
 

A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: HOP 260  

Typ záložního padáku: PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: Mars student  

Typ zabezpečovacího přístroje: VIGIL  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 
měsíce: 

5  

Počet seskoků celkem: 40  

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

 

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 31.3.2021  

Čas (místní): 16.15  

F 
Místo posledního vzletu: LKST  

Doskoková plocha: LKST  

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): 

Seskok z 1200 m, přetažení doby volného pádu o šest vteřin - 
špatné nahmátnutí uvolňovače hlavního padáku. Po otevření 
HP a jeho uschopnění se aktivoval přístrojem Vigil ZP. Odhoz 
HP proveden při úplném naplnění ZP. Přistání na mýtinu cca 
200 m od letišťní plochy bez zranění . 

J Popis a rozsah poškození: 0 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: I  

B 

Typ hlavního padáku: M 291  

Typ záložního padáku: WP 210  

Typ nosného postroje s obalem:  

Typ zabezpečovacího přístroje: VIGIL  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 20  

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

Jméno tandemového pasažéra: /  

- Národnost: /  

E 
Datum události: 8.5.2021  

Čas (místní): 12:30  

F 
Místo posledního vzletu: letiště Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)  

Doskoková plocha: letiště Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)  

H 

Počet usmrcených: /  

Počet těžce raněných: / 

Počet lehce zraněných: / 

Bez zranění: 1 

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

Parašutista kat. Ž při přistání špatně vyhodnotil situaci 
a místo pro přistání, nevyhnul se překážce a přistál 
do stromového porostu (křoví). Ke zranění nedošlo. S 
parašutistou provedl vedoucí výcvikového střediska 
SAZ pohovor a rozbor události, parašutista byl 
poučen a další seskoky provedl bezpečně. 

J Popis a rozsah poškození: bez poškození, bez zranění 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



 

A Registration mark: VI  

B 

Type of main parachute: crossfire 2 139  

Type of backup parachute: wp 150  

Type of carrying harness with packing: real-x op-103c  

Type of safety device: cypres 2  

C Parachute´s owner:  

D 

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: c  

Number of jumps (last 3 months): 15  

Number of jumps (total): 403  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

E 
Event date: 9.5.2021  

Time (local): 10.30  

F 
Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

H 

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

I Event description: 

parasutista vyskocil a po dobe volneho padu otevrel 
padak, diky zavitum a silne rotaci nemohl 
pokracovat, odhodil hlavni padak a otevrel zalozni 
padak. Pristani nedaleko plochy letiste, parasutista 
vyzvednut a vsechny soucasti padaku nalezeny 

J Damage description and scope:  

K Parachuting controller (name, contact):  

 



A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: Hop 260  

Typ záložního padáku: V-210  

Typ nosného postroje s obalem: Mars Real-X Student  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 multi  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: ž  

Počet seskoků za poslední 3 
měsíce: 

1  

Počet seskoků celkem: 12  

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

 

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 15.5.2021  

Čas (místní): 10:00  

F 
Místo posledního vzletu: LKHS  

Doskoková plocha: LKHS  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 0 

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

Student po pauze seskok s instruktorem ze 3000 m. Do výšky 
otvírání (1500 m) seskok dle plánu. Před otevřením, z důvodu 
špatné polohy těla (nepředsunutí levé ruky) zrychlující se rotace, 
nízké otevření HP, se současnou aktivací AAD a otevření ZP. 
Oba vrchlíky v postavení za sebou. Student provedl odhození 
HP a bezpečně přistál na ZP. Bez zranění. 

J Popis a rozsah poškození: bez poškození 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: I  

B 

Typ hlavního padáku: RAPTOR 150  

Typ záložního padáku: OPTIMUM 143R  

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

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 3  

Počet seskoků celkem: 788  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 29.5.2021  

Čas (místní): 17.20  

F 
Místo posledního vzletu: letiště Prostějov  

Doskoková plocha: letiště Prostějov  

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): 

Při otáčkách spuštění přístroje M2 a následné otevření 
záložního padáku. Konfigurace hlavního i záložního 
padáku byla za sebou a nedošlo k žádným 
komplikacím, proto se rozhodl neodhazovat hlavní 
padák. Přistání bezpečně na plochu letiště . Zjištěný 
důvod spuštění přístroje, byl chybně nastaven na 
Studentský modus. 

J Popis a rozsah poškození: žádný 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



 

A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: Navigator 240  

Typ záložního padáku: Tempo 250  

Typ nosného postroje s obalem: Mars  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 student  

C Majitel padáku:  

D 

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:  

E 
Datum události: 29.5.2021  

Čas (místní): 10:38  

F 
Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

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): 

Seskok ZV 1500m AGL na upoutaný vak vrchlíku. Po otevření 
rotace, detekovala šnůru přes vrchlík. Provedla odhoz a 
použila ZP. Přistání BZ 

J Popis a rozsah poškození: NIL 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: PD Navigator 260  

Typ záložního padáku: Marts PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: Mars OP-093/01 C, PS034S / 02972/15  

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: 30.5.2021  

Čas (místní): 10:20  

F 
Místo posledního vzletu: LKLN  

Doskoková plocha: LKLN  

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 základního kurzu provedl svůj třetí seskok z 
výšky 1200m AGL, systém otevření upoutaný kontejner 
vrchlíku. Po výskoku, během otevření hlavního padáku 
parašutista trhl či zachytil neúmyslně uvolňovač odhozu a 
částečně jej vytrhl, tím došlo k odhozu pouze jedné strany 
hlavního padáku. Parašutista se pokoušel najít uvolňovač 
odhozu, který byl povytažen a tedy se nenacházel na svém 
standartním místě. Ve výšce cca 400m parašutista nahmátl 
zmíněný uvolňovač, vytáhl jej zcela a odhodil komplet 
hlavního padáku, vzápětí otevřel záložní padák, přistál 
nezraněn na VPD letiště. 

