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0.1  SEzNAM zMěN A oPrAV
Všechny změny v této příručce, s výjimkou aktuálních hmotnostních údajů, musí být zaznamenány v následující 
tabulce a v případě schválených kapitol potvrzeny leteckým úřadem.
Nový nebo změněný text na opravených listech je označován vertikální čarou na vnějším okraji, číslo změny a datum 
vydání změny je vyznačeno na dolní straně listu.
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0.2  SEzNAM PLATNých STrAN
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PozNáMKA:
Strany, které mají text schválený EASA, jsou v tomto seznamu označeny „Schv.“
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1.  VšEoBEcNě

1.1  úvod
Tato příručka pro údržbu (dále jen příručka) obsahuje údaje a pokyny pro zajištění bezpečného provozu 
horkovzdušného balónu vyrobeného firmou Kubíček spol. s r.o., BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. a balónu vyrobeného 
firmou 114 (714) ZO Svazarmu, Aerotechnik, Aerotechnik p.o.s., Aerotechnik s.r.o. Jsou v ní uvedena základní 
technická data, technický popis horkovzdušného balónu, rozsah prací během letového dne, instrukce pro běžné 
ošetřování balónu včetně prohlídek po 100 hodinách nebo roce provozu.

1.2  Platnost
Tato příručka platí pro všechny balóny typu BB, BB-S, AEROTECHNIK AB, AB 2, AB 2a, AB 8 od výrobce 
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.. 

Informace a instrukce k hořákům platí pro hořáky Ignis s čelním těsněním hlavního ventilu. Pro hořáky Ignis s 
kuželovým těsněním hlavního ventilu a pro starší hořáky je nutno použít příslušný dodatek této příručky.

1.3  Výstrahy, upozornění a poznámky
Výstrahy, upozornění a poznámky uvedené v příručce mají následující význam:

VýSTrAhA:
Upozorňuje na velice pravděpodobné nebezpečí zranění nebo ohrožení života, pokud nebudou dodržovány stanovené 
pokyny nebo předepsané limity.

UPozorNěNÍ:
Upozorňuje na možnost poškození zařízení nebo majetku, pokud nebudou dodržovány stanovené pokyny nebo 
předepsané limity.

PozNáMKA:
Soustřeďuje pozornost na speciální úkon, který nesouvisí s bezpečností, ale je důležitý nebo neobvyklý.

1.4  změny
Při změně příručky obdržíte od výrobce (jste-li držitelem evidované kopie příručky) bulletin se změnou nebo 
novými/opravenými listy příručky, včetně nového seznamu platných stran.
Pro zachování platnosti Vaší příručky proveďte:
1. Změnu v příručce podle bulletinu nebo vyměňte původní listy příručky za nové/opravené.
2. Zařaďte nový „Seznam platných stran“.
3. Proveďte zápis o provedení změny do seznamu změn v bodě 0.1 na straně (i).

PozNáMKA:
Výrobcem jsou v příručce zapracovány všechny změny a doplňky k  datu vydání uvedenému na titulní straně.
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1.5  zkratky a definice
Přírodní tvar obalu balónu
Tvar obalu je navržen tak, aby veškerá zatížení od hmoty koše přenášely svislé nosné popruhy. Textilie přenáší pouze 
horizontální síly od přetlaku vzduchu v obalu.

Zvláštní tvar obalu balónu
Tvar obalu, který neodpovídá žádnému z uvedených standardních typů. Je vyroben individuálně (na přání) ve tvaru 
různých napodobenin.

Provozovatel
Osoba odpovědná za technický stav, řádné provedení všech předepsaných prohlídek a oprav podle schválených 
postupů osobami s  odpovídající kvalifikací předepsanou leteckým úřadem státu provozovatele a za provedení všech 
prací nařízených bulletiny vydanými výrobcem nebo příkazy k zachovaní letové způsobilosti vydanými leteckým 
úřadem státu výrobce/provozovatele u všech balónů, které provozuje.

Oprávněná organizace
Výrobce nebo organizace pověřená leteckým úřadem státu provozovatele k provádění předepsaných prohlídek a 
oprav.

Předepsaná prohlídka
Povinná preventivní prohlídka v  rozsahu předepsaném výrobcem a leteckým úřadem státu provozovatele.

Části
V příručce jsou takto označovány jakékoliv přístroje, mechanismy, vybavení, příslušenství nebo agregáty určené 
nebo používané při obsluze nebo řízení balónu.

Schválený typ
Část dodaná výrobcem nebo schválená leteckým úřadem státu provozovatele balónu.

/ -(lomítko)
Znak, který je používán pro vyjádření různých způsobů výkladu textu jako například: a, nebo, a i nebo.

1.6  identifikační štítky
Druhy štítků pro jednotlivé typy balónů, jejich vyobrazení a umístění je uvedeno v letové příručce.
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2.   TEchNicKý PoPiS

2.1  obal
Obal je hlavním dílem balónu. Je nositelem výrobního čísla 
letadla a poznávací značky. Ke každému obalu mohou být 
používány pouze části, jejichž použití je schváleno letovou 
příručkou pro daný typ balónu. Pro všechny obaly, mimo 
obalů zvláštních tvarů, je charakteristické použití přírodního 
tvaru v  horní části a kuželového tvaru ve spodní části obalu. 
Tvar obalu je navržen tak, aby byly zajištěny dobré letové 
vlastnosti, dostatečná bezpečnost a životnost textilie.
Základní rozměry a údaje o obalech jsou uvedeny v letové 
příručce.

Obal balónu se skládá z těchto základních dílů:
1.  Plášť obalu
2.  Zařízení pro  vypouštění vzduchu (ZVV)
3.  Doplňky obalu

2.1.1  Plášť obalu

Plášť obalu je ušit z neprodyšné polyesterové nebo polyamidové textilie. Přírodní tvar pláště je navržen tak, aby 
veškerá zatížení od hmotnosti koše přenášely po naplnění obalu horkým vzduchem svislé nosné popruhy (tkanina 
přenáší pouze horizontální síly).
Plášť je sešit z  poledníků, jednotlivé poledníky jsou sešity z panelů, tj. dílců textilie.
Spodní okraj pláště obalu je ušit z textilie se sníženou hořlavostí.
Tvar poledníku je proveden jako hladký nebo vydutý. Pro hladký poledník (označován jako typ „N“) je 
charakteristické, že je úzký, málo klenutý a nosný popruh je našit v jeho středu. Pro vydutý poledník (označován jako 
typ „O“, „Z“) je charakteristické jeho viditelné zakřivení, větší šířka a nosný popruh našitý v okrajích poledníku.
Povrch pláště je vyztužen svislými nosnými a horizontálními (distančními)  popruhy. Nosné popruhy vychází 
z korunového kruhu. V dolní části jsou zakončeny ocelovými lany. Ke koši se připojují pomocí  karabin se zámkem.
Horizontální popruhy vyztužují všechny okraje panelů a rozdělují velké plochy tak, aby se zabránilo vzniku a  šíření 
velkých trhlin.
Plášť obalu zvláštního tvaru je ušit z panelů tak, aby byl vytvořen požadovaný tvar. Síly od hmotnosti koše jsou 
přenášeny nosnými vertikálními popruhy. Popruhy jsou dle tvaru obalu a umístění na obalu našity do stěny pláště 
nebo jsou spojené s pláštěm pomocí tvarovaných nosných žeber.
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2.1.2  zařízení pro vypouštění vzduchu
Pro vypouštění vzduchu během letu a při přistání je 
u obalů standardně používán paraventil nebo trhací 
panel, případně jejich kombinace.
Pro rychlé vypuštění vzduchu při přistání jsou obaly 
vybaveny systémem rychlého vypouštění vzduchu 
„Smart Vent“.

Paraventil
Paraventil je uzávěr vypouštěcího ústí ušitý ve tvaru 
kulatého padákového vrchlíku. Ve středu vypouštěcího 
ústí je paraventil držen centrovacími šňůrami 
uvázanými k plášti obalu. Na okraji vypouštěcího ústí 
a ventilového panelu jsou velcro panely pro upevnění 
okraje paraventilu k  plášti obalu během plnění.
Po naplnění obalu je paraventil vnitřním přetlakem 
přitlačován na okraj pláště obalu a těsně uzavírá 
vypouštěcí ústí. Otevírá se tahem za červené ovládací 
lano paraventilu přes kladky a ovládací šňůry uvázané 
na okraji ventilového panelu. Po uvolnění ovládacího 
lana se paraventil sám vrací do uzavřené polohy.

Trhací panel
Trhací panel je částečně odnímatelný uzávěr vypouštěcího otvoru. 
S okrajem pláště je spojen velcro-pásem. Podle typu obalu je 
trhací panel chráněn před náhodným otevřením jedním nebo více 
bezpečnostními uzávěry (zámky) zajištěnými  velcro-pojistkami. 
Tvar trhacího panelu je přizpůsoben tvaru vypouštěcího otvoru.
Pokud se nejdřív zatáhne za trhací lano, několik bezpečnostních 
uzávěrů se rozlomí, což varuje pilota ohledně stavu tohoto panelu, 
pak se spojení velcro panelů rozpojí.
Trhací panel se znovu neuzavře, pokud už bylo za trhací lano 
zataženo, což způsobí únik velkého množství vzduchu.

Ovládání paraventiluOvládání paraventilu
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Smart Vent
Smart Vent je uzávěr vypouštěcího ústí umožňující 
dvojí způsob vypouštění vzduchu z obalu. V principu se 
jedná o klasický paraventil doplněný dalšími ovládacími 
šňůrami tak, aby bylo možné jeho stažení směrem do 
středu obalu a opětovné roztažení do původní polohy.
Okraj ventilového panelu je ukotven na centrovacích 
šňůrách procházejících přes kladky na plášti obalu a 
vracejících se zpátky k ventilovému panelu. Na tomto 
konci jsou šňůry vybaveny zarážkou, za kterou volně 
prochází přes kladku a stávají se ovládacími šňůrami 
paraventilu. Zatažením za červenobílé ovládací lano 
dojde k opření zarážek o kladky na okraji ventilového 
panelu a k jeho odtažení od vypouštěcího ústí jako 
u paraventilu. Po zatažení za červené ovládací lano 
ukotvené přes popruh ve střední části ventilového 
panelu je okraj panelu stahován do středu. Prodlužující 
se vzdálenost mezi okrajem panelu a kotvícím bodem 
na plášti obalu je vyrovnávána centrovacími šňůrami. 
Po zatažení za červenobílé ovládací lano je ventilový 
panel roztahován do původní polohy.

Rotační ventil
Rotační ventil je plachta se žebry přišitá na plášti obalu a těsně 
zakrývající vyztužený otvor v  oblasti rovníku. Odtažením okraje 
plachty uniká vzduch vzniklou štěrbinou z obalu a  vytváří 
horizontální tečnou sílu natáčející obal do požadovaného směru. 
Rotační ventil je ovládán pomocí ovládacích lan rotačního ventilu.
Po uvolnění lana se ventil vrací do uzavřené polohy, díky vnitřnímu 
taku vzduchu.

Ovládání Smart VentuOvládání Smart Ventu

Ovládání rotačního ventiluOvládání rotačního ventilu
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Lite Vent
Lite Vent je uzávěr vypouštěcího ústí lišící se od Smart 
Ventu třetím ovládacím lanem a uchycením okraje 
ventilového panelu. Ten je ukotven na centrovacích 
šňůrách procházejících přes kladky na plášti obalu 
k pomocnému závaží zavěšenému pod ventilovým 
panelem. Toto závaží snižuje sílu potřebnou k uzavření 
ventilového panelu pomocí bílého ovládacího lana. 
Zatažením za červenobílé ovládací lano dojde k 
odtažení okraje ventilového panelu od vypouštěcího 
ústí, přičemž střed panelu zůstane přitlačen k nosným 
popruhům. Po uvolnění ovládacího lana se paraventil 
sám vrací do uzavřené polohy. Zatažením za červené 
ovládací lano je okraj panelu stahován do středu. Do 
původní zavřené polohy je ventilový panel roztahován 
tahem za bílé ovládací lano.

UPozorNěNÍ:
U balónů typu BB do výrobního čísla 177 včetně může být pro ovládání Smart Ventu místo červenobílého lana použito  
bílé lano.

U balónů typu BB do výrobního čísla 177 včetně může být pro ovládání rotačního ventilu použito bílé a černé ovládací 
lano.

U balónů typu AB2, AB2a, AB8, AEROTECHNIK AB může být pro ovládání rotačního ventilu použito žluté a zelené ovládací 
lano.

2.1.3  Vybavení obalu

Korunové lano
Korunové lano je lano nebo popruh připojený ke korunovému kruhu. Používá se k zajištění polohy obalu při plnění a 
při přistání.

Zástěrka
Zástěrka je trojúhelníková nebo kruhová plachta ušitá z textilie se sníženou hořlavostí a zavěšená do poutek na ústí 
obalu. Zástěrka chrání plamen hořáku před účinkem větru a pomáhá udržet dostatečný tlak v balónu při plnění za 
větru.

Přepravní brašna
Přepravní brašna je ušita ve tvaru pytle a slouží k uložení a přepravě obalu.

Ovládání Lite VentuOvládání Lite Ventu
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2.2  Koš
Nese a chrání osoby v balónu během letu a při přistání. Upevňují se v něm láhve s palivem a  výstroj. Do kovových 
nástavců koše se nasazují pružné podpěry nesoucí hořák.
Základní technická data jednotlivých velikostí košů jsou uvedena v letové příručce balónu.

Koš K13S je vybaven kompozitovou podlahou z vícevrstvého sendviče aramid-uhlík. Horní i dolní rám je vyroben z 
trubek ze slitiny hliníku.

