
A Rozpoznávací značka: LN  

B 

Typ hlavního padáku: Crossfire 139  

Typ záložního padáku: WP130  

Typ nosného postroje s obalem: Javelin  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 1713  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 29,5,2021  

Čas (místní): 9,40  

F 
Místo posledního vzletu: letiště Prostějov  

Doskoková plocha: letiště Prostějov  

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): 

Nízká levá otáčka o 100 stupňů na finále ve 
výšce 50m , nestilhl zareagovat podrovnat a na 
rychlosti narazil na zem. Převezen vrtulníkem do 
FN Olomouc.  

J Popis a rozsah poškození: 
Dle předběžné zprávy RZ úraz páteře a 
zlomené žebro. 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: HOP 330  

Typ záložního padáku: VR 360  

Typ nosného postroje s obalem: SIGMA  

Typ zabezpečovacího přístroje: VIGOL 2+  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: H-T  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 16  

Počet seskoků celkem: 8040  

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

Jméno tandemového pasažéra: X.Y. 

- Národnost:  

E 
Datum události: 6.6.2021  

Čas (místní): 13:15  

F 
Místo posledního vzletu: Kolín  

Doskoková plocha: Kolín  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných:  

Počet lehce zraněných: 1 

Bez zranění:  

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

Při přistání tandemového padáku, se nepodařilo 
tendempilotovi podrovnat padák na přistání. Došlo k 
dopadu ma zem při velké rychlosti, pasažér dopadl 
první. Po zemi pak ještě jeli cca 10m a udělali 
2kotrmelce. Během dne foukal na ploše variábl a tvořily 
se termické proudy. To mělo asi vliv na dané přistání. 
Přivolána ZS Kolín. Doktor ZS přivolal následně LZS. 
Pasažér transportován LZS do nemocnice Motol. Při 
vyšetření zjištěna kompresní zlomenina 12 obratle. 
Pasažér po vyšetření na vlastní žádost nemocnici 
opustil. Událost šetřena Policií ČR Kolín. Tandempilot 
bez zranění. 

J Popis a rozsah poškození: Pasažér kompresní zlomenina 12tého obratle. 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: LN  

B 

Typ hlavního padáku: XF 15  

Typ záložního padáku: Icarus reserve  

Typ nosného postroje s obalem: Micron  

Typ zabezpečovacího přístroje: CYPRES2  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 10  

Počet seskoků celkem: 670  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 6.6.2021  

Čas (místní): 16 00  

F 
Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

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): 

Parašutista provedl velmi nízkou zatáčku a ve velké 
rychlosti narazil do země. 

J Popis a rozsah poškození: 
dle tel.informace z traumatologie utrpel 
pohmožděniny 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: PD Navigator 260  

Typ záložního padáku: PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: OP-093/01, PS034S / 2179 / 16  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 2  

Počet seskoků celkem: 2  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 13.6.2021  

Čas (místní): 18:35  

Místo posledního vzletu: LKLN  

Doskoková plocha: LKLN  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 0 

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

Parašutista prováděl svůj druhý seskok v rámci základního kurzu 
PARA, způsob otevření upoutaný vak vrchlíku (kontejner). Seskok 
byl proveden z výšky 1200m AGL, parašutista opouštěl letoun jako 
první z tříčlenné skupiny, výskok naprosto bez problémů (video 
záznam k dispozici u instruktora výcviku), hlavní padák se mu bez 
problémů otevřel, parašutista řídil padák dle zadaných úkonů cca do 
výšky 100m. V této výšce se nacházel nad pomyslnou osou 
středového travnatého pásu letiště Plzeň Líně, mezi spojkami 
"Bravo" a "Alfa", cca 20m od "Bravo" a klouzal směrem k Nové Vsi. 
Rozhodl se provést pravou zatáčku o 90°, po jejím dokončení byl ve 
vzdálenosti 50m od zpevněné (betonové) paraelní pojížděcí dráhy a 
hrozilo její přelétnutí a náraz, přistání do překážek. Instruktor na 
radiospojení mu nařídil mírnou zatáčkou vpravo návrat do 
původního směru. Parašutista úkon provedl, ale následně téměř 
bez prodlevy opět otočil svůj padák kolmo na pojížděcí dráhu, 
padák přibrzdil. Na paáku zabržděném na 80% přelétl pojížděcí 
dráhu a ve výšce cca 2-4m nad betonovou stojánkou popustil oba 
řídící prvky směrem vzhůru. Tento pohyb zvýšil skokovitě jeho 
rychlost a v této konfiguraci přistál. Přistání spočívalo v pokusu 
uběhnout dopad, pravá noha při pádu se dostala pod tělo 
parašutisty. Byla poskytnuta první pomoc, zavolána RZS a 
parašutista byl s podezřením na otevřenou zlomeninu transportován 



do FN Plzeň. Po odjezdu RZS byla informována PČR. Meteo 
podmínky, vítr 2 -3 m/s, variabl, 2/8 obl, viz záznamy provozovatele 
letiště LKLN 

