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vydává

INFORMAČNÍ  BULLETIN č. BB/22b-1 
Revize č.1

1. TÝKÁ SE: Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou 
Kubíček spol. s r.o. a BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. 
včetně balónů s obalem zvláštního tvaru.

2. DŮVOD: Tento bulletin specifikuje požadavky na kombinace obalů, 
hořáků, košů, palivových láhví a výstroje (dále jen částí) 
výše uvedených balónů s částmi výrobenými firmami 
Cameron Balloons, Thunder&Colt, Lindstrand Balloons, 
Sky Balloons, Schroeder Fire Balloons a Ultra Magic.

3. OPATŘENÍ: Ověřenou a schválenou kombinací jsou obaly BB45 a 
BB60 v kompletu s trojitým hořákem SHADOW (výrobce 
Cameron) a koši K25P, K40Y (výrobce Kubíček) nebo 
160/180 T (výrobce Cameron). Použití jiných částí 
uvedených zahraničních výrobců v kompletu s obaly 
výrobce Kubíček spol. s r.o. / BALÓNY KUBÍČEK spol. 
s r.o. je možné pouze při splnění podmínek uvedených 
v bodě 8.

4. OPATŘENÍ PROVÉST: Dle požadavku provozovatele.

5. PROVEDE: Výrobce / provozovatel balónu.

6. NÁKLADY HRADÍ: Provozovatel.

7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Příručky / Pokyny k obsluze a údržbě všech výrobců, 
jejichž části jsou u daného balónu použity.

8. POSTUP PRÁCE: Obaly Kubíček s částmi jiných výrobců
A) Všeobecně
1. Všechny části musí být schváleny na základě 

Typového osvědčení nebo jiného dokumentu 
vydaného leteckým úřadem v zemi provozovatele / 
registrace balónu.

2. Každá část musí být používána v souladu s pokyny 
výrobce tak, aby během provozu balónu nedošlo 
k nedodržení provozních omezení ani jiných pokynů 
stanovených jednotlivými výrobci (platí vždy 
přísnější omezení). Provozovatel je povinen toto 
zajistit.

3. Každá část musí být používána v souladu s předpisy / 
požadavky leteckého úřadu v zemi provozovatele / 
registrace balónu. Provozovatel je povinen toto 
zajistit.
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4. Každá část musí být udržována ve stavu letové 
způsobilosti dle pokynů výrobce. Provozovatel je 
povinen toto zajistit. Je doporučeno zajistit si 
distribuci všech potřebných informací (servisní 
bulletiny, příkazy k zachování letové způsobilosti aj.) 
od výrobců všech částí použitých na daném balónu.

5. Provozovatel je povinen poskytnout výrobci obalu 
potřebné informace dle bodů A.2, A.4. a průkazné 
osvědčující dokumenty vydané výrobcem / leteckým 
úřadem, pokud o to výrobce obalu požádá.

6. Provozovatel je povinen poskytnout výrobci obalu 
potřebné informace o používaném typu hořáku a 
koše, v případě změny těchto částí zasláním 
vyplněného dotazníku (viz Příručka pro údržbu).

B) Hořák
1. Hořák musí svým výkonem / počtem hořákových 

jednotek odpovídat použitému objemu obalu 
stanovenému výrobcem obalu / hořáku.

2. Rám hořáku použitý k obalům do objemu 3700 m3
včetně musí mít 4 závěsy pro karabiny (v každém 
rohu 1), rám hořáku k obalům 3700 m3 a více musí 
mít 4 nebo 8 závěsů (v každém rohu 1 nebo 2).

3. Rám hořáku musí být kompatibilní s použitým 
obalem a košem. Úpravy obalu k dosažení této 
kompatibility smí provést pouze výrobce obalu. Je-li 
potřeba, musí provozovatel poskytnout výrobci obalu 
potřebné informace k provedení těchto úprav. Úpravy 
koše / rámu hořáku provede výrobce koše / hořáku. K 
provedení těchto úprav u výrobce obalu musí 
provozovatel získat písemný souhlas výrobce hořáku 
/ koše.

C) Koš
1. Koš musí svou velikostí odpovídat objemu / nosnosti 

použitého obalu stanovené výrobcem koše / obalu.
2. Koš musí být zatěžován tak, aby nedošlo 

k překročení jeho přípustného zatížení / počtu osob / 
počtu palivových láhví stanoveného výrobcem koše 
nebo k překročení max. vzletové hmotnosti balónu 
stanovené výrobcem obalu.

3. Koš musí být kompatibilní s použitým rámem hořáku 
(viz B.3).
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Obaly jiných výrobců s koši a hořáky Kubíček
Výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. současně 
souhlasí s tím, aby jeho hořáky a koše byly používány 
v kompletu s obaly jiných výrobců za výše uvedených 
podmínek. Výrobce poskytne každému známému 
provozovateli hořáku / koše potřebné informace k obsluze, 
údržbě a zachování letové způsobilosti za podmínek 
definovaných v Příručce pro údržbu. Informace 
k zachování letové způsobilosti jsou poskytovány na 
základě smluvního ujednání.

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI: Dnem schválení ÚCL

10. PŘÍLOHY: Žádné

Za výrobce:

Jiří Fuxa

Dne: 23. 11. 2004


