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vydává

INFORMAČNÍ  BULLETIN č. BB/20b

1. TÝKÁ SE: Horkovzdušných balónů typu BB s obaly/koši těchto 
výrobních čísel:

1) obaly od v.č. 126 do v.č. 177 včetně
2) koše od v.č. 65 do v.č. 116 včetně

2. DŮVOD: Schválení obalů a košů balónů typu BB staršího výrobního 
čísla, než jaké byly již LBA schváleny na základě typového 
osvědčení č. 8069 vydaného dne 23.10.2001.

3. OPATŘENÍ: K uvedení výše uvedených obalů/košů do typového stavu 
schváleného LBA je nutné provést práce uvedené v bodě 8. 
Rozsah těchto prací musí být přizpůsoben aktuálnímu stavu 
balónu. Obaly/koše starší (s nižším výrobním číslem) vyžadují 
více úprav než obaly/koše novější.

4. OPATŘENÍ PROVÉST: Dle požadavku provozovatele.

5. PROVEDE: Níže uvedená opatření mohou být provedena výhradně u 
výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. nebo u 
autorizovaného opravce - fy Stratos Ballooning EURO -
CENTER, Ennigerloh, SRN.

6. NÁKLADY HRADÍ: Provozovatel

7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: - 1012 - červenobílé ovládací lano (1 ks)
- 2694 - zelený ovládací popruh (1 ks)
- 52136 - kladka obalu BB22-BB30 otočná (1 ks)
- 52136 - kladka obalu BB37 otočná (2 ks)
- 52137 - kladka obalu BB22-BB30 pevná (1 ks)
- 52137 - kladka obalu BB37 pevná (2 ks)
- 52588 - štítek obalu/koše se všemi potřebnými díly (2 ks)
- 52589 - balónový štítek se všemi potřebnými díly (1 ks)
- 52611 - stuha číslování poledníků (72 ks)
- výstroj (dle aktuálního vystrojení balónu)
- Flughandbuch für Heißluftballon (č.dok. B.0113)
- Maintenance Manual for use with the hot air balloon 

(č.dok. B.0212)
- výkres č. 50036 (list 2/4)
- výkres č. 52641 (list 5/6, 6/6)
- výkres č. 50119 (list 1/1)
- výkres č. 50132 (list 1/1)
- výkres č. 50142 (list 1/1)
- výkres č. 50581 (list 1/1)
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8. POSTUP PRÁCE: 1) Obal
- U obalů BB37 vybavených Smart Ventem musí být bílé 

ovládací lano nahrazeno červenobílým.
- U obalů vybavených rotačním ventilem musí být černá 

ovládací šňůra včetně ovládacího popruhu nahrazena 
zelenou (bílou) se zeleným ovládacím popruhem. Bílá 
ovládací šňůra včetně popruhu musí být nahrazena 
černou s černým popruhem.

- U všech ovládacích lan paraventilu nebo Smart Ventu 
musí být vyměněny původní kladky za kladky vyráběné 
výrobcem BALÓNY KUBÍCEK spol. s r.o. (výkres č. 
52136, 52137).

- Z lan obalu musí být odstraněny ocelové karabiny.
- Nosné popruhy plnicího a vypouštěcího ústí, jakož i 

paraventilu (Smart Ventu) musí být očíslovány pomocí 
našitých stuh s čísly. Tyto stuhy mohou být v ústí našity 
přímo na jednotlivé popruhy. Způsob číslování a 
umístění stuh je vyznačen ve výkresech.

- Stávající štítek obalu a štítek balónu musí být nahrazeny 
novými (viz Letová příručka - č. dok. B0113).

2) Koš
- Do podlah košů musí být vyvrtány odtokové otvory dle 

výkresů č. 50119, 50132, 50142 a 50581 (se 
zapracovanou změnou č. 74BB).

- Stávající štítek koše musí být vyměněn za nový (viz 
Letová příručka - č. dok. B0113).

- Výstroj musí být vyměněna za výstroj schválenou LBA 
(viz Letová příručka - č. dok. B0113).

3) Balón 
- Stávající Letová příručka a Příručka pro údržbu musí být 

nahrazeny novými příručkami, schválenými LBA (viz. 
bod 7).

- Výrobce nebo v bodě 5 jmenovaný autorizovaný 
opravce vystaví potvrzení, ve kterém uvede, že na 
daném obalu/koši byly provedeny práce v souladu 
s Technickým sdělením (TM) č. 8069 – 2 a obal/koš 
odpovídá typovému stavu schválenému LBA. Originál 
tohoto prohlášení spolu s kopií uvedeného TM přiloží 
k dokladům balónu.

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI: Dnem schválení ÚCL

10. PŘÍLOHY Žádné

Za výrobce:

Ing. Josef Pučégl

Dne:1.3.2002


