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ZÁVAZNÝ   BULLETIN  č. EV 97 – 006 a 

 SPORTSTAR – 001 a 
1. TÝKÁ SE : Systému vyvážení výškového kormidla letounů EV-97 a SPORTSTAR. 

Netýká se letounů vybavených elektrickým systémem podélného 
vyvážení. 

2. DŮVOD : Nedůsledná kontrola systému vyvážení při předletových prohlídkách a 
provedení letu s poškozenými ovládacími lanky vyvažovací plošky. 
Následkem toho přetržení lanek za letu a podélné rozkmitání letounu.  
Vzniklou situaci je nutné řešit okamžitým snížením rychlosti letu (100 
km/h IAS) a neodkladným přistáním. 

3. OPATŘENÍ : Důsledné provádění předletových prohlídek v souladu s letovou 
příručkou, Kapitola 4, Předletová prohlídka.  
Zaměřit se na stav obou lanek vyvážení u vyvažovací plošky s ohledem 
na jejich neporušenost a zajištění v oblasti označené na obr.1 v příloze 
tohoto bulletinu.  
V případě nálezu poškození lanek, kontaktovat prodejce letounu případně 
výrobce letounu pro objednání sady náhradních dílů a postupu na 
výměnu.  
Při 100 hodinových prohlídkách demontáž středového kanálu mezi 
sedačkami a vizuální kontrola stavu lanek u páky vyvážení a kontrola 
zajištění všech spojů – viz. obr. 2 v příloze. 

4. OPATŘENÍ PROVÉST: Kontrolu systému vyvážení u vyvažovací plošky provádět při každé 
předletové prohlídce. V případě nálezu poškození lanek provést jejich 
výměnu před nejbližším letem.  
Kontrolu systému vyvážení v kabině provést po obdržení tohoto bulletinu 
(neplatí pro nové letouny s náletem nižším než 100 hodin) a dále při 
každé 100 hodinové prohlídce. 

5. PROVEDE : Předletové prohlídky pilot, 100 hodinové prohlídky a případnou výměnu 
dílů kvalifikovaná osoba. 

6. NÁKLADY HRADÍ : Náklady na náhradní díly hradí vlastník letounu 
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL : Specifikován v sadě náhradních dílů. 
8. POSTUP PRÁCE : Postup provádění předletové prohlídky je uveden v letové příručce, 

kapitola 4. Normální postupy, Předletová prohlídka.  
Postup provedení výměny lanek a příslušejících dílů je součástí sady.  
Při 100 hodinových prohlídkách demontáž středového kanálu mezi 
sedačkami a vizuální kontrola stavu lanek u páky vyvážení a kontrola 
zajištění všech spojů – viz. obr. 2 v příloze. 

9. PŘÍLOHY: Oblasti kontroly systému vyvážení 
10. VYPRACOVAL: Ing. Petr Javorský 
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Obr. 1 Oblasti kontroly systému vyvážení při předletových prohlídkách 

 
Obr. 2 Oblast kontroly systému vyvážení při 100 hod. periodických prohlídkách 
 (přístupná po demontáži krytu středového panelu mezi sedačkami) 

 