Koš se skládá z těchto základních dílů:
1. Těleso koše
2. Nosná lana
3. Podpěry hořáku
4. Výstroj koše

2.2.1  Těleso koše
Těleso koše je upleteno z proutí. Dno koše je sestaveno z dřevěného nebo trubkového rámu a  vodovzdorné překližky, 
která tvoří podlahu. Krycí lišty z  tvrdého dřeva na spodní straně podlahy koše slouží jako výztuhy a chrání nosná 
lana před poškozením.
Do proutěných stěn košů menších velikostí jsou z  důvodu ochrany nosných ocelových lan a zvýšení tuhosti tělesa 
zapleteny trubkové výztuhy ve tvaru písmene „U“. Trubkové výztuhy jsou zakončené nástavci pro nasunutí podpěr 
hořáku.
Ve stěnách koše jsou otvory k provlečení poutacích popruhů pro uchycení palivových láhví. Ve středu delší stěny 
jsou otvory pro usnadnění nastupování do koše. Horní okraj tělesa koše je vyztužen rámem z  nerezových trubek a 
laminátových tyčí. Celý horní okraj je měkce očalouněn kůží. Spodní část koše je proti poškození chráněna silnou 
kůží.
Na vnitřních stěnách koše jsou držadla ze silného lana určená pro držení posádky při přistání. Ve spodní části vnější 
strany jsou držadla usnadňující manipulaci s košem.

2.2.2  Nosná lana
Nosná lana jsou vysoce pevná ocelová lana s drátěnou duší. Jejich konce jsou zalisovány nebo zapleteny do oka.

2.2.3  Podpěry hořáku
Podpěry hořáku jsou provedeny buď jako zásuvné pružné tyče vyrobené z  alkalického polyamidu nebo jako sklopné 
rámy, v obou případech uchycené do kovových nástavců koše. Podpěry jsou opatřeny měkkými koženými rukávy, 
které chrání posádku před zraněním a nosná lana a hadice hořáku před zachycením a  poškozením při přistávání 
balónu.

2.2.4  Předepsaná výstroj koše:
1.  Manévrovací lano uložené na přístupném místě v textilním obalu, 

upevněné karabinou ke koši.
2. Hasicí přístroj (práškový) s náplní min. 1 kg - podle velikosti koše.
3. Hasicí rouška.
4. Lékárnička první pomoci.

Výstroj košeVýstroj koše
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2.3  hořák
Ohřev vzduchu v obalu zajišťuje vysokotlaký atmosférický difusní 
hořák, který je z důvodu bezpečnosti zálohován samostatně 
ovládaným tichým hořákem. Tyto spolu se zapalovacím hořákem 
tvoří hořákovou jednotku. Hořák  sestává z jedné nebo více 
hořákových jednotek a rámu hořáku.

Hořák se skládá z těchto dílů:
1. Hlavní letový hořák
2. Zapalovací hořák
3. Tichý hořák
4. Rám hořáku

2.3.1  hlavní letový hořák
Do hlavního letového hořáku je palivo přiváděno z kapalné fáze palivové láhve vysokotlakou hadicí přes letový ventil 
(LV) do spirály výparníku a při otevřeném křížovém ventilu (KV) i do spirály druhého letového hořáku. Odtud, již jako 
plyn, prochází přes trysky do spalovacího prostoru, kde se difúzně směšuje se vzduchem a hoří. Zapálení hlavního 
hořáku je zajištěno zapalovacím hořákem. Před účinkem ohně a kondenzátu je posádka chráněna ochrannými kryty, 
které současně tvoří těleso hořáku.

2.3.2  zapalovací hořák (zh)
Zapalovací (pilotní) hořák je nízkotlaký atmosférický hořák, který spaluje plynnou fázi topného plynu. Plynná fáze 
je odebírána hadicí plynné fáze přímo z palivové láhve přes uzavírací ventil/kulový kohout do trysky zapalovacího 
hořáku, nebo z hadicí kapalné fáze společné s LV, přes měnič tlaku do trysky zapalovacího hořáku. Tlak plynu a tím 
i výška plamene zapalovacího hořáku lze redukovat stavitelným redukčním ventilem umístěným přímo na palivové 
láhvi nebo na vstupu do hadice (platí pouze pro variantu bez reduktoru tlaku). Plamen hořáku se zapaluje pomocí 
vestavěného piezozapalování, zápalkami nebo prodlouženým zapalovačem.

2.3.3  Tichý hořák (Th)
Při použití tichého hořáku je palivo kapalné fáze přiváděno stejnou přívodní hadicí jako do hlavního hořáku přes 
uzavírací kohout přímo do trysky a jako kapalina vstřikováno do spalovacího prostoru. Účinnost spalování a výkon 
je oproti hlavnímu hořáku nižší, ale intenzita hluku klesne asi na polovinu. Spektrum hluku je posunuto do oblasti 
nižších kmitočtů, které jsou lidmi i zvířaty subjektivně vnímány mnohem lépe než kmitočty vysoké. V  případě 
poruchy hlavního letového hořáku slouží tichý hořák současně jako záložní.

2.3.4  rám hořáku
Rám hořáku je robustní trubková konstrukce z  nerezové oceli zachycující horizontální síly od nosných lan obalu. V  
rámu hořáku jsou ve  výkyvném uložení umožňujícím otáčení hořákem do kruhu zavěšeny hořákové jednotky.  Rám 
hořáku se nasouvá na podpěry nebo sklopné rámy koše.

Schema ovládání hořákuSchema ovládání hořáku
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tichý 
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zapalovací hořák



BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., Francouzská 81, 602 00 Brno

 2-8   Vydáno: 9. 1. 2007 / Změna č. 8 

2.3.5  Technická data hořáků

Typ Výkon
při tlaku

6 bar
[ MW ]

Vzdálenost 
připojovacích bodů 

rámu hořáku k obalu
[ mm ]

Připojovací 
armatury 

kapalné fáze

Připojovací 
armatury 

plynné fáze

Palivo

KOMET DUO
(K10-K22) 2 x 3,4

(2 x 3,6*)

720 x 600

REGO 7141F,
TEMA 3800,

ČSN

DYNAQUIP D3,
TEMA 1300

LORCH,
ČSN s redukčním

ventilem

Zkapalněný
propan nebo

obchodní směs
propanu a butanu

KOMET DUO
(K25P)

1250 x 835

IGNIS  2 jednotky
(K10-K22)

2 x 3,7
720 x 600

IGNIS  2 jednotky
(K25P)

1250 x 835

KOMET TRIO
(K25P-K32T)

3 x 3,6
1155 x 1035

KOMET TRIO
(K40Y)

1550 x 990

IGNIS  3 jednotky
(K25P-K32T)

3 x 3,7
1155 x 1035

IGNIS  3 jednotky
(K40Y)

1550 x 990

* Platí pro hořáky od výrobního čísla 105

PozNáMKA:
Standardně jsou k palivovým hadicím dodávány koncovky REGO 7141F a DYNAQUIP D3.
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2.4  Palivové láhve
Zkapalněný plyn potřebný pro provoz hořáku je 
přepravován v  tlakových palivových láhvích. Láhve 
jsou vyráběny obvykle ve dvou verzích - master a 
standard. Na láhvích jsou umístěny ventily/kohouty 
pro odběr kapalné fáze, u láhví master také plynné 
fáze. Pojistný přetlakový ventil a ventil maximální 
úrovně hladiny signalizuje naplnění láhve.  Všechny 
láhve jsou vybaveny plovákovým snímačem a 
ukazatelem množství paliva v  láhvi. Láhve master jsou 
navíc vybaveny redukčním ventilem. Všechny ovládací 
prvky jsou umístěny tak, aby byly chráněny ochranným 
límcem.

PozNáMKA:
U láhví S 23 je redukční ventil součástí připojovací armatury plynné fáze hořákové hadice.

2.4.1  Technická data palivových láhví
Základní technická data používaných typů láhví jsou uvedena v letové příručce.

Schema palivové lahve (master)Schema palivové lahve (master)
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množství paliva
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2.5  Výstroj balónu

2.5.1  Předepsaná výstroj balónu:
1.  Výškoměr
2.  Variometr
3.  Palivoměr alespoň na jedné hlavní láhvi
4.  Tavná pojistka
5.  Hasicí přístroj
6.  Ohni odolná tkanina (hasicí rouška)
Veškerá výstroj použitá v balónech musí být schváleného typu.
Obsluha, údržba, opravy a preventivní prohlídky výstroje musí být prováděny v souladu s  požadavky průvodní 
technické dokumentace použitého celku.
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3.  ProhLÍDKY A ProVozNÍ LhůTY

3.1  Všeobecně
Provádění předepsaných prohlídek je podmínkou zachování letové způsobilosti balónu.
Prohlídky dílů balónu (např. koše, hořáku) vyrobených jiným výrobcem musí být prováděny dle pokynů tohoto 
výrobce.

Typ prohlídky Provozní lhůta Týká se

roční prohlídka 100 letových hodin nabo
12 kalendářních měsíců (1), (2)

obal balónu, koš, hořák, palivové lahve, 
výstroj

3.2  Typ pravidelné prohlídky
(1)  Při stanovení provozní lhůty počtem nalétaných hodin současně s  omezením kalendářními měsíci platí 

ta provozní lhůta, která nastane dříve. 100 hodinová lhůta může být překročena maximálně o 5 hodin za 
předpokladu, že toto překročení bude využito pouze pro dokončení letu, který byl zahájen před dosažením lhůty 
100 hodin. Doba provozu, která byla překročena přes 100 hodinový interval, musí být zahrnuta jako odlétaná 
doba do stanovení termínu příští 100 hodinové prohlídky.

(2)  Při stanovení provozní lhůty s  omezením kalendářními měsíci, musí být na balónu nebo jeho částech provedena 
prohlídka nejpozději do posledního dne v měsíci po uplynutí stanovené lhůty, ve kterém byla provedena poslední 
prohlídka.

3.3  oprávnění k provádění prohlídek
Prohlídky provádí oprávněná organizace na základě oprávnění vydaného leteckým úřadem státu provozovatele. 
Pověření pracovníci provádějící tyto prohlídky musí být výrobcem zaškoleni.
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3.4  roční prohlídka

3.4.1  Přípravné práce

1.  Zkontrolujte kompletnost provozně technické dokumentace. Prověřte platnost jednotlivých osvědčení, potvrzení 
o údržbě a pojištění. Zkontrolujte příslušnost letové příručky a příručky pro údržbu k  předloženému balónu, 
jejich kompletnost a zaevidování všech vydaných změn.

2.  Zkontrolujte, zda souhlasí výrobní čísla všech částí balónu s údaji na výrobních štítcích, v deníku a příslušných 
osvědčeních.

3.  Zkontrolujte vedení deníku balónu - údaje o letech, zápisy o provedených opravách a prohlídkách, provedení 
vydaných bulletinů a příkazů k zachování letové způsobilosti (PZZ).

3.4.2  Kontrola obalu

1.  Na rozloženém nebo studeným vzduchem nafouknutém obalu zkontrolujte, není-li poškozena tkanina pláště 
obalu a zda provedené opravy jsou v souladu s touto příručkou. Při kontrole se zaměřte na tkaninu ZVV a tkaninu 
v oblasti rovníku.

UPozorNěNÍ:
Upevněné reklamní nápisy nebo záplaty deformující tvar obalu jsou nepřípustné.

2.  Zkontrolujte Grab-testem nebo trhací zkouškou pevnost tkaniny v horizontálním směru (tj. kolmo k nosným 
popruhům). Požadavek na minimální pevnost je uveden v  kapitole 4.5.1 této příručky. Popis provedení zkoušky 
je uveden v kapitole 7.2. Zkoušku proveďte pro každou barvu ve vzdálenosti 2 m pod okrajem ZVV minimálně 
na třech místech, z toho nejméně jedenkrát přes šev. Je-li na plášti obalu použito více typů tkanin, proveďte 
zkoušku pro všechny typy použité v nosné části obalu. U obalu typu BB20 GP proveďte zkoušku také minimálně na 
třech místech v úrovni 4. a 5. panelu (6-7,5 m od plnicího ústí), u obalu typu BB20XR na minimálně třech místech 
v první řadě panelů nad 5. nosným popruhem. Zkontrolujte sáním vzduchu ústy přes tkaninu její prodyšnost. 
Vzniknou-li pochybnosti o prodyšnosti, doporučujeme provést letovou zkoušku (viz kapitola 7.5), při které 
se změří spotřeba paliva, nebo zaslat vzorek tkaniny na posouzení výrobci vašeho obalu. Grab-test a zkoušku 
prodyšnosti proveďte rovněž u tkaniny rotačního ventilu.

VýSTrAhA:
Nedodržení tohoto požadavku může způsobit roztržení obalu za letu.

3.  Zkontrolujte neporušenost nosných popruhů a švů v celé délce. Zaměřte se na okraje popruhů, zda nejsou 
roztřepeny a na místa ohybu v koruně, zda nejsou předřena nebo poškozena od korunového lana. Zkontrolujte 
neporušenost horizontálních popruhů v celé délce.

4.  Zkontrolujte neporušenost korunového kruhu, zda nemá trhliny, praskliny nebo silnou korozi. Zkontrolujte 
neporušenost korunového lana.

5.  Zkontrolujte tavnou pojistku, je-li předepsaného typu a není-li poškozena. Je-li použit teplotní štítek, 
zkontrolujte jeho stav a v případě překročení maximální přípustné teploty (124 oC) zapište tuto skutečnost do 
deníku balónu, včetně indikované teploty.

