student v.č 077 

Typ záložního padáku: Witty Plus 

Typ nosného postroje s 
obalem: 

PS043-S (18307) 

Typ zabezpečovacího 
přístroje: 

Vigil 

C Majitel padáku: 
 

D 

Jméno parašutisty: 
 

- Národnost: 
 

- Kategorie: Ž 

Počet seskoků za 
poslední 3 měsíce: 

0 

Počet seskoků celkem: 3 

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

Jméno tandemového 
pasažéra:  

- Národnost: 
 

E 
Datum události: 12.6.2016 

Čas (místní): 11:47 

F 
Místo posledního vzletu: 

 

Doskoková plocha: 
 

H 

Počet usmrcených: 0 

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 
 

Bez zranění: 
 

I Popis události: 

Dne 12.6.2016 na letišti LKHD, start č. 3, ve složení: Jan Plášil - vysazovač, 
Andy Brzobohatý-Ž, Karel Trnka-Ž, Jan Kořínek-C prováděli seskok z výšky 
1000 m. Karel Trnka a Andy Brzobohatý prováděli seskok na upoutaný vak 
vrchlíku. Padák poškozeného Karla Trnky byl zcela naplněn a prováděl 
standardní klesání na padáku bez zjevných ostrých nebo nebezpečných 
manévrů. Poškozený Karel Trnka prováděl seskok po cca roční přestávce. 
Před samotným seskokem byla provedena předseskoková příprava Janem 
Plášilem, která byla zakončena písemným přezkoušením. Poškozený Karel 
Trnka ještě v 50 m prováděl přiblížení na přistání "po větru". Síla větru v době 
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incidentu byla do 3 m/s. Poškozený Karel Trnka si cca ve 20 m nad terénem 
uvědomil, že přistává po větru. Pokusil se tedy padák dotočit "proti větru", 
přičemž v době prováděné zatáčky, byl již padák přibržděn na cca 80%. 
Poškoz! ený prov áděl pravou zatáčku a v této dopadl z cca 6-8 m na letištní 
plochu. Přistání (dopad) byl nadměrně tvrdý. Na místo dopadu ihned doběhl 
ŘS (Radek Špinka), zjistil, že poškozený dýchá, nejeví zjevná zranění, ale 
stěžuje si na bolest v bederní oblasti páteře, na brnění rukou a nohou, 
přičemž s končetinami normálně hýbe.Na základě podezření na poranění 
páteře byla v čase 11.53 zavolána RZS, která poškozeného odvezla na 
vyšetření. Závěr: chybou nesprávného provedení přistání (otočení padáku 
proti větru) došlo v dokončované zatáčce na 80% přibržděném padáku k pádu 
z cca 6-8m na pravou část těla, přičemž poškozený měl v době dopadu mírně 
přednožené nohy. O jak vážné zranění se v této chvíli jedná, není zcela 
zřejmé.Byla požádána manželka poškozeného o sdělení informace - až bude 
známa. V čase 15:40 dne 12.6.2016 zjištěna informace o zdravotním stavu 
poškozeného: zlomený 4 bederní obratel, dle sdělení lékaře-bude bez trvalých 
následků.  

J 
Popis a rozsah 
poškození:  

K 
Řídící seskoků (jméno, 
kontakt):  

L 

Další osoby, které 
mohou podat k události 
informace (jméno, 
kontakt): 

 

 