J Popis a rozsah poškození: NIL 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: PD Navigator 260  

Typ záložního padáku: Marts PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: OP-093/01 V, PS034S / 02931 / 14  

Typ zabezpečovacího přístroje: m2 multi  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 8  

Počet seskoků celkem: 31  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 30.5.2021  

Čas (místní): 14:10  

F 
Místo posledního vzletu: LKLN  

Doskoková plocha: LKLN  

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 provedl na plně otevřeném a funkčním 
padáku rychlou otáčku o 360° ve výšce cca 250m, 
režim nastavení zabezpečovacího přístroje 
STUDENT, došlo k aktivaci záložního padáku. 
Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a přistál 
nezraněn na VPD letiště. 

J Popis a rozsah poškození: NIL 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: FALCON 300  

Typ záložního padáku: PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: MARS  

Typ zabezpečovacího přístroje: EMPAD II  

Majitel padáku: FREE FALL  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 1  

Počet seskoků celkem: 1  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 5.6.2021  

Čas (místní): 14:20  

Místo posledního vzletu: Kolín  

Doskoková plocha: Kolín  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 1 

Bez zranění:  

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

Při přistání na první seskok ZV provedl žák sám 
podrovnání padáku v cca 20m. Na povely dané 
vysílačkou reagoval pozdě, čímž ztratil možnost 
podrovnání padáku. Přistál s větší rychlostí a bez 
parakotoulu udělal kotrmelec. Z plochy odešel sám. 
Na doporučení vyhledal sám lékařské vyšetření. Po 
jeho tel. oznámení má naražený pravý kotník a 
rameno. Kotník ošetřen zpevněním. 

Popis a rozsah poškození: 
Pravý kotník naražený-lékařem zpevněný. Pravé 
rameno naražené zpevněné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: STORM 120  

Typ záložního padáku: SMART 160  

Typ nosného postroje s obalem: REAL X  

Typ zabezpečovacího přístroje: NE  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 15  

Počet seskoků celkem: 1460  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 5,6,2021  

Čas (místní): 14 40  

F 
Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

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): 

Po otevření hlavního padáku nebylo možné odbrzdit 
levou řídící šnůru.Paršutistka provedla odhoz a 
bezpečně přistála na záložním padáku na 
doskokovou plochu. 

J Popis a rozsah poškození:  

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



 

A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: PD NA 300  

Typ záložního padáku: PD PR 253  

Typ nosného postroje s obalem: Mars OP 103  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 EXPERT  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 15  

Počet seskoků celkem: 987  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 11.6.2021  

Čas (místní): 12.31  

F 
Místo posledního vzletu: LKSK  

Doskoková plocha: LKSK  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: Bez zranění 

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

Parašutista si při balení podvlékl výtažný padáček pod 
spodní chlopní, čímž při odhozu padáčku nedošlo k 
otevření obalového dílce a vznikl ,,stabilizační seskok,, 
Následně se parašutista rozhodl odhodit neodhoditelné a 
v zápětí se dostal do prudké pravé rotace, ve které 
nedokázal nahmátnout uvolňovač záložního padáku a 
následně došlo k aktivaci záchranného přístroje M2. 
Záložní padák se aktivoval v pořádku, parašutista přistál 
200 m od letištní plochy do pole ukázkovým 
parakotoulem. Parašutista bez zranění, padáková 
technika dohledána bez poškození, škody třetí osobě 
nezpůsobeny. 

J Popis a rozsah poškození: 0 

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-260  

Typ záložního padáku: WP-220  

Typ nosného postroje s obalem: Real-X Student  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 multi  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 10  

Počet seskoků celkem: 10  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 19.6.2021  

Čas (místní): 10:00  

F 
Místo posledního vzletu: LKJH  

Doskoková plocha: LKJH  

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): 

Po otevření HP závada - šňůra přes 
vrchlík. Parašutista vyhodnotil závadu, 
provedl odhoz HP a otevřel ZP. Na ZP 
bezpečně přistál na letišti. 

J Popis a rozsah poškození: 0 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



 

A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: ICARUS 360  

Typ záložního padáku: VR - 360  

Typ nosného postroje s obalem: Sigma  

Typ zabezpečovacího přístroje: Cypres 2  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost: CR  

- Kategorie: H-T  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 50+  

Počet seskoků celkem: 7100+  

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

Jméno tandemového pasažéra: XY 

- Národnost:  

E 
Datum události: 19.6.2021  

Čas (místní): 13:45  

F 
Místo posledního vzletu: LKMO  

Doskoková plocha: LKMO  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: Ano 

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

Po otvření ve stanovéné výšce hlavního padáku 
došlo k závitům na nosných šnůrách. Po pokuus o 
rozmotání závitů, došlo k odhozu HP a následném 
otevření ZP. Bezpečné přistání na DDP v Mostě 

J Popis a rozsah poškození: bez poškození 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



 

A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: Sabre 150  

Typ záložního padáku: PD 143  

Typ nosného postroje s obalem: Jawelin  

Typ zabezpečovacího přístroje: CYPRES2  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 5  

Počet seskoků celkem: 1724  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 19.6.2021  

Čas (místní): 14:10  

F 
Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

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): 

Po otevření HP došlo k vytvoření závitů- 
Parašutista provedl odhoz a otevření ZP na 
kterém bezpečně přistál na LKPJ. 