6.  Zkontrolujte stav textilie vrchlíku ZVV a není-li poškozena. Při kontrole se zaměřte zejména na okraje textilie. 
Zkontrolujte stav velcro panelů a zda plní svou funkci. Kontrole velcro panelů věnujte zvláštní pozornost zejména 
u trhacích panelů. U trhacího panelu zkontrolujte rovněž stav všech zámků a pojistek. Zkontrolujte funkci ZVV. 
Při kontrole se zaměřte na funkci systému, těsnost a potřebnou ovládací sílu.

7.  Zkontrolujte úplnost a stav všech centrovacích šňůr ZVV. Zkontrolujte, nejsou-li poškozeny ohněm/předřeny. 
Zkontrolujte jejich upevnění na obou koncích (řádné přišití poutek těchto šňůr) a nejsou-li nepřiměřeně 
protaženy, zkráceny nebo zauzlovány. U systému Smart Vent zkontrolujte upevnění zarážek na centrovacích 
šňůrách a volnost šňůr v kladkách.
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VýSTrAhA:
Chybějící, předřené nebo přetržené centrovací šňůry nebo nefunkční zámky a velcro panely trhacích panelů mohou 
způsobit nekontrolovatelný únik vzduchu z  obalu za letu.

8.  Zkontrolujte úplnost a neporušenost ovládacích šňůr ZVV, jejich polohu a upevnění do kladek ovládacích lan. 
Poškozené části šňůr musí být vyměněny za nové. Uzly sloužící pro opravu nebo drobná poškození ovládacích 
šňůr mohou být tolerovány, pokud nebrání průchodu kladkami/průvlaky. U systému Lite Vent zkontrolujte stav a 
upevnění závaží.

9.  Zkontrolujte v celé délce celistvost ovládacích lan ZVV. Zaměřte se na kontrolu délky, nejsou-li lana předřena 
od průchodu kladkami/spálena od ohně, kontrolu proveďte prohmatáním. Zkontrolujte, zda jsou použita lana 
správných barev (dle typu ZVV) a zda nejsou zauzlována. Zkontrolujte upevnění lana k rámu hořáku.

10.  Zkontrolujte všechny kladky ZVV, nemají-li uvolněné šroubové spoje nebo zadřená ložiska a zda se volně protáčí. 
Zkontrolujte, zda nekovové části kladek nejsou vydřeny ovládacími lany. Věnujte pozornost možnému poškození 
od ohně/lan a správnému zajištění a upevnění k  obalu. Zkontrolujte poutka, do kterých jsou kladky uchyceny, 
jejich stav a přišití k plášti obalu.

11.  Zkontrolujte stav textilie rotačního ventilu a v jeho okolí. Zkontrolujte v celé délce celistvost ovládacích šňůr  a 
lan rotačního ventilu, zda nejsou prodřené/spálené. Zkontrolujte stav kladek a jejich uchycení k plášti obalu. 
Zkontrolujte funkci rotačního ventilu se zaměřením na jeho těsnost.

12.  Zkontrolujte neporušenost nosných popruhů v oblasti plnicího ústí. Zaměřte se na místa spojů s ocelovými lany, 
nejsou-li popruhy od těchto lan předřeny/spáleny ohněm. Zkontrolujte na prvních třech metrech délky od ústí, 
zda nejsou popruhy ztvrdlé od ohně, nemají-li přepálené nitě v místech spojů nebo poškozené okraje od oprav 
spodních panelů, které bývají často měněny. Zkontrolujte neporušenost horizontálního popruhu v ústí. Mírně 
spálená místa mohou být tolerována.

13.  Zkontrolujte nosná ocelová lana obalu a karabiny obalu. Zaměřte se na stav očnic (volná očnice zpravidla 
signalizuje uvolněné lano v objímce). Zkontrolujte stupeň koroze a mechanické poškození drátků (nalomení nebo 
přeražení). Pokud počet přerušených drátků na jeden metr délky lana není větší než 8, může toto být tolerováno 
za podmínky, že žádný pramen není zcela přerušen a nevznikla žádná pochybnost o pevnosti lana. Zkontrolujte, 
zda nejsou lana poškozena ohněm natolik, že ztratila svou pružnost a zda jsou použité ocelové karabiny se 
zámky funkční a nemají vydřená místa. U balónů do velikosti 1600  m3 je možné použít duralové karabiny typu 
WALTER - M. U těchto karabin je nutno zkontrolovat, nemají-li vrypy hlubší než 1 mm. Při nalezení takového 
poškození je nutné poškozené karabiny ihned vyměnit za nové.
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3.4.3  Kontrola koše

1.  Zkontrolujte nosná ocelová lana koše, nejsou-li v celé volné délce poškozena. Zaměřte se na místa, kde lano v 
podlaze koše vychází z duralových/nerezových výztuh a na oblast horní obruby koše. Zkontrolujte stupeň koroze 
a mechanické poškození drátků (nalomení nebo přeražení) od ohýbání lan při sestavování a skládání koše. Pokud 
počet přerušených drátků na jeden metr délky lana není větší než 8, může toto být tolerováno za podmínky, že 
žádný pramen není zcela přerušen a nevznikla žádná pochybnost o pevnosti lana. Dále zkontrolujte stav a funkci 
nosných karabin.

2.  Zkontrolujte místa zalisování ocelových lan. Zaměřte se na stav očnic (volná očnice zpravidla signalizuje 
uvolněné lano v objímce). U košů se zapletenými lany sundejte koženou ochranu a zkontrolujte záplet.

3.  Zkontrolujte poutací popruhy láhví a místa, kudy prochází tělesem koše, zda splňují požadavky bezpečného 
uchycení láhví při přistání.

4.  Zkontrolujte stav a pevnost podlahy, lišt/kůže chránících ocelová lana. Zaměřte se na praskliny v podlaze, ve 
spoji podlahy s tělesem koše a na vydřená a prasklá místa ochranných lišt. Přesvědčte se, že nedošlo k odkrytí 
některého ocelového lana.

5.  Zkontrolujte těleso koše, nemá-li nebezpečné hrany, které nejsou dostatečně obloženy, nebo otvory, kterými by 
mohly za letu vypadnout předměty nesené v koši, a zda jsou dostatečně pevné rukojeti pro bezpečné uchycení 
posádky při přistání. Ověřte tuhost horního rámu tak, že se jej pokusíte deformovat. Zkontrolujete stav horního 
a dolního rámu bez snímání částí koše. 

6. Zkontrolujte stav manévrovacího lana, jeho snadnou dostupnost, celistvost a uchycení ke koši.

7.  Zkontrolujte použitý typ hasicího přístroje (hmotnost náplně minimálně 1 kg - dle velikosti koše). Vážením nebo 
podle indikátoru tlaku zkontrolujte, že je přístroj naplněn a je platná jeho poslední revize. Tato revize nesmí být 
starší, než je pro daný typ přístroje výrobcem stanoveno (obvykle 12 měsíců).

8. Potvrďte provedení prohlídky vystavením EASA Form One.
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3.4.4  Kontrola hořáku ignis

Níže uvedné informace platí pro hořáky Ignis. Pro starší hořáky je nutno použít příslušný dodatek této příručky.

1. Proveďte zevrubnou kontrolu kompletnosti hořáku.

2.  Zkontrolujte (bez přetlaku) manometry, jejich celkový stav, připevnění ochranného sklíčka, stav a čitelnost 
ciferníku a ručičky, která musí ukazovat v klidovém stavu na nulu.

3.  Zkontrolujte stáří palivových hadic z údajů uvedených na zalisování konců hadic (viz kapitola 4.5.1). Při výměně 
používejte pouze originální hadice od výrobce hořáku. Zkontrolujte stav palivových hadic. Zaměřte se zejména 
na hadice kapalné fáze. Prohlédněte celý povrch hadic, nemají-li mechanické poškození nebo vydřená místa. 
Zaměřte se na místa ohybu a konce hadic, nejsou-li popraskané/uvolněné v zalisovaných koncovkách. Při 
jakékoliv pochybnosti o bezvadném stavu hadic je vyměňte za nové, (použijte pouze originální hadice od výrobce 
hořáků. Při tomto rozhodování postupujte s obzvláštní přísností. Drobné povrchové poškození hadic plynné fáze 
(hadice zapalovacího hořáku) může být tolerováno.

4.  Zkontrolujte připojovací armatury kapalné i plynné fáze. Zkontrolujte pevnost a těsnost připojení hadice 
do armatury. Kontrolujte stav dosedacích ploch a náběhových kuželů, nejsou-li mechanicky poškozené. 
U koncovek REGO / TEMA vybavených zpětným ventilem zkontrolujte jeho funkci. Zkontrolujte barevné označení 
koncovek (je-li použito).

5.  Zkontrolujte svary a povrch výparníku hořáku, zejména v místech ohybů na horním okraji trubky spirály 
a v místech dotyku trubky s ocelovým spojovacím pásem. Objevíte-li jakékoliv poškození trubky spirály vyžádejte 
provedení zkoušky pevnosti výparníku (tlakové zkoušky) u výrobce nebo autorizovaného servisu. Postup zkoušky 
viz. kapitola 7.4

  Zkontrolujte svary a povrch rámu, středového výkyvného závěsného systému a úchytu podpěr koše na rámu 
hořáku.  

6.  Zkontrolujtevšechny šroubové spoje a stav pojistných kroužků. Všechny uvolněné a natažené pojistné kroužky 
vyměňte za nové. Zkontrolujte čepy a pojistné kroužky výkyvných koncovek rámu.

  Zkontrolujte stav a opotřebení rohových pružných gumových bloků (pokud je jimi rám vybaven). Poškození 
gumového bloku nemá vliv na způsobilost rámu k provozu, ale doporučujeme je vyměnit za nové, snížíte tak 
riziko opotřebení a poškození celého rohového pružného výkyvného systému.

7.  Zkontrolujte funkci a ovladatelnost LV. Několikerým otevřením a zavřením páčky LV ověřte správný chod ventilu. 
Při úplném zavření musí mít ovládací páčka volný chod 2-5mm (měřeno na konci páčky ve svislém směru). 
Připojte hořák k palivové láhvi a několikrát zapalte LV. Kontrolujte mohutnost a tvar plamene. Zkontrolujte 
těsnost vstupu přívodní trubky do armatury a těsnost  okolo trysek. Zkontrolujte že nedochází k hoření 
v prostoru pod tryskovým polem z důvodu úniku plynu pod tryskami nebo okolo spoje přívodní trubky. Netěsné 
nebo uvolněné trysky by měly být dotaženy a zatěsněny odborným servisem. Zkontrolujte, že LV zcela zavírá 
přívod paliva a nedochází k neúměrně dlouhému dohořívání nebo neúplnému zhasnutí plamene. (Příčinou 
nedovírání LV může být opotřebované těsnění na sedle ventilu nebo stáří pružiny LV). 

 Stejným způsobem zkontrolujte funkci TH.

8.  Zkontrolujte funkci piezozapalovače a nastavení vzdálenosti kontaktů elektrod. Proveďte zkoušku zapalování a 
stability hoření ZH (minimálně 3x zapalte a zhasněte ZH). Ověřte, že plamen ZH nelze snadno sfouknout. 

9.  Potvrďte provedení prohlídky vystavením EASA Form One.
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3.4.5  Kontrola palivových láhví

1.  Z údajů vyražených na výrobním štítku láhve ověřte platnost předepsané prohlídky stanovené výrobcem láhve. 
Bez platné prohlídky nesmí být láhve uvolněny do provozu.

2.  Proveďte vnější prohlídku láhve bez ochranného obalu. Zaměřte se zejména na jakékoli poškození v oblasti 
podélného svaru pláště, hlubší rýhy a případné promáčknutí způsobená nárazem.

3.  Zkontrolujte funkci a těsnost armatur. Těsnost prověřte pěnotvorným roztokem (viz.kapitola 7.3.) Je-li láhev 
prázdná nebo je-li tlak paliva nedostatečný, použijte k  dosažení požadovaného přetlaku stlačeného dusíku. 
Překontrolujte těsnost a funkci palivoměru. U láhví vybavených regulátorem tlaku na plynné fázi překontrolujte 
jeho funkci.

Doby platnosti prohlídek předepsaných výrobcem palivových láhví:

Výrobce Typ Platnost od data výroby Platnost dalších zkoušek

Schroeder Fire Balloons
VA 50

10 roků 10 roků
VA 70

Worthington DOT4E240 10 roků 5 roků

Cameron Balloons

CB497

10 roků 5 roků

CB599

CB2088

CB426

CB959

CB2385

CB2387

CB2380

CB2383

Lindstrand Balloons V30 10 roků 5 roků

Aerotechnik S23 5 roků 5 roků

UPozorNěNÍ:
Zkouška těsnosti otevřeným plamenem není dovolena, hrozí nebezpečí vzniku požáru.
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3.4.6  Kontrola výstroje

1.  Zkontrolujte platnost a výsledek poslední prohlídky podle Technického popisu (dodané dokumentace) 
pro daný přístroj/výstroj (u přístrojů jiných výrobců s vlastními  provozními lhůtami).  U přístrojů firmy 
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. je pro osvědčení a uvolnění do provozu používán formulář EASA  Form  One. Bez 
platné prohlídky nesmí být výstroj uvolněna do provozu. 

2.  Zkontrolujte stav, funkci, čitelnost údajů a přesnost dle požadavků uvedených v  Technickém popisu a návodu k 
použití a údržbě jednotlivých přístrojů. 

3.  Zkontrolujte stáří a stav všech používaných přepouštěcích a propojovacích hadic dle postupu uvedeného v 
kapitole 3.4.4 - bod 3.

