
MarS a.s. Okružní II. čp. 239, Jevíčko

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 07

1

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90

Postup balení: 1.   Příprava balení – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu
                              Záchranného padáku  ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.1.

2.   Složení vrchlíku – viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu
                              Záchranného padáku  ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod 4.2.

3.   Kontrola vrchlíku a šňůr – viz Technický popis, návod pro obsluhu              
      a údržbu Záchranného padáku  ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4,    
      bod  4.3.

                        4.   Uložení šňůr do uzavírací chlopně –  viz Technický popis, návod pro 
obsluhu   a údržbu  Záchranného padáku  ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, 
kap. 4, bod 4.4.

            5.   Kontrola uložení šňůr –  viz Technický popis, návod pro obsluhu                  
      a údržbu Záchranného padáku  ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4,    
      bod  4.5.
6.   Uložení vrchlíku do obalu padáku – viz Technický popis, návod              
      pro obsluhu a údržbu Záchranného padáku  ATL – 88/90                                    
      číslo P – 001 – 93, kap. 4,  bod  4.6. včetně obr. 19.

Následuje alternativní způsob balení .

Spodní okraj vrchlíku s uloženými šňůrami se uloží do pravého rohu dna obalu padáku pod 
spodní chlopeň obalu padáku. Jeden sklad složeného vrchlíku se uloží do levého  rohu dna 
obalu padáku ( obr. 20 ).

obr. 20
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Další balení probíhá tak, že se vrchlík ukládá esovitě na dno obalu padáku v šíři obalu padáku 
( obr. 21 ).

obr. 21

Balení pokračuje  vkládáním vrchlíku do prostoru mezi očky uzavírací šňůry ( obr.22, obr.23 )

obr. 22
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obr. 23

Zbývající část vrchlíku se ukládá esovitě nad horní očko uzavírací šňůry až vyplní celý 
prostor dna obalu padáku. Vrchní okraj vrchlíku s pólovými šňůrami se podehne                   
do posledního skladu ( obr. 24 ).

obr. 24
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Schéma alternativního uložení vrchlíku v obalu padáku  (obr. 25 ).

                                                      

obr. 25

Spojovací šňůra se varhánkovitě uloží mezi očka uzavírací šňůry ( obr. 26 ).

obr. 26

Uzavírací chlopeň

Očko uzavírací 
šňůry

Očko uzavírací 
šňůry

Vrchní okraj vrchlíku 
s pólovými šňůrami
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7. Uložení výtažného padáku a uzavření obalu padáku

Výtažný padák se stopkou položí na složenou spojovací šňůru a lemovkami s kroužky ve 
spodní části výtažného padáku se provléknou pomocné balící šňůry, pomocí kterých se 
vytáhnou  očka uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 27 ).

obr. 27

Pomocné balící šňůry se provléknou  lemovkami s kroužky ve vrchní části výtažného padáku, 
stlačí se pružina výtažného padáku, tkanina jeho vrchlíku se uloží směrem dovnitř mezi závity 
pružiny a  prostřednictvím pomocných balících  šňůr se vytáhnou očka uzavírací šňůry, která 
se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 28 ).

obr. 28
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Uzavření spodní chlopně obalu padáku.
Spodní pomocná balící šňůra se provlékne průchodkou ve spodní chlopni obalu padáku          
a vytáhne očko uzavírací šňůry, které se zajistí pomocným balícím trnem ( obr. 29 ).

obr. 29

Pomocné balící šňůry se provléknou  průchodkami v pravé boční chlopni a vytáhnou  očka 
uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 30 ).

obr. 30



MarS a.s. Okružní II. čp. 239, Jevíčko

Instrukce pro alternativní způsob balení záchranného padáku ATL – 88/90 číslo P – 001 – 07

7

Pomocné balící šňůry se provléknou  průchodkami v levé boční chlopni a vytáhnou  očka 
uzavírací šňůry, která se zajistí pomocnými balícími trny ( obr. 31 ).

obr. 31

Pomocné balící šňůry se provléknou  průchodkami ve vnitřní chlopni vrchní chlopně, vrchní 
chlopeň se přiloží na boční chlopně a  prostřednictvím pomocných balících  šňůr                   
se vytáhnou očka uzavírací šňůry, do kterých se vsunou jehly uvolňovače a tím je obal padáku 
uzavřen.  Pomocné balící šňůry se stáhnou pod jehly uvolňovače a vytahují se tak, aby 
nedocházelo k poškozování uzavírací šňůry. ( obr. 32 ).

obr. 32
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8.   Kontrola zabaleného padáku –  viz Technický popis, návod pro obsluhu a údržbu  
Záchranného padáku  ATL – 88/90 číslo P – 001 – 93, kap. 4, bod  4.8. ( obr. 33, 34 ).

obr. 33

obr. 34

9.   Uzavření obalu padáku 
      Uzavírací mechanismus  se překryje krycí chlopní pomocí stuhového uzávěru a dělená 

vrchní chlopeň se uzavře ze tří stran stuhovým uzávěrem. Tímto úkonem je balení padáku 
ukončeno ( obr. 35 ).

obr. 35

      Balič provede zápis o balení do padákového záznamníku a tento zápis podepíše.
  