J Popis a rozsah poškození: žádné 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: SENSEI 81  

Typ záložního padáku: SMART 99  

Typ nosného postroje s obalem: ICON  

Typ zabezpečovacího přístroje: CYPRES2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 400  

Počet seskoků celkem: 9500  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 25.6.2021  

Čas (místní): 17 20  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po otevření hlavního padáku zjištěny 
zavity.Parašutista provedl odhoz a otevření 
záložního padáku na kterém bezpečně přistál na 
doskokové ploše. 

Popis a rozsah poškození: žadné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: I  

B 

Typ hlavního padáku: M-291  

Typ záložního padáku: Speed 250  

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

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 Multi  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: ZV  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 0  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 26.6.2021  

Čas (místní): 14:50  

F 
Místo posledního vzletu: Olomouc  

Doskoková plocha: Olomouc  

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): 

Při výskoku ZV do polohy "na vojáčka" se parašutista 
držel dlaněmi za rukávy, při nalívání vrchlíku vzduchem a 
plně natažených šňůrách došlo k uvolnění celého těla, a 
sklouznutí ruky z pravého rukávu na nosný postroj v 
místě odhozu hlavního padáku. Držením prsty o postroj 
zavadil o bovden odhozu hlavního padáku, kdy došlo k 
uvolnění jedné strany třikroužkového systému, 
následnému zborcení vrchlíku. Parašutista byl na rádiu s 
instruktorem ze země, dostal pokyn k odhozu. Odhoz 
provedl předepsaným a naučeným způsobem, na 
záložním padáku bezpečně přistál na doskokovou plochu 
bez zranění.  

J Popis a rozsah poškození: Ztráta madla odhozu hlavního padáku 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: VI  

B 

Typ hlavního padáku: Icarus Tandem 365  

Typ záložního padáku: VR360  

Typ nosného postroje s obalem: Sigma Tandem  

Typ zabezpečovacího přístroje: Cypres Tandem  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 50+  

Počet seskoků celkem: 15000+  

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

Jméno tandemového pasažéra: XY 

- Národnost:  

E 
Datum události: 26.6.2021  

Čas (místní): 10:15  

F 
Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

H 

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 2 

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

Seskok Tandem s pasažérem. Tdm pilot údajně 
nemohl otevřít HP ani jedním z uvolňovačů. 
Použil ZP a bez dalších problémů dokončil 
seskok. Při kontrole na zemi závada na 
uvolňovačích neshledána. 

J Popis a rozsah poškození: NIL 

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: Navigator 280  

Typ záložního padáku: WP210  

Typ nosného postroje s obalem: Mars  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 student  

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: 27.6.2021  

Čas (místní): 11:28  

Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Seskok 1500m AGL na upoutaný vak vrchlíku. Po 
výskoku student odpočítal 3 vteřiny velmi rychle a 
nafukující-se vrchlík HP vyhodnotil jako závadu. Na 
základě toho provedl odhoz a použil ZP. 

Popis a rozsah poškození: NIL 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Spectra 120  

Typ záložního padáku: PD PR-126  

Typ nosného postroje s obalem: Atmosfer Gear  

Typ zabezpečovacího přístroje: CYPRES2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: B  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 12  

Počet seskoků celkem: 150  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 3.7.2021  

Čas (místní): 12:21  

Místo posledního vzletu: LKCS  

Doskoková plocha: LKCS  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po otevřeří závity za hlavou a prudká rotace 
doprava. Následně odhoz HP a otevření ZP bez 
komplikací. 

Popis a rozsah poškození: žadné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: LN  

B 

Typ hlavního padáku: PD 230  

Typ záložního padáku: PD 219  

Typ nosného postroje s obalem: Javelin  

Typ zabezpečovacího přístroje: M-2  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: B  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 36  

Počet seskoků celkem: 118  

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

Jméno tandemového pasažéra: -  

- Národnost: -  

E 

Datum události: 3.7.2021.  

Čas (místní): 6.55.hod  

F 

Místo posledního vzletu: Jičín  

Doskoková plocha: Libáň  

H 

Počet usmrcených: -  

Počet těžce raněných: - 

Počet lehce zraněných: - 

Bez zranění: - 

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

Při otevření hlavního padáku v 1000m došlo k 
aktivaci přistroje a následně se otevřel záložni 
padák.Parašitista provedl odhoz hlavního padáku 
a bezpečně přistál na záložním padáku. 

J Popis a rozsah poškození:  

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

Typ hlavního padáku: Heatwave 120  

Typ záložního padáku: Smart 120  

Typ nosného postroje s obalem: Mars  

Typ zabezpečovacího přístroje: Vigil 2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 20  

Počet seskoků celkem: 1320  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 10.7.  

Čas (místní): 11.50  

Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po otevření hl. padáku byly závitz, následně došlo k 
silníé rotaci, hl. padák odhozený, záložní padák 
otevřený bez potíží. 

Popis a rozsah poškození:  

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



A Rozpoznávací značka: I  

B 

Typ hlavního padáku: XF15 77  

Typ záložního padáku: Witty 130  

Typ nosného postroje s obalem: Javeline  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

C Majitel padáku:  

D 

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 90  

Počet seskoků celkem: 1470  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

E 
Datum události: 11.7.2021  

Čas (místní): 11:30  

F 
Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

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): 

po otevření hlavního padáku závity a následná 
rotace, proveden odhoz 

J Popis a rozsah poškození: bez poškození, materiál dohledán  

K Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Icarus Tandem 365  

Typ záložního padáku: VR360  

Typ nosného postroje s obalem: Sigma Tandem  

Typ zabezpečovacího přístroje: Cypres Tandem  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 60  

Počet seskoků celkem: 1530  

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

Jméno tandemového pasažéra: xy 

- Národnost:  

Datum události: 11.07.2021  

Čas (místní): 12.35  

Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 2 

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

Odhození hp po neurčených rotacích... nasledné 
otevření zp bez problémů a následné přistání.. 