Doby platnosti prohlídek předepsaných výrobcem přístrojů:

Typ přístroje Provozní lhůta

Výškoměr LUN 1124.xx - 8

600 letových hodin nebo 5 let
podle toho, co nastane dříve

Výškoměr LUN 1121.xx - 8

Variometr LUN 1141.xx

Variometr LUN 1147.xx - 8

Sdružený přístroj Piccolo Plus
2 roky

Elektronický teploměr M1

VýSTrAhA:
Použití jiných než schválených hadic může způsobit uvolnění hadice z koncovky vlivem rozleptání a následný požár.
Při používání hadic s viditelným poškozením jejich povrchu nebo koncovek hrozí nebezpečí úniku paliva a vzniku požáru.
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3.5  Mimořádné prohlídky

3.5.1  Prohlídka po přetopení obalu

Prohlídka se provádí v případě, že došlo ke zvýšení teploty v obalu nad maximální přípustnou hodnotu. Toto zvýšení 
je signalizováno porušením nebo ztrátou tavné pojistky.
Teplotní štítek : Je-li na štítku označena vyšší teplota než 124°C,
našijte nový štítek, starý štítek neodstraňujte, musí zůstat v obalu.
Tkanina obalu : Pomocí Grab-testu (viz kapitola 7.2) proveďte kontrolu pevnosti 
tkaniny 2 m od okraje ZVV ve směru kolmo k nosným popruhům. Při roztržení 
tkaniny předejte obal k posouzení výrobci.
šňůry : Prověřte stav šňůr v obalu, nejsou-li ztvrdlé, poškozené ohněm a 
nejsou-li zkráceny. Ztvrdlé šňůry vyměňte za nové.
ústí : Zkontrolujte nosné popruhy v ústí obalu a spoje mezi nosnými popruhy a ocelovými lany, nejsou-li poškozeny 
od ohně, poškozené díly vyměňte za nové.
Deník : Proveďte zápis do deníku balónu o překročení povolené teploty a následných zkouškách/opravách.

PozNáMKA:
Poškození tkaniny se projevuje ztrátou ohebnosti

3.5.2  Prohlídka po kontaktu balónu s vedením elektrického napětí

Prohlídka se provádí v případě, že dojde ke kontaktu obalu nebo koše s elektrickým vedením. Provede se prohlídka v 
rozsahu roční prohlídky se zaměřením na dále uvedené kontroly.
Textilie obalu: Prověřte stav všech textilií obalu, zejména neporušenost/poškození popruhů účinkem elektrického 
výboje. Poškozené části opravte.
Korunový kruh : Proveďte důslednou kontrolu, zda nedošlo k jeho poškození. Poškozený korunový kruh vyměňte za 
nový.
Lana obalu: Proveďte prohlídku všech lan po celé délce včetně jejich zalisovaných koncovek, zda nedošlo k jejich 
poškození účinkem elektrického proudu. Poškozená lana vyměňte.
Lana koše: Proveďte prohlídku všech lan po celé délce včetně jejich zalisovaných koncovek, zda nedošlo k jejich 
poškození účinkem elektrického proudu. Je nutné odstranit všechny krycí lišty / kůži a lana vytáhnout. Nelze-li lana 
prohlédnout v celé jejich délce, musí s nimi být nakládáno jako s poškozenými. Poškozená lana musí být vyměněna..
Palivové láhve: Sejměte ochranné návleky a proveďte prohlídku pláště láhví, zda nejsou poškozeny účinkem 
elektrického výboje. Při jakémkoliv zjištěném poškození zajistěte provedení tlakové zkoušky láhví. V případě 
nevyhovujícího výsledku zkoušky láhve vyřaďte a zabraňte jejich případnému naplnění.
Deník: Proveďte zápis do deníku balónu o kontaktu s vedením elektrického napětí a následných zkouškách/
opravách.

3.5.3  Prohlídka po tvrdém přistání
Po tvrdém přistání musí být u následujících částí provedena prohlídka v rozsahu odpovídajícím roční prohlídce:
 - podlaha koše a kluzné lišty
 - sklolaminátové výztuhy
 - horní hrana koše
 - popruhy palivových lahví
 - rám hořáku
 - palivoměry na všech palivových láhvích
Deník: Proveďte zápis do deníku balónu o tvrdém přistání a následné prohlídce / opravě.

Teplotní štítekTeplotní štítek
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Typ balónu Výrobní číslo Poznávací značka Datum prohlídky

Roční prohlídka balónu - přípravné práce

3.4.1 Kontroloval Minimální rozsah Provedl Kontroloval

1. kompletnost 
dokumentace

Deník balónu.
Osvědčení letové způsobilosti.
Osvědčení o zápisu do rejstříku.
Zákonné pojištění.
Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu.
Povolení radiostanice.
Osvědčení o uvolnění (EASA Form One).
Letová příručka.
Příručka pro údržbu.
Záznamník koše/hořáku.

2. Výrobní štítky a 
čísla částí

Balón, obal balónu.
Koš, hořák.
Palivové láhve, výstroj.

3. Provozně technická 
dokumentace

Deník balónu.
Provedení bulletinů a příkazů k zachování 
letové způsobilosti.
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Typ (velikosti) obalu Výrobní číslo Poznávací značka Datum prohlídky

Roční prohlídka obal

3.4.2 Kontroloval Minimální rozsah Provedl Kontroloval

1. Tkanina obalu Poškození tkaniny a provedení předchozích 
oprav.

2. Pevnost a 
prodyšnost tkaniny

Pevnost v tahu a prodyšnost.

3. Popruhy Neporušenost svislých a vodorovných 
popruhů v celé délce, zakončení popruhů v 
korunovém kruhu.

4. Korunový kruh Korunový kruh, korunové lano.

5. Tavná pojistka a 
teplotní štítek

Místo upevnění, stav.

6. ZVV Stav textilie a velcro ploch, funkce a těsnost, 
stav a funkce zámků a pojistek trhacího 
panelu, ovládací síla.

7. Centrovací šňůry 
ZVV

Úplnost, stav, upevnění a délka šňůr, stav 
zarážek Smart Ventu, volnost v kladkách.

8. Ovládací šňůry ZVV Poškození, volnost v kladkách, upevnění 
v obalu, poloha a upevnění do kladek, 
průchodnost kladkami, stav a upevnění 
závaží Lite Ventu 

9. Ovládací lana ZVV Poškození, volnost v kladkách, upevnění v 
obalu, dostatečná délka, barevné odlišení.

10. Kladky ZVV Uchycení kladek, stav ložisek, dotažení 
šroubů, tepelné a mechanické poškození, 
přišití poutek pro kladky k plášti obalu.

11. Rotační ventil Stav textilie, funkce, těsnost, stav kladek, 
ovládacích šňůr a lan, upevnění v obalu.

12. Plnicí ústí obalu Spoje nosných popruhů a ocelových lan, 
zapošití nosných popruhů, horizontální 
popruh ústí.

13. Nosná lana obalu Stav a volnost očnic, stupeň koroze, 
poškození ohněm, mechanické poškození, 
pružnost lan, typ, stav a funkce nosných 
karabin.



BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., Francouzská 81, 602 00 Brno

 3-12   Vydáno: 20. 06. 2009 / Změna č. 11 

Typ (velikosti) koše Výrobní číslo Datum prohlídky

Roční prohlídka koš

3.4.3 Kontroloval Minimální rozsah Provedl Kontroloval

1. Nosná lana Zlomené drátky, koroze, stav a funkce 
nosných karabin.

2. Zalisování lan Stav a volnost očnic.

3. Poutací popruhy 
lahví

Pevnost, uchycení v koši, neporušenost 
přezek.

4. Podlaha koše Praskliny v podlaze, stav a opotřebení 
krycích lišt.

5. Těleso koše Nebezpečné hrany, otvory v tělese, 
stav rukojetí a obvodových rámů. Tuhost  
horního rámu.

Pro rámy z hliníkových slitin: Průchody 
lan vodítky.

6. Manévrovací lano Celistvost, uložení, upevnění.

7. Hasící přístroj Naplnění, platnost revize.

8. Doklady EASA Form One
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Typ hořáku Výrobní číslo Datum prohlídky

Roční prohlídka hořák

3.4.4 Kontroloval Minimální rozsah Provedl Kontroloval

1. Hořákové jednotky Zevrubná kontrola kompletnosti.

2. Manometry Celkový stav a funkce manometrů, 
upevnění sklíčka, čitelnost ciferníku, 
ručička.

3. Palivové hadice Stáří a stav, poškození, zalisování v 
koncovkách armatur, barevné označení a 
funkce koncovek.

4. Připojovací 
koncovky armatur

Funkce koncovek a zpětného ventilu (je-li 
použit), stav dosedacích ploch a těsnění.

5. Výparník a svary Kontrola svarů, povrchu výparníku a rámu
hořáku.

6. Šroubové a pružné 
spoje

Kontrola všech šroubových spojů, 
pojistných kroužků a závlaček. Kontrola 
pružných spojů koncovek rámu.

7. Kontrola LV a TH Kontrola funkce a ovladatelnosti LV a TH. 
Kontrola hoření a těsnosti LV a TH.

8. Kontrola ZV Kontrolujte funkci a ovládání, spolehlivost 
zapalování ZH.

9. Doklady EASA Form One
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Typ palivové lahve Výrobní číslo Datum prohlídky

Roční prohlídka - palivová lahev

3.4.5 Kontroloval Minimální rozsah Provedl Kontroloval

1. Tlaková zkouška Ověření platnosti poslední prohlídky.

2. Vnější prohlídka Prohlubně, rýhy, podélný svar pláště.

3. Funkce a těsnost 
armatur

Těsnost závitových spojení, funkce a 
těsnost armatur při uzavření, funkce 
palivoměru, funkce regulátoru tlaku, 
stav a funkce připojovacích armatur.

Typ výstroje Výrobní číslo Datum prohlídky

Roční prohlídka - výstroj

3.4.6 Kontroloval Minimální rozsah Provedl Kontroloval

1. Přístroje s 
vlastním 
systémem 
údržby

Platnost a výsledek poslední prohlídky.

2. Všechny 
přístroje

Stav, funkce, čitelnost údajů a přesnost, 
ověření požadavků uvedených v 
technickém popisu.

3. Přepouštěcí 
hadice

Typ, stav, stáří.
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 4.  LEToVá zPůSoBiLoST

4.1  Letová způsobilost
Letovou způsobilostí (dále jen způsobilost) balónu je v této příručce nazývána spolehlivost, tj. schopnost všech 
částí balónu vykonávat svoji funkci v podmínkách definovaných průvodní technickou dokumentací po stanovenou 
dobu.

4.2  Podmínky zachování způsobilosti
Podmínkou zachování způsobilosti balónu / části balónu je:
 a) Provádění předepsané údržby, kontrol, revizí.
 b) Dodržování postupů pro obsluhu a provozních omezení stanovených výrobcem.
 c) Provádění pokynů stanovených závaznými opatřeními definovanými v 4.3.

4.3  závazná opatření k udržení nebo zvýšení způsobilosti balónu v provozu
Závazná opatření k udržení letové způsobilosti:
  a)  PZZ vydávaný Agenturou nebo místním leteckým úřadem. Neprovedením činností předepsaných v PZZ se 

výrobek stává letově nezpůsobilým.
  b)  Servisní bulletin držitele TC. Jedná se o doporučující dokument. Neprovedením činností předepsaných 

v takovém Bulletinu se provozovatel vystavuje riziku, že existuje možnost prohlásit jeho výrobek za letově 
nezpůsobilý.

Pro zachování způsobilosti provozovaných balónů eviduje výrobce všechny známé provozovatele / vlastníky. 
V případě, že dojde ke změně provozovatele / vlastníka balónu nebo části, je povinností nového provozovatele / 
vlastníka oznámit tuto změnu výrobci prostřednictvím přiloženého „Dotazníku provozovateli balónu“. Bez uvedení 
přesné adresy není možné zajistit řádnou distribuci bulletinů.
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4.4  řízení způsobilosti
Za provozní způsobilost balónu jsou v České republice, EU a v zemích, kde je to místním leteckým úřadem nařízeno, 
odpovědni výrobci i provozovatelé.

4.4.1  hlášení nesprávné činnosti, závad a poruch
Je nezbytné, aby každý provozovatel a držitel Oprávnění k údržbě hlásil nesprávnou činnost a závadu má li 
minimálně některý z uvedených důsledků:
 a) Požáry způsobené poruchou.
 b) Porucha hořáku, která způsobila poškození obalu.
 c) Hromadění nebo únik plynu do prostoru pro posádku nebo do obalu balónu.
 d) Významná primární porucha nosné konstrukce obalu, nosných lan nebo závěsů.
 e) Selhání hořáků za letu.
 f)  Porucha nebo nesprávná činnost hořáků nebo systémů řízení (ZVV), která brání obvyklému řízení nebo zhorší 

letové vlastnosti.

Hlášení je nutné, pokud místní letecký úřad nestanoví jinak, podávat minimálně následujícím organizacím, nebo 
osobám:
 a) Držiteli TC (BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.).
 b) Agentuře (EASA).
 c) Místnímu leteckému úřadu, pokud je použitelné.

Hlášení musí být podáno do 72 hodin od vzniku poruchy.

Pro předání hlášení je důrazně doporučeno použít postup stanovený v Rozhodnutí výkonného ředitele 
EASA č. 2003/12/RM z 5. listopadu 2003, AMC 20-8.

4.4.2  Sběr informací pro řízení způsobilosti
Pro plnění povinností definovaných v Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, Část 21, bod 21A.44 zřídil 
držitel TC (BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.) systém sběru a vyhodnocování informací z provozu a pro tvorbu případných 
nápravných opatření k udržení či obnovení letové způsobilosti příslušného typu.

Pro fungování tohoto systému je nezbytné, aby každý provozovatel nebo Organizace pro údržbu předávaly držiteli TC 
hlášení minimálně o závadách definovaných v 4.4.1, které se během provozu vyskytnou. 

