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  ZÁVAZNÝ   BULLETIN  č. EV 97 – 008 a (ZBEV-97-008a) 
 SPORTSTAR – 003 a (ZBSPORTSTAR-003a) 
1. TÝKÁ SE : Letounů se záchranným systémem – dodatečná ochrana pravého 

předního nosného popruhu záchranného systému před 
poškozením. 
 

2. DŮVOD : Při použití záchranného systému  provozu došlo k poškození 
pravého předního popruhu o konstrukci letounu. 
 

3. OPATŘENÍ : Na pravý přední popruh nasunout ochrannou drátěnou hadici dle 
postupu uvedeného v příloze tohoto bulletinu. 
 

4. OPATŘENÍ PROVÉST: Před nejbližším vzletem po obdržení ochranné hadice od výrobce 
letounu. 
 

5. PROVEDE : Pilot, vlastník letounu nebo jím pověřený mechanik. 
 

6. NÁKLADY HRADÍ : Materiál dodá bezplatně výrobce letounu. 
Vlastník letounu hradí případné náklady na mzdu mechanika 
(odhadovaná doba na provedení bulletinu je 2 hodiny). 
 

7. POTŘEBNÝ MATERIÁL : Dodá výrobce letounu po obdržení objednávky od vlastníka 
letounu. V objednávce uveďte výrobní číslo letounu a adresu pro 
dodání materiálu. 
Seznam potřebného nářadí viz. Příloha. 
 

8. POSTUP PRÁCE : viz. Příloha. 
 

9. PŘÍLOHY: Postup instalace drátěné hadice na pravý přední popruh 
záchranného systému. 
 

10. VYPRACOVAL: Ing. Pavel Ulrich 

 
 
 
 
 
  2.12.2005 2.12.2005 

Ing. Petr JAVORSKÝ 
Zástupce výrobce 

 Dne:  Ing. Jiří VYCHOPEŇ 
Odborný dozor LAA 

 Dne: 
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Příloha 

Postup instalace drátěné hadice na popruh záchranného systému  
 

Fotografie Postup 

Dodaný materiál: 
- drátěná hadice č.v. : E9 50-00 21 – 1 ks  
- stahovací pásky 3,6 x 142 nom. 060333 – 6 ks  

(nezobrazeno) 
Další potřebný materiál 
- textilní páska 

 

Seznam potřebného nářadí: 
- plochý šroubovák na povolení krytovacích 

šroubků 

- štípací kleště pro přestřižení stahovacích 
pásků 

- klíč maticový M19 na povolení karabiny 

- nůžky na plech levé a pravé na zastřižení 
hrany profilu 

- pilník na začištění střižné hrany 

Letoun s instalovaným záchranným systémem. 

Letoun dopravte na místo vhodné k provedení 
práce. 

Zkontrolujte uzamčení páky pro aktivaci 
záchranného systému. 

Vyšroubujte přední boční šroub na obou stranách 
překrytu kabiny 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Přední část překrytu s odstraněným šroubem. 

Zavřete překryt kabiny a palcem lehce 
promáčkněte přední boční část překrytu aby ji 
bylo možno odehnout směrem od trupu. 

Odehněte boční část překrytu směrem od trupu a 
vyšroubujte šrouby upevňující horní kryt prostoru 
za požární přepážkou. Stejně postupujte i na 
protější straně trupu. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Otevřete překryt kabiny a vyšroubujte zbývající 
šrouby horního krytu.  

Překryt kabiny mírně sklopte z plně otevřené 
polohy a sejměte horní kryt. 

Postupně vyjměte nosné popruhy záchranného 
systému uložené mezi padákem a požární 
přepážkou a položte je na padák. Zcela nahoře je 
uložen levý popruh. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Pod levým popruhem je uložen zadní popruh a 
dole pravý popruh. Vyjměte tyto popruhy a položte 
je na padák. 