Popis a rozsah poškození: bez poškození 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Registration mark: I  

Type of main parachute: Falcon 265  

Type of backup parachute: Raven-Max 248  

Type of carrying harness with packing: Javelin  

Type of safety device: Vigil 2+  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: Ž  

Number of jumps (last 3 months): 8  

Number of jumps (total): 39  

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

Tandem pasenger’s name: -  

- Nationality: -  

Event date: 20.7.2021  

Time (local): 15:10  

Site of last takeoff: LKTB  

Jump landing area: LKCM  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 1 

Event description: 

Po výskoku zaujal parašutista polohu pro otevření padáku 
pomocí výtažného padáčku. Ze dveří letadla byl vidět výtažný 
padáček v úplavu instruktorem. Parašutista situaci popsal, že 
po vhození výtažného padáčku do proudu vzduchu se nic 
nedělo. Ohlédl se, uviděl za sebou výtažný padáček. Pokusil 
se lehce změnit polohu, což nevedlo k řešení, proto 
neprodleně přešel k nouzovému postupu - odhoz hlavního 
padáku a aktivace záložního padáku. Součásti padákového 
kompletu byly poté nalezeny, nedošlo ke škodě na majetku, 
ani újmě na zdraví.  

Damage description and scope: neg 

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: peregrine 64  

Type of backup parachute: op 126  

Type of carrying harness with packing: mutant  

Type of safety device: cypress  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 300  

Number of jumps (total): 35000  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 21.7.2021  

Time (local): 17.00  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
po otevreni hlavniho padaku mel parasutista zavity a velice 
silnou rotaci, zahodil padak, otevrel zalozni a bezpecne pristal 
na plose letiste 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



A Registration mark: VI  

B 

Type of main parachute: velo comp 84  

Type of backup parachute: pd 113  

Type of carrying harness with packing: javelin rsk  

Type of safety device: cypres 2 speed  

C Parachute´s owner:  

D 

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 49  

Number of jumps (total): 2440  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

E 

Event date: 22.7.2021  

Time (local): 11.00  

F 

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

H 

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

I Event description: 
zavity po otevreni hlavniho padaku, parasutista 
zahodil hlavni padak, otevrel zalozni a bezpecne 
pristal 

J Damage description and scope:  

K Parachuting controller (name, contact):  

L 
Other persons who can give relevant 
information (name, contact): 

 

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: sabre 2 135  

Type of backup parachute: op 143  

Type of carrying harness with packing: vector 3  

Type of safety device: cypress  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 30  

Number of jumps (total): 2000  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 24.7.2021  

Time (local): 14.40  

Site of last takeoff: lkkt  

Jump landing area: lkkt  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
zavity na snurach, parasutista odhodil hlavni vrchlik, aktivoval 
zalozni a pristal na letisti 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: FALCON 300  

Typ záložního padáku: PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: Mars  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 10  

Počet seskoků celkem: 40  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 24.7.2021  

Čas (místní): 14:55  

Místo posledního vzletu: Kolín  

Doskoková plocha: Kolín  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: é 

Bez zranění: ANO 

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

PO volném pádu z 2200m nenahmátl 
trubkový lankový uvolňovač. Provedl 
otevření záložního padáku. Otevřen bez 
závad cca 900m. Přistání do pole. 

Popis a rozsah poškození: Bez poškození. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: Navigator 240  

Typ záložního padáku: PD Reserve 240  

Typ nosného postroje s obalem: Vector Student  

Typ zabezpečovacího přístroje: Cyprtes 2 Student  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 4  

Počet seskoků celkem: 4  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 24.7.2021  

Čas (místní): 12:00  

Místo posledního vzletu: LKMO Most  

Doskoková plocha: LKMO Most  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Student při řízení padáku na doskokovou plochu 
neodhadl sílu větru a přistál mimo doskokovou plochu na 
stromy ve vzdálenosti cca 50 metrů. Protože zůstal ve 
výšce asi 4 metrů zavěšen na stromech , byl aktivován 
místní hasičský sbor. Nedošlo k žádnému zranění ani 
škodě na materiálu 

Popis a rozsah poškození:  

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: Navigator 280  

Typ záložního padáku: WP210  

Typ nosného postroje s obalem: Mars  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 student  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 1  

Počet seskoků celkem: 1  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 25.7.2021  

Čas (místní): 10:15  

Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po výskoku a otevrení HP staticline následné 
závity a odhoz HP . Následné otevrení ZP bez 
problému... 

Popis a rozsah poškození: žádné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Navigator 280  

Typ záložního padáku: WP210  

Typ nosného postroje s obalem: Mars  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 student  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost: česká  

- Kategorie: Z  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 0  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 25.7.2021  

Čas (místní): 10.15  

Místo posledního vzletu: LKPM  

Doskoková plocha: LKPM  

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): 

Výskok na lano v pořádku, po otevření se 
padák neotevřel správně, prav. streamer. 
Otevření reservz a přistání normální.  