Pro zasílání hlášení použijte formulář „Hlášení o poruchách“, který je přílohou tohoto manuálu.

4.4.3  roční přehled o poruchách
Výrobce zpracovává roční přehled obsahující zprávu o výskytu poruch na výrobku a celkovou analýzu hlavních příčin 
poruch a opatření k odstranění možnosti vzniku těchto poruch. Výrobce tento přehled zasílá na požádání.
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4.5  životnost
Doba technického života je omezena u částí uvedených v této kapitole. Ostatní části neuvedené v této kapitole se 
vyměňují (např. při poškození nebo nadměrném opotřebení) v souladu s  kapitolou 6. této příručky.

4.5.1  omezení technické doby života textilních částí obalu
Základním prvkem pro stanovení konce životnosti textilních materiálů je jejich zbytková pevnost. Textilní 
materiály postupně ztrácí svou pevnost (degradují) až do hodnoty, která zajišťuje minimální předepsaný součinitel 
bezpečnosti.

Rychlost degradace může být nebezpečně zvýšena:
 1. Častým přetápěním obalu při hrubých letových manévrech
 2. Létáním s přetíženým balónem
 3. Ponecháním rozloženého balónu na slunci
 4. Netěsným ZVV
 5. Častým balením horkého obalu
 6. Skladováním obalu ve vlhku nebo v blízkosti topných těles

PozNáMKA:
Rychlost degradace je závislá na teplotě, při které je balón převážně provozován, podmínkách skladování a pečlivosti 
pilotáže a prováděné údržby.

Textilní materiály s omezenou dobou technického života

Materiál Typ
Pevnost při
přetržení

Jednotka

Tkanina obalu PES 50/60 200 N / 5 cm

Tkanina obalu 100 % nylon 200 N / 5 cm

Nosný popruh PES, šíře 25 mm tl.1,7 mm* 7500 N

Nosný popruh PES, šíře 25 mm tl.2,7 mm** 12 500 N

Nosný popruh PES, šíře 20 mm 5100 N

Nosný popruh AB1, AB2 PES, šíře 25 mm tl.1,7 mm 6000 N

* označen vetkáním jedné nitě inverzní barvy
** označen vetkáním dvou nití inverzní barvy
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4.5.2  omezení technické doby života ostatních částí
Životnost ostatních částí je stanovena na základě periodického hodnocení jejich stavu (viz kapitola 3). Části 
uvedené v následující tabulce musí být po dosažení uvedeného stáří vždy vyměněny za nové.

Materiál Doba technického života

Pryžová vysokotlaká palivová hadice typu EN 853 1SN 10 kalendářních let

Pryžová vysokotlaká přepouštěcí hadice typu EN 853 1SN 10 kalendářních let

Kulové kohouty kapalné a plynné fáze (pouze hořáky HB2 a H3D) 5 kalendářních let
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hlášení o poruchách
Datum události:
Typ a výrobní číslo dílu:
celkový počet odpracovaných hodin:
Datum poslední revize:
Popis poruch nebo výskytu nebezpečné události:
(V přípdě potřeby doplňte náčrtem nebo fotografií)

identifikace místa poruchy (viz. 6.4)
Provozovatelem         - hlavní skupina         - podskupina

Výrobcem         - hlavní skupina         - podskupina

Klasifikace poruchy provozovatelem

Dle možných následků         - závažná               - havarijní         - nezávažná

Dle časového průběhu         - náhlá                          - postupná         - občasná

Dle příčiny         - poddimenzovaná
        - nesprávné zacházení

        - stárnutí            
        - konstrukční     

        - výrobní
        - opotřebení

Hlášení zpracoval

Adresa: Jméno: Podpis:

Datum:

Poruchy Ukončují schopnost plnit požadovanou funkci.

Závažná porucha:
Nezávažná porucha:
Havarijní porucha:
Degradační porucha:
Poškození:
Vada:

- ovlivnila zvlášť důležité vlastnosti
- neovlivnila zvlášť důležité vlastnosti
- vznikla náhle a úplně
- vznikla postupně a částečně
- celek / dílec po poškození nevyhovuje technické specifikaci
- došlo ke změně stavu nepodstatné pro činnost celku / dílce

UPozorNěNÍ:
Má-li porucha důsledek uvedený v odstavci 4.4.1. Příručky pro údržbu, je povinností provozovatele postupovat v 
souladu s instrukcemi uvedenými v odstavci 4.4.1 Příručky pro údržbu.
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5.  oBSLUhA A úDržBA

5.1  obsluha
Balóny jsou velmi jednoduchá letadla. Díly balónu neuvedené v této kapitole proto nevyžadují podrobnější návod k 
obsluze, než je uvedeno v letové příručce.

5.2  údržba

5.2.1  údržba obalu
Kromě běžného čištění a dodržování pokynů pro skladování uvedených v  kapitole 5.2.4 nevyžaduje obal balónu 
žádnou další údržbu.
Při čištění obalu používejte běžné čistící saponátové prostředky zředěné vodou. Špinavé plochy očistěte pomocí 
navlhčených hadrů. Po očištění nechte obal před zabalením důkladně vyschnout.

5.2.2  údržba koše
Koš je zapotřebí pravidelně čistit. Na čištění proutí a podlahy používejte tekoucí vodu a  kartáč, podle možností lze 
použít tlakovou vodu (horní koženění je nutno chránit před přílišným promáčením). Proutí chraňte před přílišným 
vysušením, snižuje se tím jeho odolnost vůči lámání. Koš nikdy neskladujte vlhký, hrozí nebezpečí napadení plísní. 
Kůži na spodku koše a horním okraji pravidelně ošetřujte běžnými prostředky na údržbu hovězinových kůží (např.  
Elaskon). Je-li na horní koženění použit semiš, původní vzhled jednoduše obnovíte vykartáčováním kartáčem na 
čištění semišové obuvi.

5.2.3  údržba hořáku a palivové instalace
Z povrchu spirál a krytů hořáku pravidelně odstraňujte saze a zplodiny vzniklé hořením (nejlépe po každém letu) 
suchým flanelovým hadrem - jen tak udržíte pěkný vzhled vašeho hořáku po dlouhou dobu. Při větším znečištění lze 
použít horkou vodu s příměsí saponátu. Pokud nebude hořák pravidelně čištěn, dojde při dalším použití k  zapečení 
nečistot, které lze odstranit jen obtížně.
Čištění a promazání ventilů, seřízení elektrod zapalovacího hořáku a další údržbové práce jsou podrobně popsány v 
kapitole 6.5.

5.2.4  Skladování a přeprava balónu
Obal balónu skladujte v suchých a větraných místnostech. Obal ukládejte zcela suchý a nevystavujte ho přímému 
sálavému teplu (doporučujeme ukládat na paletu tak, aby bylo zajištěno větrání zespodu). Je-li obal po ukončení 
létání mokrý, je bezpodmínečně nutné v co nejkratší době zajistit jeho úplné usušení. Rozložte obal na suchém, 
stinném místě a nechte ho důkladně vyschnout. Doporučujeme provést nafouknutí obalu a dokonale ho vysušit 
horkým vzduchem.
Při ukládání koše dbejte na to, aby nebyl vystaven vlhkosti od podlahy. Při delším působení vlhka hrozí vznik plísní 
a hniloby.
Pro ukládání hořáku není zapotřebí žádných zvláštních postupů. Doporučujeme však hořák před uložením po každém 
letu důkladně očistit od sazí a kondenzátu. Zajistěte, aby se v  průběhu přepravy/skladování nedostaly do koncovek 
palivových hadic žádné nečistoty. Dbejte na to, aby palivové hadice byly uloženy tak, aby nemohly být poškozeny 
pádem nebo přimáčknutím těžkými předměty. Hořák by měl být skladován a přepravován vždy s prázdnými 
palivovými hadicemi. Zbytkový plyn v hadicích zkracuje jejich životnost. Při skladování se vyvarujte složení hadic 
tak, že jsou ohnuty do příliš malých ohybů. Skladování hadic na denním světle zkracuje jejich životnost. Pro 
přepravu hořáku doporučujeme používat brašnu na hořák, kterou si můžete zakoupit přímo u vašeho prodejce balónů 
nebo u výrobce. Při přepravě hořáku jej vždy bezpečně zajistěte proti pohybu.
Při skladování a přepravě palivových lahví se řiďte předpisy pro skladování a přepravu nádob se  zkapalněnými 
ropnými plyny příslušného státu.
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6.  oPrAVY

6.1  Všeobecně
Opravy moderních horkovzdušných balónů, v porovnání s ostatními typy letadel, jsou relativně jednoduché činnosti. 
Přesto je vhodné, aby osoby které provádí tyto činnosti, byly seznámeny s postupy a způsoby oprav u výrobce 
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. a získali oprávnění od leteckého úřadu pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti při 
provádění  oprav.
V této kapitole jsou uvedeny postupy základních oprav. Pokud je třeba provádět rozsáhlejší opravu nebo opravu, 
která zde není popsána, kontaktujte prosím výrobce pro získání informací o způsobu provedení takovéto opravy.
Opravy částí balónu od  jiného výrobce musí být prováděny dle pokynů tohoto výrobce.

BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pořádá kurzy, na kterých získáte celkový přehled o provádění oprav celého balónu.

UPozorNěNÍ:
Není-li jednoznačně prokázána příčina závady, je nutno zhodnocení a opravu ponechat osobě která má písemné pověření 
od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

UPozorNěNÍ:
Pro opravy lze používat pouze díly a materiály schválené výrobcem, pro které jsou vystaveny osvědčující dokumenty 
(EASA Form One).

PozNáMKA:
Běžné úpravy jako například rozvázané šňůry, uvolněné šrouby nebo uvolněné proutí nejsou považovány za
opravy a jsou součástí denní obsluhy a údržby.

6.2  zakázané opravy
Následující opravy je povolené provádět pouze výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

obal:
Výměna více než 50% textilních panelů pláště obalu v rámci jedné opravy. Vztaženo k počtu kusů panelů z celkového 
počtu, ne k ploše pláště obalu.

Koš:
Výměna více jak 20% proutěné plochy koše.

Opravy prasklých rámů z hliníkových slitin.

hořák a palivový systém:
Opravy jednotlivých dílů hořáku nebo opravy palivových hadic se zalisovanými koncovkami, jinak než výměnou 
celých dílů za nové.

Palivové láhve:
Opravy ocelového pláště nebo poškozených závitů.

ocelová nosná lana:
Opravy zalisování ocelových lan obalu nebo koše. Jakékoliv opravy poškozeného lana.

UPozorNěNÍ:
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za následky vzniklé v důsledku provedení zakázaných oprav.



B.0201   PřÍrUČKA Pro úDržBU horkovzdušného balónu

Vydáno: 9. 1. 2007 / Změna č. 8  6-3

6.3  opravy obalu

6.3.1 opravy tkaniny obalu
Při roztržení pláště obalu, panelů ZVV, trhacího pásu nebo rotačního ventilu zvolte postup opravy podle velikosti 
poškození:

6.3.1.1 Malé trhliny – poškození menší než 10 cm zasahující méně než 10% plochy panelu
Pro opravu malých trhlin (do velikosti 3 cm) je možné použít samolepící záplaty, používané pro opravy plachet lodí.
Ostatní trhliny do velikosti 10 cm lze překrýt a obšít jednoduchou záplatou z libovolné polyesterové nebo 
polyamidové tkaniny. Lze použít i samolepící záplaty za podmínky, že okraj záplaty bude sešit s pláštěm obalu dvěmi 
řadami nezávislých švů, nejpozději do zahájení dalšího letového dne. Vzdálenost mezi jednotlivými záplatami musí 
být více než 10 cm.
Při opravě malých trhlin se tkanina obalu v místě záplaty nevystřihujte.
Pokud trhlina zasahuje méně jak 5 cm k zámkovému švu, musí být šev napárán a záplata všita do zámkového švu.

6.3.1.2 Velké trhliny / propálené otvory – poškození větší než 10 cm
Při této opravě vystřihněte poškozenou tkaninu kolem poškozeného místa nebo přestřižením panelu mezi 
nejbližšími švy a nahraďte ji novou. Pokud poškození zasahuje do více panelů vyměňte tkaninu všech poškozených 
panelů. Poškozené místo obstřihněte minimálně 2 cm okolo poškození.
Při výměně zachovejte směr nití (osnova / útek) nové tkaniny stejně s původní tkaninou.
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Doporučený postup opravy:
-  Označte si poškozené místo na obalu rovnoběžně s protinátrhovou mřížkou po celé šířce / výšce panelu mezi 

nejbližšími svislými / horizontálními švy nebo okolo poškození.
-  Označte si polohu tkaniny v obalu na část která bude vystřižena, abyste zajistili správný směr nití panelu 

vzhledem k obalu po vystřižení.
-  Vypárejte tkaninu a zbývající část vystřihněte od švu ke švu, rovnoběžně s protinátrhovou mřížkou nebo 

obstřihněte poškozené místo. Nastřihněte rohy.
-  Poškozenou tkaninu z obalu použijte jako šablonu. Z nové tkaniny (záleží na výrobním čísle balónu, 

kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK spol . s r.o. pro specifikaci tkaniny k použití) vystřihněte část panelu tak, aby 
vzdálenost mezi označenými přestřiženými hranami byla o 8,4 cm větší (2,1 cm je přídavek na jeden zámkový 
šev) a označte polohu pro umístění v obalu. (Pokud je tkanina příliš poškozena, odměřte rozměry z vedlejšího 
panelu). 