Popis a rozsah poškození:  

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: LN  

B 

Typ hlavního padáku: Crosfire 129  

Typ záložního padáku: Optimu 126  

Typ nosného postroje s obalem: Vector  

Typ zabezpečovacího přístroje: Cypres  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 50  

Počet seskoků celkem: 3600  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 20.6.2021  

Čas (místní): 10.00  

F 
Místo posledního vzletu: LKM Most  

Doskoková plocha: LKM Most  

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 narychlení padáku na přistání 
zachytil nohama o vysokou trávu mimo 
přistávací plochu. V rychlosti došlo k několika 
přemetů a dopadu zády na doskokovou plochu. 
Parašutista si stěžoval na vyražený dech a 
bolest zad. Po půl hodině si sám zavolal 
záchrannou službu na ošetření v nemocnici 
Most. Zde byl ošetřen a konstatováno že je jen 
otřesen a namožen. 

J Popis a rozsah poškození: 
Nedošlo k žádnému poškození materiálu a ani k 
vážnému zranění 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: LN  

B 

Typ hlavního padáku: Sonic 220S  

Typ záložního padáku: WP 210  

Typ nosného postroje s obalem: OP-087m2, PS-034 N  

Typ zabezpečovacího přístroje: m2 AAD  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: B  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 5  

Počet seskoků celkem: 182  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 01.07.2021  

Čas (místní): 14:30  

F 
Místo posledního vzletu: Nové Město nad Metují  

Doskoková plocha: Nové Město nad Metují  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 1 

Bez zranění:  

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

Parašutista nezvládl přistávací manévr, provedl 
podrovnání hlavního padáku v malé výšce.  

J Popis a rozsah poškození: 
Podvrtnutý levý vnitřní kotník. Rentgen a 
ošetření v oblastní nemocnici Náchod.  

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: JOJOWINGS HOP 260M  

Typ záložního padáku: PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: OP 093/01, PS 034S 0455/2004  

Typ zabezpečovacího přístroje: VIGIL  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 7  

Počet seskoků celkem: 26  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 4.7.2021  

Čas (místní): 11:25  

Místo posledního vzletu: LKLN  

Doskoková plocha: LKLN  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 0 

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

Parašutista provedl seskok z výšky 2200m AGL, dle výpovědi 
svědků se dostal do nekontrolované rotace, kerou nezvládl 
ustabilizovat, odstranit. Hlavní padák otevřel cca ve výčce 
400m nad terénem, v průběhu otevírání či těsně po otevření 
hl.padáku zaúčinkoval zabezpečovací přístroj, který otevřel 
záložní padák. Vzhledem k výšce aktivace ZP parašutista stihl 
pouze odhodit hlavní padák a přistál na střechu budovy 
užívané Aeroklubem Plzeň Bory na letišti LKLN. Při přistání si 
pravděpodobně zlomil nohu v kotníku. Byla poskytnuta první 
pomoc a přivolána RZS, HZS Nýřany. Parašutista byl 
transportován do FN Plzeň. 

Popis a rozsah poškození:  

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: Hop 330  

Typ záložního padáku: TR 360  

Typ nosného postroje s obalem: Sigma  

Typ zabezpečovacího přístroje: Cipres  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 120  

Počet seskoků celkem: 1390  

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

Jméno tandemového pasažéra: XY 

- Národnost:  

Datum události: 18.7.2021  

Čas (místní): 10:30  

Místo posledního vzletu: Plzeň Líně  

Doskoková plocha: Plzeň Líně  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných:  

Bez zranění:  

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

Po otevření hlavního padáku nastala ihned rotace na pravou 
stranu. Důvod rotace byly tenzní uzly na pravé straně padáku. Po 
odbrždění tandempilot několikrát pumpoval řídícíma šňůra a 
snažil se o uvedení padáku do letu schopného stavu. To se 
nepodařilo a následoval odhoz hlavního padáku. Následovalo 
otevření založního padáku bez závad. Klesání na ZP bez 
problémů. Při přistávacím manévru pasažérka neuposlechla 
pokynů tandempilota. Až do dotyku země se tandempilot snažil, 
aby pasažérka zvedla nohy podle instrukcí a předešlého nácviku. 
To se nestalo a pasažérka nechala nohy pod sebou. Následnou 
setrvačností dopředu tandempilot přepadl přes pasažérku. 
Pasažérka si stěžovala na bolest zad a její bratr jí odvezl na 
lékařské vyšetření do nemocnice. Prokázalo se zranění. Prasklé 
3 obratle páteře. 