Popis a rozsah poškození:  

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: evo magellan 125  

Type of backup parachute: wp 120  

Type of carrying harness with packing: icon 3  

Type of safety device: viil quatro  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 35  

Number of jumps (total): 667  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 26.7.2021  

Time (local): 15.45  

Site of last takeoff: lkkt  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
po otevreni padaku silna rotace nereagujici na odbrzdeni, 
parasutista provedl nouzovy manevr odhozeni hlavniho 
vrchliku a otevreni zalozniho a pristal na letisti 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



 

A Registration mark: VI  

B 

Type of main parachute: jpx 69  

Type of backup parachute: op 106  

Type of carrying harness with packing: vector 3  

Type of safety device: cypress  

C Parachute´s owner:  

D 

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 30  

Number of jumps (total): 3000  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

E 

Event date: 26.07.2021  

Time (local): 14.00  

F 

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: lkkt  

H 

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

I Event description: 
zavity na snurach, parasutista odhodil hlavni padak 
a pristal na zaloznim na plose letiste 

J Damage description and scope:  

K Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: peregrine 75  

Type of backup parachute: witty plus 110  

Type of carrying harness with packing: real x  

Type of safety device: m2  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 60  

Number of jumps (total): 16600  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 28.7.2021  

Time (local): 9.15  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
zavity na snurach, parasutista odhodil hlavni vrchlik, aktivoval 
zalozni a pristal na letisti 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: velo comp 84  

Type of backup parachute: pd 113  

Type of carrying harness with packing: javelin rsk  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: d  

Number of jumps (last 3 months): 60  

Number of jumps (total): 2450  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 28.07.2021  

Time (local): 15.25  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
zavity na snurach, odhoz hlavniho padaku a pristani na 
zaloznim 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: Petra 64  

Type of backup parachute: Techno 128  

Type of carrying harness with packing: vector 3  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 120  

Number of jumps (total): 3100  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 30.7.2021  

Time (local): 9:45  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
závity, parašutista správně odhodil hlavní padák, aktivoval 
záložní a přistál na ploše letiště 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: Hop-260  

Typ záložního padáku: WP-230  

Typ nosného postroje s obalem: Mars Real-X Student  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 multi  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 16  

Počet seskoků celkem: 16  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 31.7.2021  

Čas (místní): 11:30  

Místo posledního vzletu: LKJH  

Doskoková plocha: LKJH  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Student vyskočil z výšky 1500 m/ter, po 10 s volného pádu 
otevřel HP. Na HP závada - šnůra přes vrchlík. Parašutista 
odhodil HP a aktivoval ZP. Následně bezpečně přistál na 
ZP na letišti. 

Popis a rozsah poškození: bez poškození 

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: jfx 2 99  

Type of backup parachute: tempo 120  

Type of carrying harness with packing: javelin  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 100  

Number of jumps (total): 2300  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 31.7.2021  

Time (local): 12.10  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
dle vlastních slov parašutisty si byl vědom vlastního špatného 
zabalení, správně provedl odhoz hlavního padáku, aktivoval 
záložní a přistál na ploše letiště 

Damage description and scope:  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: xf - 15 97ft  

Type of backup parachute: witty 110 ft  

Type of carrying harness with packing: Mirage  

Type of safety device: m2  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 20  

Number of jumps (total): 2200  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 31.7.2021  

Time (local): 8:50  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
nerozmotatelné závity, parašutista správně odhodil hlavní 
padák, aktivoval záložní a přistál na ploše letiště 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: Leia 69  

Type of backup parachute: PDR - 113  

Type of carrying harness with packing: Mirage  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 300  

Number of jumps (total): 5300  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 31.7.2021  

Time (local): 8:00  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 

Zamotání šňůry a volného konce, vedoucí k 
nekontrolovatelným otáčkám, parašutista správně provedl 
odhoz hlavního padáku, aktivoval záložní a přistál na ploše 
letiště  

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: sf 149  

Type of backup parachute: pd 143  

Type of carrying harness with packing: javelin  

Type of safety device: m2  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 150  

Number of jumps (total): 700  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 2.8.2021  

Time (local): 14:45  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
line over, parašutista správně odhodil hlavní padák, aktivoval 
záložní a přistál na ploše letiště 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Hop-260 Multi  

Typ záložního padáku: PZS-92  

Typ nosného postroje s obalem: MarS OP-93 Student I  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2AAD  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 2  

Počet seskoků celkem: 5  

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

Jméno tandemového pasažéra: 0  

- Národnost: 0  

Datum události: 2.8.2021  

Čas (místní): 18,45  

Místo posledního vzletu: LKSR  

Doskoková plocha: LKSR  

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): 

Při nácviku výskoku do prsní polohy s nuceným 
otevřením HP došlo k vytvoření závitů na šňůrách HP s 
jejich vzájemným posunutím a následnou zrychlující se 
rotací hlavního padáku HOP-260 Multi. Cvičenec provedl 
odhoz HP, systémem AOZP byl automaticky otevřen 
záložní padák PZS-92. Parašutista přistál na 
severozápadním okraji VPD LKSR bez zranění. 

Popis a rozsah poškození: Žádné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: electra 190  

Type of backup parachute: techno 190  

Type of carrying harness with packing: atom legend  

Type of safety device: vigil 2  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 40  

Number of jumps (total): 3000  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 3.8.2021  

Time (local): 10:50  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
Parašutista odhodil výtažný padáček, konteiner padáku zůstal 
zavřený. Parašutista provedl standardní záchranný manévr 
pravá levá a nezraněn přistál na ploše letiště.  

Damage description and scope:  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: Pilot 150  

Type of backup parachute: Smart 150  

Type of carrying harness with packing: wings  

Type of safety device: Vigil 2  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 70  

Number of jumps (total): 5000  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 3.8.2021  

Time (local): 16:10  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
Závity na hlavním padáku. Parašutista správně provedl odhoz 
hlavního padáku, aktivoval záložní a bezpečně přistál na 
ploše letiště.  