-  Zašijte panel / záplatu do obalu dvojitým zámkovým švem.
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UPozorNěNÍ:
Pro opravy používejte pouze originální  tkaninu od výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

6.3.1.3 Provedení zámkového švu
Pro provedení zámkového švu je třeba počítat s přídavkem 2,1 cm na
každé hraně textilie. Šev proveďte podle obrázku. Délka stehu pro
zámkový šev by měla být od 4 do 7 mm. Doporučená délka je 5mm.

6.3.1.4 opravy nomexového ústí
Opravy nomexového ústí proveďte zaplátováním nomexovou tkaninou. Opravy musí být provedeny tak, aby nosné 
popruhy byly vždy chráněny nomexovou tkaninou proti ohni od hořáku.

6.3.1.5 omezení
Opravy definované v odstavci 6.3.1.1 smí být prováděny pouze na spodní části pláště obalu do úrovně prvního 
distančního popruhu. Na zbytku pláště jsou povoleny pouze opravy poškození do velikosti 3 cm.

Opravy definované v odstavci 6.3.1.2 musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo organizací 
která je držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

6.3.2 opravy nosného popruhu a nosného lana

6.3.2.1 Nosné a distanční popruhy
Poškozené nebo přerušené popruhy v místě poškození vyměňte 
nebo přeložte novým popruhem tak, aby měly minimální přesah na 
každou stranu od místa poškození (kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK 
spol. s r.o. pro specifikaci materiálu k použití). Místo přestřihu 
zafixujte natavením horkým vzduchem. Sešití proveďte pomocí 
15-ti řad podélných švů 2x dle obrázku.
Sešití popruhů je nutno provést před jejich našitím ke tkanině 
obalu.

6.3.2.2 Spoj popruhu s nosným ocelovým lanem nebo korunovým kruhem
Popruh poškozený v místě spojení odpárejte. Odstřihněte poškozenou část a nadstavte popruh dle postupu 6.3.2.1. 
Popruh provlečte očnicí nosného lana nebo korunového kruhu, popruhy sešijte a přišijte zpět k obalu. Popruhy 
přišijte dle obrázku při zachování původního přesahu. Pokud při párání poškodíte konce popruhů, odstřihněte 
poškozenou část a nahraďte novým popruhem dle postupu 6.3.2.1.
Při sešívání popruhu v plnicím ústí musí být mezi jednotlivým prošitím ponechána mezera minimálně 40 cm 
(při případném poškození popruhu ohněm od hořáku snížíte riziko spálení celého švu).

6.3.2.3 Korunový kruh
Poškozený korunový kruh vypárejte a vyměňte za nový (80) viz 6.3.2.2. 

6.3.2.4 Výměna ocelového nosného lana
Poškozené ocelové lano vyměňte za nové viz. 6.3.2.2. Použijte lano stejného průměru jako původní. (V případě 
pochybností kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.).
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25 1

87 cm

15

25 1

87 cm

15

Spoj ocelového lanka a nosného popruhu obaluSpoj ocelového lanka a nosného popruhu obalu

15.5 - 0.5 max. 15.515.5 - 0.540

min. 15
71 cm

15

20 řad 
2

15.5 - 0.5 max. 15.515.5 - 0.540

min. 15
71 cm

15

20 řad 
2

Nové spojení ocelového lanka a nosného popruhu obalu pro obaly BB12 - BB60 (32 poledníků)Nové spojení ocelového lanka a nosného popruhu obalu pro obaly BB12 - BB60 (32 poledníků)

20.5 - 0.5 max. 20.520.5 - 0.540

min. 20
81 cm

15

20 řad 
2

20.5 - 0.5 max. 20.520.5 - 0.540

min. 20
81 cm

15

20 řad 
2

Nové spojení ocelového lanka a nosného popruhu pro obaly BB60Z (24 poledníků), BB70Z a BB85ZNové spojení ocelového lanka a nosného popruhu pro obaly BB60Z (24 poledníků), BB70Z a BB85Z
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6.3.2.5 omezení

Veškeré opravy spojů, nahrazování části a výměny nosných popruhů musí být prováděny výrobcem 
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo organizací která je držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od 
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Výměna ocelových nosných lan zalisováním musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo 
organizací, která je držitelem písemného oprávnění pro provádění této opravy od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. a 
má odpovídající technologické vybavení pro jejich zalisování . Zalisování konců lan musí být provedeno v souladu 
požadavky normy EN 13411-3.

6.3.3 Vypouštěcí otvor uzavřený velcro panelem

6.3.3.2 zámek trhacího panelu

Opravu zámku trhacího panelu proveďte jeho kompletní výměnou. Délky švů a typy použitých uzlů musí být 
zachovány. Při výměně velcra musí být použit velcro panel dodaný výrobcem obalu a musí být přišit po všech 
okrajích. Obložení popruhů v otvoru musí být zachováno.

UPozorNěNÍ:
Obložení popruhu zabraňuje jeho poškození od velcra panelů při sbalení obalu. Použití jiného než ověřeného velcra může 
způsobit jeho rozpojení vlivem vlhkosti nebo teploty.

6.3.3.3 omezení

Opravy zámku trhacího pásu musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo organizací která je 
držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.
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6.3.4 šňůry a lana

6.3.4.1 ovládací šňůru rotačního ventilu

Poškozené ovládací šňůry vyměňte za nové.

6.3.4.2 ovládací lana zVV 

Opravu proveďte výměnou celých poškozených lan. Ovládací lano lze také 
prodloužit navázáním poškozeného konce pro ovládání stejným lanem. 
Navázání proveďte protiběžným uzlem tak aby nebránil volnému pohybu lana.

6.3.4.3 ovládací šňůry zVV

Opravu proveďte nastavením poškozených šňůr tak, aby délka šňůry mezi kladkou a poutkem na okraji ventilového 
panelu zůstala zachována. Šňůry navažte pomocí protiběžných uzlů. Pokud jsou poškozeny více než tři šňůry, 
vyměňte je za nové (kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pro specifikaci typu k použití).

6.3.4.4 centrovací šňůry zVV

Centrovací šňůry paraventilu a Smart Ventu udržují ventilový panel ve správné poloze a tím ovlivňuji jeho těsnost.

Krátká šňůra vtahuje ventilový panel do obalu, způsobuje nebezpečné namáhání jeho okraje a může způsobit jeho 
netěsnost. Krátká šňůra vytváří charakteristický napnutý rovný okraj ventilu.
Dlouhá šňůra umožňuje vtažení ventilového panelu mezi nosné popruhy, zvětšuje tím sílu a čas potřebný pro 
otevření a může způsobit jeho netěsnost. Pro dlouhou šňůru je charakteristický svěšený okraj paraventilu.

Délka šňůr paraventilu:
1. Sepněte velcro panel paraventilu a pláště poledníku, na kterém budete provádět úpravu.
2. Odvažte centrovací šňůru od pláště obalu a napněte nosný popruh mezi poutkem ventilového panelu na plášti 
obalu a okrajem vypouštěcího otvoru.
3. Zavažte šňůru pomocí protiběžného uzlu tak, aby vzdálenost mezi poutkem na plášti obalu a velcro panelem 
paraventilu byla o 6 ± 1 cm větší, než je vzdálenost mezi poutkem a velcro panelem na plášti obalu.

Poškozené nebo přerušené šňůry vyměňte za nové (83). Při výměně odřízněte poškozenou šňůru u okraje paraventilu 
tak, aby zůstal volný konec alespoň 5 cm, a tento konec zatavte. Do poutka na okraji ventilového panelu uvažte 
novou šňůru a po úpravě její délky ji uvažte do poutka na plášti obalu.

UPozorNěNÍ:
Použití jiných než protiběžných uzlů může, vzhledem k velké síle ve šňůrách, způsobit jejich povolení, uvolnění a 
následnou netěsnost paraventilu.

PozNáMKA:
Při převazování šňůr počítejte s dalším zkrácením asi o 5 cm vlivem uzlu. Po zavázání šňůr proto proveďte kontrolu jejich 
délky.
Délka šňůr Smart Ventu:
Není potřeba upravovat. Pro Smart Vent jsou použity vectranové šňůry odolné proti vlivu teploty a nedochází k jejich 
zkracování.
Poškozené nebo přerušené vectranové šňůry vyměňte za nové (1011). Navázání vectranové šňůry k ovládací šňůře 
proveďte pomocí dvojitého rybářského uzlu, navázání k okraji ventilového panelu pomocí dračí smyčky. 

Protiběžný uzelProtiběžný uzel
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6.3.5 závaží Lite Ventu

Poškozené spoje popruhů opravte sešitím. Poškozené těleso závaží neopravujte, vyměňte je za nové.

6.3.6 Kladky obalu

Poškozené kladky vyměňte za nové (kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pro specifikaci typu k použití).

UPozorNěNÍ:
Pozor na vzájemnou záměnu kladky pevné a kladky otočné kolem svislé osy. Hrozí zapletení šňůr.

6.3.7 Karabiny

Poškozené karabiny vyměňte za nové. Používejte pouze ocelové karabiny Stubai o stejné nebo vyšší nosnosti (30 kN 
karabina 217.00, 40 kN karabina 2784).

6.3.8 zkouška nafouknutím po provedené opravě

Jestliže při opravě byly vyměněny nebo opravovány součásti ovládacího systému (ZVV, rotační ventil, trhací pás) 
proveďte zkušební naplnění obalu a ověřte správnou funkci systémů.
Pokud rozsah opravy a technický stav balónu vyžaduje provedení zkušebního letu řiďte se pokyny viz. 7.4 Zkušební 
let.

Dvojitý rybářský uzelDvojitý rybářský uzelDračí smyčkaDračí smyčka
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6.4 opravy koše

6.4.1 opravy čalounění a koženění

6.4.1.1 Měkké koženění
Pro opravu měkkého koženění použijte běžné čalounické pomůcky. Opravy poškozené kůže proveďte sešitím nebo 
záplatováním vhodným materiálem. Poškozené nebo vydrolené části měkké vycpávky čalounění doplňte měkčeným 
polyuretanem nebo jinou vhodnou čalounickou vycpávkou. Vložené části přilepte Chemoprenem.

6.4.1.2 Koše typu K7 až K18
Pro ošetření silné hovězí kůže (koženění spodku koše a vstupy košů) použijte napouštěcí přípravek Elaskon ohřátý 
na teplotu cca 50 – 60°C, který naneste minimálně ve dvou vrstvách. Před použitím přípravku je nutné kůži důkladně 
očistit kartáčem, omýt teplou vodou se saponátem a nechat vyschnout.
Opravy poškozených částí koženého čalounění je třeba provádět nahrazením celého koženého dílu. Odpárejte celý 
poškozený díl a použijte ho na zhotovení šablony pro díl nový. Kůži stříhejte pákovými nůžkami na plech. Po okraji 
pro přišití vyrazte otvory pr. 5mm. Kůži důkladně napusťte přípravkem Elaskon a přišijte na původní místo šňůrou 
PES průměr 5mm, ke spodku koše kůži nastřílejte čalounickými sponami (pokud nemáte sponkovačku stačí přitlouct 
vhodnou velikostí hřebíčků).

6.4.1.3 Koše typu K22 a větší
Ošetření bílé surové kůže (koženění spodku koše a vstupy) proveďte očištění nasucho režným kartáčem, případně 
ošetřete běžným krémem na bílou obuv.
Poškozené koženění krycích lan a spodní hrany koše chráněné tvrdou surovou kůží (bílé barvy), opravte výměnou 
celého nebo části poškozeného pásu kůže. Před dalším zpracováním je třeba kůži alespoň  na min. 10 hodin namočit 
do vody (doporučená doba je 24 hodin). Vystřihněte nový pás tak, aby na obou stranách napojení na původní kůži 
přesahoval o min. 70 mm. Po okraji pro přišití vyrazte otvory pr. 3mm. Přišijte šňůrou PES průměr 3mm, ke spodku 
koše kůži nastřílejte čalounickými sponami. Pokud jste měnili části kůže, která zakrývá nosná lana, zkontrolujte že 
lano není poškozené.

6.4.2 opravy výpletu koše

6.4.2.1 Vyčnívající konce nebo zlomené pruty
Vyčnívající konce nebo zlomené pruty výpletu koše zapleťte a zajistěte vyvázáním tkanicí, nebo stahovacím 
plastovým páskem. Pokud není zlomený konec dost dlouhý pro zapletení, vyčnívající část odstřihněte. Odřené nebo 
rozštípané pruty vystříhejte a nahraďte novými.

6.4.2.2 Proutěná žebra 
Opravu poškozených svislých proutěných žeber proveďte jejich částečnou výměnou. Poškozenou část vystřihněte. 
Konec seřízněte pod úhlem v délce alespoň 50mm. Nasuňte nový prut se stejně seříznutým koncem. Přesazenou část 
(v délce seříznutí) zajistěte stahovacími plastovými pásky.
Svislé žebra, které jsou poškozené v oblasti, která zasahuje pod kořenění svěřte do opravy některému výrobci košů.
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6.4.3 opravy podlahy, nosného dřevěného rámu a ostatních dřevěných částí

6.4.3.1 Drobné poškození překližkové podlahy
Pro drobné poškození podlahy použijte běžné metody pro práci se dřevem (lepení, tmelení ….). Menší proražené 
otvory (pokud není podlaha přelomená) opravte přeplátováním nerezavějícím plechem tl. 1mm a prošroubujte 
s podlahou.  Při větším poškození nebo prolomení podlahy koše je nutné podlahu vyměnit za novou (kontaktujte 
BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pro specifikaci typu k použití).

6.4.3.2 Krycí lišty
Poškozené nebo zlomené krycí lišty lan a trubek, kde je poškození takové že neplní ochrannou funkci, je nutné 
vyměnit lišty za nové. Po dokončení opravy nalakujte opravené části bezbarvým syntetickým lakem na dřevo.
Před opravou poškozeného laku očistěte celou lakovanou plochu ocelovým kartáčem a začistěte smirkovým 
plátnem. Nalakujte alespoň dvěma vrstvami syntetickým lakem na dřevo. Barevné části výpletu proutí je dobré před 
lakováním namořit mořidlem.