Popis a rozsah poškození: Padákové vybavení bez poškození. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  



 



Registration mark: LN  

Type of main parachute: jfx 69  

Type of backup parachute: optimum 113  

Type of carrying harness with packing: Javelin Odyssey  

Type of safety device: cypres 2  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 75  

Number of jumps (total): 987  

Instructor’s name (cat. S, A, B only):  

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 24.7.2021  

Time (local): 10.30  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 1 

No injuries:  

Event description: 

parasutista trenoval disciplinu distance na swoop pond a pri 
doskoku na travnatou plochu a pristani na pozadi spatne stocil 
nohu a zlomil si kotnik. Spratelenym skokanem prevezen do 
nemocnice.  

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: NA 260  

Typ záložního padáku: PD 253R  

Typ nosného postroje s obalem: OP-/03N,V PS-034S  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2AAD  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 1  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 24.7.2021  

Čas (místní): 10.00  

Místo posledního vzletu: LKMB  

Doskoková plocha: LKMB  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: - 

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

Přistání mimo plochu letiště. Při podrovnání a 
doskoku si přisedla kotník.  

Popis a rozsah poškození: Zlomenina holení kosti v kotníkové časti. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: EQUNOX 240 STUDENT  

Typ záložního padáku: WP210  

Typ nosného postroje s obalem: REAL X  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 1  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost: CR  

Datum události: 6.8.2021  

Čas (místní): 16 20  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 1 

Bez zranění: 0 

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

Paršutistka při přistaní uklouzla a nasledně došlo 
ke zlomenině holení /lýtkové/ kosti. 

Popis a rozsah poškození: zlomenina holení /lytkove/ kosti 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: Foil 262  

Typ záložního padáku: WIty+ 175  

Typ nosného postroje s obalem: OP-093/01V, PS-034S  

Typ zabezpečovacího přístroje: VIGIL  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: B  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 43  

Počet seskoků celkem: 193  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 15.8.2021  

Čas (místní): 12,00  

Místo posledního vzletu: LKJH  

Doskoková plocha: LKJH  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných:  

Počet lehce zraněných:  

Bez zranění:  

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

Při soutěži JH pohár přistála před doskočiště, kdy se jí 
dostala pravá spodní končetina pod doskočiště a pádem na 
bok se jí otočila v kotníku. 

Popis a rozsah poškození: Odvezena ZS na emergenci J.Hradec 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: M-291  

Typ záložního padáku: WP-210  

Typ nosného postroje s obalem: OP-087  

Typ zabezpečovacího přístroje: m2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: C  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 2  

Počet seskoků celkem: 220  

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

Jméno tandemového pasažéra: -  

- Národnost:  

Datum události: 21.8.2021  

Čas (místní): 10:20 UTC  

Místo posledního vzletu: LK JIhlava  

Doskoková plocha: LK Jihlava  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných:  

Bez zranění:  

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

Přisednutí pravé nohy při přistání 

Popis a rozsah poškození: Zlomenina pravé nohy nad kotníkem 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: I FIRE 124  

Typ záložního padáku: PD OPTIMUM 143  

Typ nosného postroje s obalem: VECTOR  

Typ zabezpečovacího přístroje: CYPRES2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 100  

Počet seskoků celkem: 1500  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost: CR  

Datum události: 5.9-2021  

Čas (místní): 14 30  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

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): 

Po otevření hlavního padáku šel vrchlík do rotace a 
závitů.Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a otevření 
záložního padáku.na kterém bezpečně přistal na doskokové 
ploše- 

Popis a rozsah poškození: žadné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: Icarus TX 330  

Typ záložního padáku: VR - 360  

Typ nosného postroje s obalem: Sigma  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku: SKYWALKERS Czech Republic s.r.o.  

Jméno parašutisty:  

- Národnost: CR  

- Kategorie: H-T  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 180 +  

Počet seskoků celkem: 17 000  

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

Jméno tandemového pasažéra: X.Y. 

- Národnost: CR  

Datum události: 17.9.2021  

Čas (místní): 15:10  

Místo posledního vzletu: LKMO  

Doskoková plocha: LKMO  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: Ne 

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

Při přistání tandemového seskoku došlo k nenadálému poryvu 
větru, který těsně před přistáním na zem způsobil prosednutí 
padáku z výšky cca 1,5m nad zemí. Důsledkem bylo tvrdší 
přistání na zem. Tandemová pasažerka si po seskoku stěžovala 
na bolest zad, ale po cca hodině co ještě byli na letišti, na 
opakované dotazy z naší strany prohlásila, že je vše v pořadku, 
nic jí není, a z letiště odjela. Včera 20.9.2021 odpoledne volala 
dcera postižené, že tohoto dne se nechala paní vyšetřit a zjistili 
na rengenu zlomeninu dvou bederních obratlů. Proto to hlásíme 
se zpožděním.  