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Jojowings XF-115  

Typ záložního padáku: PD Optima 126  

Typ nosného postroje s obalem: Advance  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 AAD  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 15  

Počet seskoků celkem: 3800+  

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

Jméno tandemového pasažéra: 0  

- Národnost: 0  

Datum události: 3.8. 2021  

Čas (místní): 16,45hod.  

Místo posledního vzletu: LKSR  

Doskoková plocha: LKSR  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po otevření HP došlo k vytvoření závitů na šňůrách 
HP a s přechodem HP do spirály. Vzhledem k tomu, 
že se parašutistovi nepodařilo závity odstranit, 
provedl odhoz HP a otevřel ZP. Parašutista přistál 
cca 200m SV VPD k odhozenému HP bez zranění. 

Popis a rozsah poškození: Při seskoku nedošlo ke vzniku škody. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: Scorpion 150  

Type of backup parachute: Speed 135  

Type of carrying harness with packing: javelin  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 35  

Number of jumps (total): 3121  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 4.8.2021  

Time (local): 13:20  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
Parašutistka měla po otevření hlavního padáku závity. 
Správně odhodila hlavní padák, aktivovala záložní a bezpečně 
přistála na ploše letiště.  

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: Nitro 120  

Type of backup parachute: speed 2000 135  

Type of carrying harness with packing: atom legend  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 71  

Number of jumps (total): 420  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 7.8.2021  

Time (local): 12:45  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 

Otevírání bylo delší než obvykle, padájk se otevřel ale 
podivně a křivě. Tendence k otáčkám a rychlému sestupu, 
následoval odhoz hlavního padáku a otevření záložního. 
Parašutistka bezpečně přistála na ploše letiště.  

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: Pilot 188  

Type of backup parachute: Smart 175  

Type of carrying harness with packing: sife rt  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 7  

Number of jumps (total): 42  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 7.8.2021  

Time (local): 12:40  

Site of last takeoff: lkkt  

Jump landing area: lkkt  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
Přetrhla se řídící šňůra. Následoval odhoz hlavního padáku, 
aktivace záložního. Parašutistka bezpečně přistála na ploše 
letiště.  

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: crossfire 129  

Type of backup parachute: optimum 119  

Type of carrying harness with packing: javelin  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 80  

Number of jumps (total): 930  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 7.8.2021  

Time (local): 15:30  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
Závity na padáku. Správně provedl odhoz hlavního padáku, 
aktivoval záložní a bezpečně přistál na ploše letiště.  

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: Petra 64  

Type of backup parachute: PDR - 113  

Type of carrying harness with packing: upt  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: D  

Number of jumps (last 3 months): 350  

Number of jumps (total): 9000  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 14.8.2021  

Time (local): 13:50  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 
Parašutista udává nespecifikované smotání slideru a šňůr. 
Správně provedl odhoz hlavního padáku, aktivoval záložní a 
bezpečně přistál na ploše letiště. 

Damage description and scope:  

Parachuting controller (name, contact):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: Hop 260 Multi  

Typ záložního padáku: PZS-92  

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

Typ zabezpečovacího přístroje: Vigil Quatro  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 2  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 14.8.2021  

Čas (místní): 14:15  

Místo posledního vzletu: LKPI  

Doskoková plocha: LKPI  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Studentovi ZV se při druhém seskoku během 
otevírání HP dostala šňůra přes vrchlík s následnou 
rotací doleva. Student provedl odhoz HP a přistál 
na poli cca 20m od letištní plochy. 

Popis a rozsah poškození: Bez poškození 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: ICARUS XFIRE-124  

Typ záložního padáku: WITTY PLUS 130  

Typ nosného postroje s obalem: SUNPATH JAVELIN LEGEND  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 60  

Počet seskoků celkem: 1700  

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

Jméno tandemového pasažéra: nil  

- Národnost: nil  

Datum události: 14.8.2021  

Čas (místní): 17:10  

Místo posledního vzletu: Šumperk  

Doskoková plocha: Šumperk  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Seskok (ten den již šestý) byl proveden z letounu AN2 z výšky 
1100 metrů nad terénem. Vyskakoval jsem jako druhý cca 6-7 
vteřin za prvním. Výskok k ocasu letounu (tzv ocasák) a otevření 
padáku cca 3-4 vteřiny po opuštění letounu. V průběhu otvírání, 
slider ještě téměř nahoře měl vrchlík nesymetrický tvar a začal 
rotovat a tvořit závity na linesetu. Následně přešel vrchlík do silné 
rotace kdy jsem se nacházel v poloze na zádech. Bylo mě hned 
jasné že toto se rozkopat, opravit nedá. Proved jsem odhoz a 
otevření ZP. Plně funkčním ZP jsem měl v 750m nad terénem. 
Následně jsem bez jakýchkoli problémů přistál na plochu letiště 
Šumperk.  

Popis a rozsah poškození: Nedošlo k žádnému poškození nebo ztrátě techniky 

 



Registration mark: VI  

Type of main parachute: solo 230  

Type of backup parachute: smart 220  

Type of carrying harness with packing: sife  

Type of safety device: cypres  

Parachute´s owner:  

Skydiver’s name:  

- Nationality:  

- Category: A uspa  

Number of jumps (last 3 months): 35  

Number of jumps (total): 35  

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

Tandem pasenger’s name:  

- Nationality:  

Event date: 15.8.2021  

Time (local): 16:30  

Site of last takeoff: LKKT  

Jump landing area: LKKT  

Number of fatalities: 0  

Number of seriously injuries: 0 

Number of minor injuries: 0 

No injuries: 0 

Event description: 

parasutistka v minulych dnech slozila uspesne zkousku baleni 
a pri tomto odhozu po jiz uspesne slozene zkousce udava, ze 
mela po otevreni padaku snuru pres vrchlik. Provedla tedy 
odhoz, otevrela zalozni padak a bezpecne pristala na plose 
letiste.  