6.4.3.3 Vyčnívající ostré předměty (části šroubů, zalomené třísky podlahy apod.)
Upravte tak aby nemohlo dojít k poranění posádky (zařízněte, zabruste).

6.4.3.4 Naštípnuté kluzné lišty (koše K25P a větší)
Zalepte disperzním lepidlem na dřevo a místo opravy přesmirkujte a přelakujte syntetickým lakem na dřevo. Zlomené 
lišty vyměňte za nové (kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pro specifikaci typu k použití).

6.4.3.5 Poškozené kluzné podložky (koše K7 až K22)
Odšroubujte a vyměňte za nové (kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pro specifikaci typu k použití). V místě 
vydutí vložte pod podložku kolečko ze silné hovězí kůže nebo Tvrdé gumy. Zabráníte tím zamáčknutí vyduté části 
podložky při manipulaci s košem po tvrdém rovném podkladu.

6.4.3.6 oprava kompozitové podlahy
Způsob opravy závisí na poškození. Kontaktujte  BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pro stanovení srávného postupu.

6.4.3.7 Výměna kompozitové podlahy
V případě potřeby může být kompozitová podlaha vyměněna stejným způsobem jako překližová. Upevnění ke 
konstrukci koše je u obou podlah stejné.

6.4.4 oprava trubkového rámu / sklolaminátové výztuže

6.4.4.1 zlomený trubkový rám
Je-li horní nebo dolní rám koše deformovám nebo poškozen, kontaktuje výrobce pro stanovení dalšího postupu.

6.4.4.2 zlomené sklolaminátové výztuhy
Neopravují se, vyměňte je za nové (50169 nebo 52153 s ohledem na velikost koše).
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6.4.5 oprava madel

Poškozené lano madla přeřízněte minimálně 50 cm od madla na obě strany a lano vytáhněte. Zapleťte novou část 
lana. Z konců lana vystřihněte část duše a přeložte je přes původní lano minimálně 20 cm. Lana k sobě zafixujte 
stahovacími pásky.

6.4.6 opravy nosných lan
Poškozená nosná lana se neopravují, celé lano je nutné vyměnit za nové (kontaktujte BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. 
pro specifikaci typu k použití). 

6.4.7 opravy výstroje a vybavení

6.4.7.1 Nosné karabiny
Je zakázáno opravovat a jakkoli upravovat, vždy je nutné poškozenou karabinu vyměnit za novou (30 kN karabina 
217.00, 40 kN karabina 2784).

6.4.7.2 Poutací popruhy palivových lahví
Poškozený popruh (deformovanou nebo nefunkční přezku, potrhaný předřený popruh) vyměňte za nový. Vzhledem k 
vysoké nosnosti nového popruhu je možné tolerovat natržení nebo prodření popruhu až do 15% jeho šíře.

6.4.7.3 Textilní a koženou výstroj
Opravte běžným způsobem zašitím nebo záplatováním.

6.4.7.4 Poškozené manévrovací lano
Vyměňte za nové (50091).

6.4.7.5 zlomené nebo naprasklé podpěry hořáku
Neslepujte ani jinak neopravujte. Podpěry je nutné vyměnit za nové.

6.4.7.6 Poškozená nebo prošlá lékárnička a hasicí přístroj
Musí být vyměněny nové. U lékárničky není nutná celá výměna, lze nahradit jen poškozený nebo prošlý zdravotnický 
materiál. 



BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., Francouzská 81, 602 00 Brno

 6-14   Vydáno: 9. 1. 2007 / Změna č. 8 

6.4.8 omezení

Opravy proutěného výpletu, které svým rozsahem překračují více jako 5 řad horizontálních prutů nebo 2 řady 
svislých žeber v jednom místě proutěného výpletu musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo 
organizací která je držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Opravy proutěného výpletu, které zasahují do oblasti napojení na spodní nebo horní rám koše musí být prováděny 
výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo organizací která je držitelem písemného oprávnění pro provádění 
těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Opravy zlomeného ocelového rámu koše svařováním musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo 
organizací která je držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. a má 
odpovídající technologické vybavení a pracovníka s oprávněním dle EN 287-1.

Opravu madel viz. 6.4.5 musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo organizací která je 
držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Opravy nosných lan výměnou musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., nebo organizací která 
je držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. a má odpovídající 
technologické vybavení pro jejich zalisování. Zalisování konců lan po výměně musí být provedeno v souladu 
požadavky normy EN 13411-3.
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6.5  opravy hořáku iGNiS
Níže uvedné informace platí pro hořáky Ignis s čelním těsněním hlavního 
ventilu. Pro hořáky Ignis s kuželovým těsněním hlavního ventilu (viz obrázek) 
a pro starší hořáky je nutno použít příslušný dodatek této příručky.

6.5.1  Všeobecně

VýSTrAhA:
Před jakoukoliv manipulací, údržbou nebo opravami hořáku nebo palivového systému se ujistěte, že je odpojen od
palivového přívodu a ze systému byl vypuštěn zbytek paliva.

VýSTrAhA:
Je nezbytné, aby veškeré opravy (demontáže a montáže) hořáku a palivového systému byly prováděny v čistém prostředí.
Jakékoliv pevné nečistoty nebo chemikálie mohou způsobit poškození posuvných dílů, ucpání trysek nebo zničení
gumových těsnění a lepených spojů.

UPozorNěNÍ:
Pro opravy a údržbu hořáku a palivového systému používejte pouze originální díly od výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r. o., 
které mají doklad původu na formuláři EASA Form One. Při použití jiných dílů, nenese BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. žádnou 
odpovědnost za bezchybnou funkci zařízení.

6.5.2  Postupy pro šroubové spoje a těsnění

6.5.2.1  o-kroužky a pryžové těsnění
Při demontáži posuvných dílů zatěsněných O-kroužky, je nutné při zpětné montáži použít O-kroužek nový. U ostatních 
spojů O-kroužky nebo jiným pryžovým těsněním, těsnění před montáží prohlédněte a při jakémkoli poškození nebo 
viditelném otlačení ho vyměňte za nové. O-kroužky použité na suvných dílech namažte vaselinou s příměsí grafitu 
(Molyduval Attila GR). Ostatní O-kroužky namažte silikonovou vazelínou. 

Pravidelnou výměnu O-kroužků doporučujeme provádět po roce intenzivního používání.

6.5.2.2  šroubové spoje
a) Obecné – Při montáži dílů armatury a palivového rozvodu, které nejsou zajištěny lepidlem nebo zatěsněné PTFE 
páskou, je nutné závity namazat silikonovou vaselinou. U šroubení na dílech ze slitiny Al může při zašroubování 
nenamazaných závitů dojít k jejich zadření.

b) Zajištěné nebo těsněné lepením – Závit musí být odmaštěn, zbaven pevných nečistot a zbytku starého lepidla. 
Lepidlo naneste na druhý až čtvrtý závit vnějšího šroubení a ihned zašroubujte. Pro zkrácení doby zasychání lepidla je 
možné použít aktivátor ve spreji, který se nanáší na celé šroubení pod lepidlo. Dodržujte doby pro zasychání uváděné 
výrobcem lepidel pro jednotlivé typy.

Používaná lepidla:
- Loctite 243 - pro zajištění závitu proti uvolnění (rozebíratelný)
- Loctite 620 - pro zajištění trysek hlavního hořáku
- Loctite 270 - pro zatěsnění a zajištění závitu

c) Zatěsněné PTFE páskou - Závit musí být odmaštěn, zbaven pevných nečistot a 
zbytku staré pásky. Z vrcholku závitu (vnějších i vnitřních) musí být odstraněny 
ostřiny, povrch závitu jemne začistěte smirkovým plátnem. Pro zamezení posuvu 
pásky pri zašroubování je dobré zdrsnit v příčném směru hřbety vnějších závitů 
(přetažení plátkem z pilky na kov). K utěsnění použijte pásku PTFE 12 x 0,1 mm, 

SPRÁVNĚ ŠPATNĚ

Těsnění pomocí PTFE pásky

Kuželové těsnění hl. ventilu
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kterou naviňte na vnější závit ve směru stoupání závitu. Při navíjení dbejte na to, aby byla páska stále napnutá a byla 
tak vtažena mezi jednotlivé závity. Počet vrstev pásky PTFE zvolte podle průměru závitu 3 až 6. Správně navinutá 
páska musí zcela zaplnit prostor mezi jednotlivými závity a vytvořit kužel, viz obrázek na předchozí straně. 

UPozorNěNÍ:
Vždy nechejte první závit neomotaný, při zašroubování může dojít k odstřižení pásky z kraje závitu. Tento odstřižek se 
dostane do palivového systému a může ucpat některé trysky.

6.5.3  základní montážní postupy

6.5.3.1  Vyjmutí hořáku z rámu
Před každou opravou hořákové jednotky nebo systému armatury je vhodné vymontovat hořák z rámu.

        Vyjmutí hořáku z rámu

1 – hořáková jednotka IGNIS (53115)
2 – Kardanův kloub (52926)
3 – víko kardanu (52929)
4 – třecí vložka kardanu (52934) – 2x
5 – podložka tření kardanu (52935) – 2x
6 – podložka pružící (2734)
7 – šroub M6x20 imbus (2735) – 4x
8 – šroub M6x8 s podložkou (2839)
9 – šroub M6x20 s podložkou (2839)
10 - šroub M4x8 imbus se zap. hlavou (2860)
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Demontáž z rámu:
vyšroubujte šrouby (7) - 4x a sejměte díl (3) - víko kardanu
sundejte rám z hořáku
třecí a pružící vložky díly (4, 5, 6) - zajistěte, aby se při manipulaci nevysypaly nebo je uložte mimo kloub

Demontáž hořákových jednotek:
stáhnete okraj gripu madla a vyšroubujte šroub (10)
vyšroubujte šrouby (9) - 6x a šroub (8) - 1x
sejměte hořákovou jednotku z madla a držáku

Montáž hořákových jednotek do rámu hořáku:
spojte hořákové jednotky trubkou madla
našroubujte šrouby (9) - 6x a šroub (8) - 1x, lehce dotáhněte
našroubujte šroub (10) do madla a dotáhněte 
dotáhněte všechny šrouby (9, 8)
vložte třecí a pružící vložky do středu kardanova kloubu v pořadí :   

 (4) třecí - (5) podložka tření - (6) pružící - (5) podložka tření - (4) třecí nebo je uložte mimo kloub.
 Pozn.: trubku rámu lehce namázněte silikonovou vaselinou.

nasaďte rám, přiklopte díl 3 - víko kardanu a zajistěte šrouby (7) - 4x

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-



B.0201   PřÍrUČKA Pro úDržBU horkovzdušného balónu

Vydáno: 02. 03. 2010 / Změna č. 13    6-17

6.5.3.2  Výměna palivových hadic

VýSTrAhA:
Poškozené palivové hadice nikdy neopravujte! Hadici vždy vyměňte za novou, originální se zalisovanými koncovkami od 
výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. 

Hadice kapalné fáze s kuželovým závitem 1/4 NPT šroubení (spoj hadice / koncovka REGO) zatěsněte PTFE páskou.

Hadice kapalné fáze se závitem 3/8 BSP šroubení a M18x1.5 (spoj hadice / koncovka TEMA 3810 a spoj hadice / armatura 
hořáku) zajistěte speciální těsnící podložkou USIT (ocelová podložka s gumou).

Utahovací moment při výměně hadic by neměl překročit následující hodnoty:
hadice se šroubením 1/4 NPT ……………………………………………………….. max. 20Nm
hadice se šroubením 3/8 BSP ……………………………………………………….. max. 20Nm

PozNáMKA:
Doporučujeme provádět mazání připojovacích koncovek grafitovým práškem.

6.5.3.3  Demontáž armatury
Pro snadnější údržbu letového ventilu, ventilu tichého hořáku a zapalovacího hořáku, případně pro demontáž 
zapalovacího hořáku s reduktorem tlaku je vhodné vyjmout celou armaturu z hořákové jednotky.

-
-

Demontáž armatury

1 – armatura (53116)
2 – výparník s miskou 
       (53298, 53116)
3 – šroub přívodu plynu (53264)
4 – šroub M5x16 imbus (2927) – 4x
5 – O-kroužek 20x2,5 (2927) – 2x
6 – O-kroužek 96x2 (2912
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Demontáž:
vyšroubujte šroub přívodu plynu (3)
vyšroubujte šrouby (4) – 4x
vysuňte armaturu 1 z misky (2)

Pozn.: pokud nejde miska vytáhnout, našroubujte šroub (3) zpět do bloku (1) tak, aby mezi šroubem a připojo-
vacím kroužkem výparníku byla mezera asi 5mm. Poklepáním na hlavu šroubu uvolněte armaturu z misky.