Popis a rozsah poškození: 
Zranění v oblasti zad. Předpokládaná zlomenina dvou obratlů. 
Paní podstupuje další vyšetření . 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: Icarus Crossfire 129  

Typ záložního padáku: PD 160  

Typ nosného postroje s obalem: Vector  

Typ zabezpečovacího přístroje: Vigil II  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 136  

Počet seskoků celkem: 2158  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 19.9.2021  

Čas (místní): 16:35  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LJPJ  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 1 

Bez zranění: 0 

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

Parašutista při přistání na padáku vlivem variabilního 
větrného nárazu dosedl tvrdě na doskokovou plochu a 
následně pocítil bolest v dolní končetině. Pro 
podezření z úrazu mu bylo doporučeno navštívit lékaře 
.  

Popis a rozsah poškození: Materiál bez poškození, podezření na úraz nohy.  

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: OVP68/76A  

Typ záložního padáku: ZVP80  

Typ nosného postroje s obalem: OVP68/76A  

Typ zabezpečovacího přístroje: zadny  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 2  

Počet seskoků celkem: 2  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 30.10.2021  

Čas (místní): 17:15  

Místo posledního vzletu: LKLN  

Doskoková plocha: LKLN  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 1 

Bez zranění: 0 

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

pri tvrdsim doskoku na padaku doslo k poraneni kotniku - 
podvrtnuti nebo zlomenina, cekame na informaci lekaru, 
parasutista dopraven vozem na hranici letiste a pote predan 
do osetreni lekarske zachrane sluzby  

Popis a rozsah poškození: pravy kotnik 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: Navigátor 240  

Typ záložního padáku: PD 218  

Typ nosného postroje s obalem: ATOM LEGEND  

Typ zabezpečovacího přístroje: CYPRES  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 10  

Počet seskoků celkem: 53  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 31.10.2021  

Čas (místní): 11:50  

Místo posledního vzletu: Kolín  

Doskoková plocha: Kolín  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 1 

Bez zranění: ne 

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

Přistání částečně bokem na směr větru. Při zatáčení 
padáku ještě přítáhl vnitřní řídící šňůru a dopadl do rotace, 
při které došlo k vyhození pravého ramene.  

Popis a rozsah poškození: 
Vyhozené rameno pravé ruky. Ošetřen nemocnice Kolín. 
Rameno nahozeno pod narkózou zpět. Vzhledem k 
narkóze ponechán v nemocnici do druhého dne. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: Sonic 170  

Typ záložního padáku: Witty 170  

Typ nosného postroje s obalem: Mirage  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: C  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 10  

Počet seskoků celkem: 200 plus  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 12.12. 2021  

Čas (místní): 12.30h  

Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění:  

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

Při finále na padáku při sestupu provedl podle svědků 
360zatáčku , která ho přetočila do závitu na nosných šnůrách 
a v této konfiguraci narazil do země. Podle svědků se nikomu 
nevyhýbal, nikdo ho nehrožoval, přistávací plocha byla bez 
překážek a dostatečně velká.  

Popis a rozsah poškození: 

Zlomený kotník, při vědomí, komunikoval celou dobu. 
Vzhledem ke stížnostem na bolesti zad rozhodla RZS o 
převozu vrtulnikem do nemocnice Motol v Praze. Dnes večer 
operace kotníku. Zraněný psal z nemocnice, že je podezření 
na zlomeninu pánve.  

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: XF15-97fr  

Typ záložního padáku: WP130 V-101  

Typ nosného postroje s obalem: Javelin Odyssey  

Typ zabezpečovacího přístroje: m2 multi  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost: česká  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  

Počet seskoků celkem: 600  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 18.12.2021  

Čas (místní): 14:45  

Místo posledního vzletu: LKRO  

Doskoková plocha: LKRO  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 0 

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

Při přistání po větru v malé výšce udělal manévr 
doprava. 

Popis a rozsah poškození: Poraněná páteř. Při vědomí. 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: ParaFoil 282  

Typ záložního padáku: WP 210  

Typ nosného postroje s obalem: Mars PS 34  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: C  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 10  

Počet seskoků celkem: 595  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 31.12.2021  

Čas (místní): 13.30  

Místo posledního vzletu: LKHS  

Doskoková plocha: Kaplice  

Počet usmrcených:  

Počet těžce raněných: 1 

Počet lehce zraněných:  

Bez zranění:  

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

Parašutista seskočil z výšky 1000 m nad terénem, 
průběh seskoku a otevření padáku normální. Při přistání 
špatně došlápl a došlo ke zlomenině kotníku levé nohy. 
Ošetřen na místě, přivolána RZP, následný transport do 
nemocnice. 

Popis a rozsah poškození: Zlomenina kotníku levé nohy. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  
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