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 ZÁVAZNÝ BULLETIN č.  SPORTSTAR – 005 a    
1. TÝKÁ SE : Všech letounů SportStar. 

Vizuální kontrola uchycení konzol ložisek ručního řízení  

2. DŮVOD : Na letounu v.č. 20050414 provozovaném v Austrálii, byly po 950 hodinách 
provozu zjištěny 3 chybějící nýty, kterými je horní lem konzol ložisek 
ručního řízení přinýtován k horní pásnici nosníku centroplánu.  
Toto se projevilo mírně sníženou tuhostí a účinností ručního řízení. Přímé 
ohrožení bezpečnosti letu nebylo hlášeno. 

3. OPATŘENÍ : Před nejbližším letem provést vizuální kontrolu kompletnosti nýtové řady 
uchycení konzol ložisek ručního řízení podle přílohy. V případě zjištění 
chybějících nýtů kontaktovat neprodleně výrobce pro další instrukce. 

4. OPATŘENÍ PROVÉST: před nejbližším vzletem provést vizuální kontrolu dle přílohy tohoto 
bulletinu.  

5. PROVEDE : Vlastník letounu, provozovatel nebo pověřený mechanik. 

6. NÁKLADY HRADÍ : Bez nákladů. Doba kontroly přibližně 5 minut. 

7. POTŘEBNÝ MATERIÁL : Žádný 

8. POSTUP PRÁCE : viz. Příloha 

9. PŘÍLOHY: Postup kontroly uchycení konzol ložisek ručního řízení  

10. VYPRACOVAL: Ing. Petr Javorský 

 
 
  14.12.2006 14.12.2006 

Ing. Petr JAVORSKÝ 
Zástupce výrobce 

 Dne:  Ing. Jiří VYCHOPEŇ 
Odborný dozor LAA 

 Dne: 
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Příloha 1 Postup kontroly uchycení konzol ložisek ručního řízení 

1. Nadzvedněte čalounění sedáku sedačky (levé a poté i pravé) a zkontrolujte dle obrázků, zda jsou naproti 
duralových ložisek 3 nýty (viz. dolní obrázek), které uchycují horní lem konzoly ložiska k horní pásnici 
nosníku centroplánu. Nýty jsou přelepeny suchým zipem, kontrolu jejich přítomnosti proveďte pohmatem. 
V případě pochybností konec suchého zipu poodtrhněte a po kontrole přilepte zpět. 

2. Pokud jsou označené 3 nýty zanýtovány, je kontrola hotova. 

3. Provedení bulletinu zapište do Log Booku. 

4. Pokud 3 označené nýty na některé straně chybí, kontaktujte neprodleně výrobce letounu prostřednictvím 
svého místního prodejce, pro další instrukce. Bude nutná důkladnější kontrola uchycení řízení 
s donýtováním chybějících nýtů. 

5. V případě chybějících nýtů může být snížena tuhost a tím i účinnost ručního řízení a proto výrobce 
nedoporučuje do provedení důkladnější kontroly uchycení řízení a donýtování chybějících nýtů letoun 
provozovat. 

 

 
 

 
 

 

Oblast vizuální kontroly 
Analogicky provést kontrolu 
pod pravou sedačkou 

3 nýty uchycující horní lem 
konzoly levého ložiska 
k horní pásnici nosníku 
centroplánu.  
Zkontrolovat uchycení i pod 
pravou sedačkou ! 

Levé duralové ložisko 
ručního řízení 

Čalounění levé sedačky 