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Hop-260Multi  

Typ záložního padáku: PZS-92  

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

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 6  

Počet seskoků celkem: 11  

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

Jméno tandemového pasažéra: 0  

- Národnost: 0  

Datum události: 21.8.2021  

Čas (místní): 11,15hod.  

Místo posledního vzletu: LKSR  

Doskoková plocha: 100m západně VPD LKSR  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Přiv prvním seskoku se stabilizovaným volným 
pádem se student nenahmátl uvolňovač HP a 
předepsaným způsobem použil záložní padák. 
Přistání vedle VPD LKSR bez zranění. Proveden 
rozbor se všemi účastníky provozu. 

Popis a rozsah poškození: Žádné. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Hop-260Multi  

Typ záložního padáku: PZS-92  

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

Typ zabezpečovacího přístroje: M2Multi  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 11  

Počet seskoků celkem: 40  

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

Jméno tandemového pasažéra: 0  

- Národnost: 0  

Datum události: 21.8. 2021  

Čas (místní): 17,30hodin  

Místo posledního vzletu: LKSR  

Doskoková plocha: LKSR  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Student provedl spirálu s plně funkčním padákem v 
malé výšce, což zabezpečovací přísroj , který byl 
nastaven v módu "student" vyhodnotil jako závadu 
na padáku a aktivoval záložní padák. Parašutista 
provedl předepsaným způsobem odhoz hlavního 
padáku a přistál bez zranění přibližně do středu 
VPD LKSR.  

Popis a rozsah poškození: Žádné. 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: XF15 105  

Typ záložního padáku: Wity plus 110  

Typ nosného postroje s obalem: RealX  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 60  

Počet seskoků celkem: 1065  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 4.9.2021  

Čas (místní): 12:25  

Místo posledního vzletu: LKMO Most  

Doskoková plocha: LKMO Most  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po otevření padáku se utvořili na šňůrách závity, 
Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a otevřel 
záložní padák. Přistání na záložním padáku proběhlo 
bez problémů 

Popis a rozsah poškození: žádné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: Airwolf 75  

Typ záložního padáku: Optimum 126  

Typ nosného postroje s obalem: Vector  

Typ zabezpečovacího přístroje: Cypres speed  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 190  

Počet seskoků celkem: 3400  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 5.9.2021  

Čas (místní): 13:00  

Místo posledního vzletu: LKMO Most  

Doskoková plocha: LKMO Most  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po otevření padáku parašutista zjistil že má 
přetrženu jednu přední A šňůru odhodil hlavní padák 
a otevřel záložní a přistál na doskokovou plochu 

Popis a rozsah poškození: přetržená A Šňůra 

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: SABRE 170  

Typ záložního padáku: WITTY +170  

Typ nosného postroje s obalem: MARS 087  

Typ zabezpečovacího přístroje: M 2 PRO  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: C  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  

Počet seskoků celkem: 395  

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

Jméno tandemového pasažéra: 0  

- Národnost: 0  

Datum události: 11.9-2O21  

Čas (místní): 10.1O  

Místo posledního vzletu: Jičín  

Doskoková plocha: Jičín  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Pravděpodobně došlo při balení ke špatnému zajištění 
kolabovacího výtažného padáčku.Po jeho odhození 
nedošlo k jeho plné funkci.Pouze se otevřel obal padáku 
ale již ne k vytažení šnůr z kontejneru.Parašutista 
provedl odhoz a aktivoval ZP.Podle přístroje ve výšce 
872m byl plně funkční.Seskok z výšky 1500 m,letoun 
AN-2 OK-KIQ,pilot X.Y. 

Popis a rozsah poškození: 0 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: M 291  

Typ záložního padáku: PZS 92  

Typ nosného postroje s obalem: Mars student  

Typ zabezpečovacího přístroje: M-2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: Ž  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 0  

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

Jméno tandemového pasažéra: /  

- Národnost: /  

Datum události: 11.9.2021  

Čas (místní): 13:45  

Místo posledního vzletu: letiště Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)  

Doskoková plocha: letiště Zábřeh (Slezský aeroklub Zábřeh)  

Počet usmrcených: /  

Počet těžce raněných: / 

Počet lehce zraněných: / 

Bez zranění: 1 

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

Parašutista kategorie Ž, cvičenec základního 
výcviku, po výskoku z letounu L-60 měl na hlavním 
padáku po otevření závity. Závity se snažil 
rozmotal, což se mu téměř podařilo, ale protože se 
mu to zdálo, že to trvá moc dlouho, zazmatkoval a 
padák odhodil. Bezpečně přistál na záložním 
padáku bez zranění. 

Popis a rozsah poškození: bez zranění, bez poškození 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: HOP330  

Typ záložního padáku: VR360 UPT  

Typ nosného postroje s obalem: Sigma  

Typ zabezpečovacího přístroje: Vigil2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D,H,  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 100  

Počet seskoků celkem: 10000  

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

Jméno tandemového pasažéra: X.Y. 

- Národnost:  

Datum události: 25.9  

Čas (místní): 14:00  

Místo posledního vzletu: Letiště Ecalibour Hatě  

Doskoková plocha: Letiště Ecalibour Hatě  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 2 

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

Při otevření tandemového padáku HOP330 došlo ke spojení 
větvení šňůr na odtokovce a padák začal rotovat. TI provedl 
odhoz hlavního padáku a přistál bezpečně na záložním.  

