
A Rozpoznávací značka: LN  

B 

Typ hlavního padáku: Sonic 150, s.n. SN1510X08ZZS  

Typ záložního padáku: WP 150 v.č. V-094-1  

Typ nosného postroje s obalem: OP-103C, v.č. PS-055  

Typ zabezpečovacího přístroje: m2, s.n. 003750  

C Majitel padáku: 
 

D 

Jméno parašutisty: 
 

- Kategorie: B  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 18  

Počet seskoků celkem: 183  

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

E 

Datum události: 8.7.2017  

Čas (místní): 13:40  

F 

Místo posledního vzletu: Aeroklub Nové Město nad Metují  

Doskoková plocha: Aeroklub Nové Město nad Metují  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 0 

I 

Popis události (V případě dostupných 

video, audio nebo foto záznamů připojte 

odkaz): 

Parašutistka absolvovala 2. seskok tohoto dne z letounu An-2 OK-

GIB. Úloha 109, výška náletu 2200 m, přízemní vítr cca 6m/s - 

západní, stálého směru. Parašutistka vyskakovala ve dvojici jako 

první v náletu, až do chvíle těsně před přistáním probíhal seskok v 

pořádku, bez závad na technice nebo chybách v řízení. Po poslední 

zatáčce "na levou ruku" směřoval padák k určenému místu přistání, 

proti směru větru. Zhruba v místě předpokládaného přistání, na 

doskokové ploše, se nacházel parašutista, který si po přistání 

sundaval přilbu. Parašutistka v tu chvíli věnovala pozornost tomuto 

parašutistovi a na vypuštěném padáku narazila do země. Po dopadu 

(na kraji vytčené plochy pro přistání, cca 50 m od řidící věže) zůstala 

ležet, byla při vědomí, stěžovala si na bolest v zádech, neztratila cit v 

dolních končetinách. Byla poskytnuta první pomoc, přivolána 

záchranná služba a Policie ČR. Byl přerušen para provoz. 

Domnívám se, že na vině je chybné řízení (nepodrovnání) v poslední 

fázi seskoku, kdy pravděpodobně přestala sledovat horizont a 

věnovala se blízkému parašutistovi. Podle svědků se těsně před 

nehodou nedívala dopředu, ale dolů..  

J Popis a rozsah poškození: 

Parašutistka byla transportována leteckou záchrannou službou do 

traumacentra Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dle prvotního 

RTG vyšetření na příjmu se jedná o frakturu 3 lumbálních obratlů, 

vyžadujících operační zákrok.  

K Řídící seskoků (jméno, kontakt): 
 

 