Přestřihněte stahovací pásky na pravém popruhu. 
Tyto pásky drží popruh ve složeném stavu. 

Klíčem č. 19 povolte matici na karabině spojující 
popruhy. Pro zachycení povolovacího momentu 
použijte šroubovák prostrčený karabinou. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Matici karabiny zcela vyšroubujte a vyjměte pravý 
popruh z oka karabiny. 

Pravý popruh provlečte drátěnou hadicí. 

Drátěnou hadici na popruhu zploštěte (např. 
sešlápnutím botou). Spoj drátěné hadice 
orientujte tak, aby směřoval nahoru je-li popruh 
natažen směrem od letounu. 

Nasuňte hadici nadoraz k letounu a popruh 
v hadici ustavte k jejímu levému okraji. 
Přesahující drátěnou hadici ohněte dle šířky 
popruhu. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Ohyb dokončete v celé délce hadice až k místu 
ukotvení popruhu ke konstrukci letounu.  

Orientace podélného spoje hadice vůči pravému 
popruhu  musí být dodržena dle tohoto obrázku 

Zobrazený konec drátěné hadice s popruhem 
omotejte textilní lepicí páskou. 

Nůžkami na plech zastřihněte hranu na horní 
straně U-profilu na pravé straně trupu v místě 
ukotvení popruhu. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Zastřiženou hranu obruste plochým pilníkem. 

Nůžkami na plech zastřihněte hranu na horní 
straně U-profilu na levé straně trupu v místě 
ukotvení popruhu. Použijte levé nůžky na plech. 

Zastřiženou hranu obruste plochým pilníkem. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Pravý popruh vložte mezi padák a požární 
přepážku a přitlačte jej dolů. 

V místě kde končí padák popruh s drátěnou 
hadicí ohněte zpět. Ohyb nesmí být ostrý, 
ohýbejte drátěnou hadici např. přes prst. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Poskládejte pravý popruh přibližně na délku 
padáku. Musí zůstat volná část popruhu s okem 
v délce dostatečné pro dosažení ke karabině. 
Poskládaný popruh zajistěte stahovacím páskem 
v horní části.  

Dále poskládaný popruh zajistěte stahovacím 
páskem ve spodní a střední části. Přesahující 
konce stahovacích pásků zastřihněte. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Vložte poskládanou část pravého popruhu do 
prostoru mezi padák a požární přepážku a 
zatlačte ji dolů. 

Nasuňte oko pravého popruhu do karabiny. 

Zašroubujte matici na karabině a klíčem č. 19 ji 
utáhněte. Pro zachycení utahovacího momentu 
použijte šroubovák prostrčený karabinou. 
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Příloha 

Fotografie Postup 

Vložte do prostoru mezi padák a požární 
přepážku zadní popruh, zatlačte jej dolů a nahoru 
vložte levý popruh a zatlačte jej dolů. 

Všechny popruhy se musí nacházet za ocelovým 
lanem spojujícím raketu s padákem. 

(Ocelové lano je nejblíže k padáku) 

Poznámka:  U letounů s tepelnou izolací složené 
popruhy uložte na padák a 
připevněte je k padáku Velcro 
páskou. 

Pootevřete překryt kabiny a nasaďte horní kryt 
prostoru za požární přepážkou. 

Zašroubujte šrouby horního krytu.  
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Příloha 

Fotografie Postup 

Zavřete překryt kabiny a palcem lehce 
promáčkněte přední boční část překrytu aby ji 
bylo možno odehnout směrem od trupu. 

Odehněte boční část překrytu směrem od trupu a 
zašroubujte šrouby upevňující horní kryt prostoru 
za požární přepážkou. Stejně postupujte i na 
protější straně trupu. 

Zašroubujte přední boční šroub na obou stranách 
překrytu kabiny 

Zašroubovaný šroub na boční straně překrytu 
kabiny. 

Provedení bulletinu zapište do Letadlové knihy 
 