Popis a rozsah poškození: žádné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: XF15  

Typ záložního padáku: Tempo 120  

Typ nosného postroje s obalem: Javelin  

Typ zabezpečovacího přístroje: Vigil  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  

Počet seskoků celkem:  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 25.9.20021  

Čas (místní): 15.00  

Místo posledního vzletu: Šumperk  

Doskoková plocha: Šumperk  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

závity při otevírání hlavního padáku, následná rotace, 
proveden odhoz, dále v pořádku 

Popis a rozsah poškození: není 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: ne  

Typ záložního padáku: ne  

Typ nosného postroje s 
obalem: 

ne  

Typ zabezpečovacího 
přístroje: 

ne  

Majitel padáku: ne  

Jméno parašutisty: ne  

- Národnost: ne  

- Kategorie: ne  

Počet seskoků celkem: ne  

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

ne  

Jméno tandemového 
pasažéra: 

ne  

- Národnost: ne  

Datum události: 26.9.21  

Čas (místní): 12:18  

Místo posledního vzletu: LKMO  

Doskoková plocha: ne  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: ano 

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

Dnes 26.7.2021 v 12.18 SELČ došlo při výsdku, kdy všichni parašutisté mněli 
otevřené padáky a klesali na DDP v LKMO, k průletu, cca ve 400m, letounu 
Cessna 150 OK-FOR mezi nimi, dolšo tak k přímému ohrožení parašutistů. 
Neznámá posádka letounu se nehlásila při vstupu do ATZ služba Radio Rádio 
opakovaně volala daný letoun, taktéž ŘS, posádka nekomunikovala a 
pravděpodobně ani nesledovala místní provoz. a pokračovala v letu mezi 
parašutisty. Dle údajů z Flight Radaru se jednalo o Cessnu 150 OK- FOR, která 
pravděpodobně odletěla ze Sazené do Plas a přes LKMO zpátky na Sazenou.  

Popis a rozsah poškození: Naštěstí se nic nestalo, ale vyhodnocujeme jako velmi nebezpečné 

Řídící seskoků (jméno, 
kontakt): 

 

 



Rozpoznávací značka: LN  

Typ hlavního padáku: XFire 124  

Typ záložního padáku: PD 143  

Typ nosného postroje s obalem: Javelin  

Typ zabezpečovacího přístroje: Vigil II  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 160  

Počet seskoků celkem: 1506  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 1:10.2021  

Čas (místní): 15:00  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

závity na hlavním padáku po otevření bez 
zlepšujícího se vývoje, proveden odhoz a 
otevření záložního padáku, přistání na letišti, 
materiál dohledán  

Popis a rozsah poškození: bez 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: I  

Typ hlavního padáku: Crosfire 129  

Typ záložního padáku: PD 136  

Typ nosného postroje s obalem: Wings  

Typ zabezpečovacího přístroje: Vigil II  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 50  

Počet seskoků celkem: 887  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 2.10.2021  

Čas (místní): 15:00  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

parašutista při kameramanském seskoku nemohl ve 
standardní výšce vytáhnout výtažný padáček z kapsičky obalu 
, po několika pokusech provedl otevření záložního padáku a 
přistál na letišti, materiál dohledán . Postroj zkontrolován 
technikem - bez závad  

Popis a rozsah poškození: bez 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

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

 

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: Safir 169  

Typ záložního padáku: PD Optimum 160  

Typ nosného postroje s obalem: Velocity  

Typ zabezpečovacího přístroje: CYPRES2  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: C  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 40  

Počet seskoků celkem: 457  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 9.10.2021  

Čas (místní): 13 03  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

po otevření hlavního padáku na wingsuitu došlo k vytvoření 
zavitů.Paršutista provedl odhoz hlavního padáku a otevření 
záložního padáku,na kterém bezpečně přistál. 

Popis a rozsah poškození: žádně 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: X FIRE 124  

Typ záložního padáku: PD OPTIMUM 143  

Typ nosného postroje s obalem: VECTOR  

Typ zabezpečovacího přístroje:  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: D  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 150  

Počet seskoků celkem: 1520  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 9.10.2021  

Čas (místní): 15 35  

Místo posledního vzletu: LKPJ  

Doskoková plocha: LKPJ  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

po otevření hlavního padáku se vytvořil zamotek 
šňur.Parašutista proto provedl odhoz hlavního padáku a 
následně otevření záložního padáku na kterem 
bezpečně přistál. 

Popis a rozsah poškození: žadné 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  

 



Rozpoznávací značka: VI  

Typ hlavního padáku: Falcon 195  

Typ záložního padáku: VP-150  

Typ nosného postroje s obalem: Mars  

Typ zabezpečovacího přístroje: M2 multi  

Majitel padáku:  

Jméno parašutisty:  

- Národnost:  

- Kategorie: C  

Počet seskoků za poslední 3 měsíce: 0  

Počet seskoků celkem: 331  

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

Jméno tandemového pasažéra:  

- Národnost:  

Datum události: 16.10.2021  

Čas (místní): 16:00  

Místo posledního vzletu: LKTA  

Doskoková plocha: LKTA  

Počet usmrcených: 0  

Počet těžce raněných: 0 

Počet lehce zraněných: 0 

Bez zranění: 1 

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

Po výskoku odhození výtvarného padáčku, závada backlock. 
Proveden odhoz HP a otevření ZP. Přistání na LKTA bez 
zranění. 

Popis a rozsah poškození: bez poškození 

Řídící seskoků (jméno, kontakt):  
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