-
-
-
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Montáž:
vložte do misky (2) O-kroužek (6) stěny misky a O-kroužek namázněte silikonovou vaselinou.
nasuňte armaturu (1)
do připojovacího kroužku výparníku vložte O-kroužky (5) - 2x a našroubujte šroub (3) - nedotahujte
našroubujte šrouby (4) - 4x - nedotahujte
dotáhněte šroub (3) a šrouby (4)

 Pozn.: závity šroubu namázněte silikonovou vaselinou
seřiďte polohu trubicky odsávání tak, aby její konec při pohledu shora zasahoval nad některý tryskový otvor

6.5.3.4  Demontáž letového ventilu (LV)

-
-
-
-
-

-

Sestava letového ventilu

1 – blok armatury (53170)
2 – těleso madla (53142)
3 – trubka madla (53146)
4 – šroub M4x60 (2834)
5 – podložka segerova (2984)
6 – čep páky LV (53265)
7 – páka LV - pravá/levá (53287)
8 – podložka kluzná (53258)
9 – distanční podložka 0,3/0,5 (53266)
10 – pouzdro kuželky LV (53257)
11 – O-kroužek 18x2,5 (2931)
12 – O-kroužek 16x2,5 (2930)
13 – pružina LV (53192)
14 – kuželka LV (53255)

Demontáž:
vyšroubujte šroub (4) - 2x
sundejte těleso madla (2) a trubku madla (3)
stáhněte podložku segerovu (5) a vytlačte čep páky (6)
sundejte páku (7) a stáhněte podložku kluznou (8) a distanční podložku/ky (9)
trubkovým klíčem 13mm vyšroubujte pouzdro kuželky (10) a vytáhněte i s kuželkou (14) a pružinou (13) z bloku
armatury (1)

Montáž:
 Pozn.: před montáží všechny díly důkladně očistěte od nečistot a staré vaseliny

kuželku LV (14) namažte vaselinou Molyduval Attila GR (drážku pro O-kroužky neplňte vaselinou, kuželka půjde 
těžko nasunout)
nasuňte pružinu (13) a pouzdro kuželky (8) s O-kroužky (11, 12)
našroubujte sestavu do bloku armatury (1), závit namažte silikonovou vaselinou
nasaďte postupně distanční podložku (9), podložku kluznou (8) a páku LV (7), nasuňte čep páky (6)
oveřte, jestli je mezi pákou (7) a podložkou kluznou vůle min. 0,3mm. Pokud ne, vyndejte nebo zaměňte distanční 
podložky (9) tak, aby vůle byla v rozmezí 0,3 - 0,5 mm.
čep páky (6) zajistěte podložkou segerovou (5), pokud je podložka natažená, použijte novou
nasaďte trubku madla (3) a těleso madla (2) a zajistěte šrouby (4) - 2x

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
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6.5.3.5  Demontáž ventilu tichého (Th) a zapalovacího (zh) hořáku

Demontáž:
povolte šroub (5) a šroub (8), není nutné zcela vyšroubovat
vyšroubujte čep páky (6), sundejte páku (4) a sokl páky (7) s podložkou distanční (9)
trubkovým klíčem 13mm vyšroubujte pouzdro kuželky TH/ZH(10) a vytáhněte i s kuželkou (2) a pružinou (3)             
z bloku armatury (1)

Montáž:
 Pozn.: před montáží všechny díly důkladně očistěte od nečistot a staré vaseliny

kuželku TH/ZH (2) namažte vaselinou Molyduval Attila GR (drážku pro O-kroužky neplňte vaselinou, kuželka 
půjde težko nasunout)
nasuňte pružinu (3) a pouzdro kuželky (10) s O-kroužkem (11)
našroubujte sestavu do bloku armatury (1), závit namažte silikonovou vaselinou
nasuňte podložku distanční (9), sokl páky (7), páku TH/ZH a našroubujte čep páky (6)
ověřte, jestli je mezi pákou TH/ZH (7) a soklem páky (7) vůle min. 0,3mm. Pokud ne, vyndejte nebo zaměňte 
distanční podložky (9) tak, aby vůle byla v rozmezí 0,3 -0,5 mm.
nastavte sokl páky (7) do polohy podélné a zajistěte šroubem (8)
zajistěte proti povolení čep páky (6), šroubem (5)

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
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Sestava TH a ZH

1 - blok armatury (53170)
2 – kuželka TH/ZH (53284)
3 – pružina TH/ZH (53275)
4 – páka TH/ZH - pravá/levá (53273, 53132)
5 – šroub M3x4 stavěcí (2853)
6 – čep páky TH/ZH (53196)
7- sokl páky levý/pravý (53286)
8 – šroub M5x10 stavěcí (2974)
9 – podložka distanční (53180)
10 – pouzdro kuželky TH/ZH (53285)
11 – O-kroužek 18x2,5 (2931)
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6.5.3.6  Demontáž tichého (Th) a zapalovacího (zh) hořáku, zapalování piezo a manometru 

Demontáž - montáž TH:
klíčem OK 17 vyšroubujte tichý hořák (4) z bloku armatury (1)

nasaďte O-kroužek (3) na tichý hořák (4) a namažte silikonovou vaselinou závit a O-kroužek
našroubujte tichý hořák (4) do bloku armatury (1), dotáhněte

Demontáž - montáž ZH:
vymontujte trubičku odsávání (7) detail uchycení viz obr. 8
klíčem OK 26 povolte zapalovací hořák s reduktorem (2) v dolní části reduktoru z hořák vyšroubujte z bloku 
armatury (1)

nasadte O-kroužek (3) na těleso reduktoru ZH (2) a namažte silikonovou vaselinou závit a O-kroužek
našroubujte zapalovací hořák (2) do bloku armatury (1), dotáhněte
nasuňte trubičku odsávání (7), lehce ji přisuňte k povrchu bloku armatury (1) a zajistěte polohu

Demontáž - montáž zapalování piezo:
povolte šroub (6) - není nutné zcela vyšroubovat
vysuňte zapalování piezo (5) z bloku armatury (1)

namázněte otvor pro piezo v bloku armatury (1) silikonovou vaselinou a nasuňte piezo (5)
nastavte vzájemnou polohu konce elektrody pieza (5) a hlavice zapalovacího hořáku (2)  tak , aby špicka elektrody 
byla v poloze k hraně štěrbiny v hlavici ZH ve vzdálenosti 3-4mm.

Demontáž a montáž manometru:
povolte šroub (6) - není nutné zcela vyšroubovat
vyšroubujte manometr (8) z bloku armatury (1), šroubujte opatrně za plechový kryt manometru

omotejte závit manometru PTFE páskou a manometr (8) našroubujte do bloku armatury (1)
manometr zajistěte v poloze šroubem (9)

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
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-
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Armatura s připojenými prvky

1 – blok armatury (53170)
2 – zapalovací hořák s reduktorem (53118)
3 – O-kroužek 18x2,5 (2931)
4 – tichý hořák (53125)
5 – zapalování piezo (53114)
6 – šroub M5x10 (2974)
7 – trubicka odsávání (53207)
8 – manometr (50524)
9 – škrtící kroužek (53208)
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6.5.3.7  Demontáž a montáž reduktoru tlaku

 - Odšroubujte zapalovací hořák od reduktoru tlaku
Rozšroubujte horní (4) a dolní (1) část komory pístu . Závit je zajištěn proti 
povolení lepidlem Loctite 243.
Opatrně vytáhněte píst (3)

Při montáži opatrně nasuňte píst (3) do komory pístu (4). Před zasunutím 
namázněte stírací těsnení PTFE mazivem CARBAFLO BBL 50.
Nasaďte pružinu (2) a sešroubujte horní (4) a dolní (1) část komory pístu . Závit 
pojistěte lepidlem Loctite 243.

Verze bez reduktoru tlaku

PozNáMKA:
Konstrukce ZH bez reduktoru tlaku (připojení na plynnou fázi paliva) je v zásadě
stejná jako s reduktorem. Z reduktoru je pouze odstraněn diferenciální píst a v
tělese reduktoru není otvor pro vyrovnání tlaku.

-

-

-

-

6.5.3.8  Výměna filtru paliva zh

Filtr I
Filtr paliva je zalepený do komory pístu viz. obr. 8.

Filtr II – pouze u verze s reduktorem tlaku
Odšroubujte zátku filtru II (viz. obr. 9), vyšroubujte filtr. Před montáží namazejte závit filtru mazadlem Molyduval 
Attila GR.

UPozorNěNÍ:
U verze s hadicí plynné fáze (bez reduktoru tlaku), musí být namísto filtru(3) namontován zaslepovací šroub (číslo 
689). Bez tohoto zaslepení by kapalná fáze paliva pronikala do palivového okruhu plynné fáze.
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1 – matice komory reduktoru (53281)
2 – pružina reduktoru (53165)
3 – diferenční píst (53123)
4 – víčko komory reduktoru (53137)
5 – filtr reduktoru (2828)
6 – tryska zapalovacího hořáku (2795)

7 – škrtící kroužek (53208)
8 – trubička odsávání (53207)
9 – hlavice ZH (53117)
10 – stavěcí šroub M3x4 (2853)
11 – stavěcí šroub M5x10 (2853
12 – noha ZH (53141))

Sestava reduktoru tlaku

Výměna filtru paliva

1 – zátka filtru II (53209)
2 – palivová hadice
3 – filtr (1137)
4 – O-kroužek10x1 (2827)
5 – těsnící podložka (2765)
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6.5.4  opravy

6.5.4.1  opravy manometru
Nefungující manometr vyměňte za nový. Odpadávající akrylátové sklíčko zajistěte sekundovým lepidlem. Pokud 
ručička při odpojeném přívodu paliva a otevřeném letovém ventilu neukazuje na hodnotu nula, sejměte sklíčko, 
stáhněte ručičku a nasaďte ji tak, aby ukazovala na nulu. Při stahování ručičky musíte ostrým hrotem tlačit na střed osy 
manometru proti směru tahu za ručičku. Při násilném stahování ručičky můžete poškodit mechanizmus manometru.
Po nasazení ručičky ověřte správnou funkci manometru natlakováním palivového rozvodu na min. 0.5MPa a přesvedčte 
se, že manometr ukazuje správně. Pro natlakování použijte stlačený dusík a tlak kontrolujte ověřeným manometrem.  

6.5.4.2  odsávač kondenzátu
Pokud trubičkový odsávač kondenzátu není účinný, je třeba ho seřídit. Povolte zajišťovací šroubek na držáku odsávací 
trubičky a trubičku zasuňte až na dno jímky pro zachytávání kondenzátu. Poloha výstupu trubičky musí být v ose 
některého tryskového otvoru hlavního hořáku a měla by při pohledu shora na tryskoviště překrývat asi polovinu 
otvoru. Pokud není odsávání stále účinné, překontrolujte, jestli není trubička ucpaná, nebo nemá deformované 
konce.

6.5.4.3  zapalovací hořák a piezozapalování
Pokud je plamen zapalovacího hořáku příliš velký nebo naopak malý, lze jeho mohutnost regulovat nastavením 
škrtícího kroužku množství přisávaného vzduchu (viz 4.6.) Množství vzduchu změňte posouváním kroužku na noze ZH 
(zakrýváním a odkrýváním sacích otvorů). Nikdy nezakrývejte celý sací otvor. Pokud hořák nehoří nebo zhasíná přesto, 
že tlak paliva v přívodní hadici je v pořádku a reduktor tlaku funguje, vyčistěte trysku ZH. U hořáku bez reduktoru tlaku 
zkontrolujte rozptylovací síťku, že není zanesená nečistotami nebo karbonem. Znečištěnou síťku vyměňte za novou. 
Trysku vyperte v benzínu a vyfoukejte stlačeným vzduchem. Zapalovací hořáky jsou vybaveny filtrem paliva. Pokud 
se nepodaří odstranit závadu žádným s předchozích úkonů, zkontrolujte stav filtru a vyčistěte je. Vymontujte díl se 
zamontovaným filtrem, nebo vymontujte samotný filtr. Filtr vyperte v technickém benzínu a vyfoukejte stlačeným 
vzduchem. Pokud je filtr příliž znečištěný, vyměňte ho za nový.

Filtr I. stupně viz 9, filtr II. stupně viz obr.8.

6.5.4.4  Čištění reduktoru tlaku zapalovacího hořáku
U reduktoru tlaku může při používání nekvalitního paliva s velkým obsahem olejů dojít k takovému znečištění, že 
reduktor přestane správně fungovat. Zapalovací hořák špatně hoří, nelze regulovat mohutnost plamene a z trysky 
vytéká olej.

Vymontujte reduktor tlaku, rozšroubujte ho a vyčistěte. V horním dílu reduktoru je vlepený filtr paliva. Celý díl vypertev 
technickém benzínu a důkladně vysušte. Při demontáži a montáži pístu reduktoru dejte pozor na poškození stíracího 
těsnění pístu o závit tělesa reduktoru. Píst s těsněním nikdy nečistěte alkalickými rozpouštědly.

Poškozené těsnění nevyměňujte, vyměňte celý píst reduktoru. Nesprávná funkce stíracího těsnění se projevuje únikem 
plynu z odvzdušňovacího otvoru v tělese reduktoru. Před montáží pístu do tělesa reduktoru natřete stírací těsnění 
slabou vrstvičkou (pouze otřete prstem obvod stíracího těsnění) PTFE maziva CARBAFLO BBL 50.

PozNáMKA:
Málo znečištěný reduktor  tlaku lze jednoduše vyčistit napojením na čistý Propan a nechat hořet zapalovací hořák minimálně 
2 hodiny. Čistý plyn vytlačí zbytky oleje a nečistot. Po vyčištění je dobré seřídit mohutnost plamene.
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6.5.4.5  oprava hlavního letového ventilu hořáku (LV)
Ovládání letového ventilu jde ztuha, vázne nebo hořák v zavřené poloze ventilu netěsní:

Zkontrolujte hybnost pákového mechanismu ovládání ventilu. Poškozené díly vyměňte, mechanismus namažte 
mazadlem Molyduval Attila GR.
Zkontrolujte stav a promazání těsnění kuželky ventilu a pouzdra kuželky. Pokud je poškozené těsnění, vyměňte 
celou kuželku, případně pouzdro kuželky. Třecí plochy a těsnění namažte mazadlem Molyduval Attila GR.
Zkontrolujte stav čelního těsnění kuželky a sedla armatury. Pokud je poškozený těsnící kroužek, vyměňte celou 
kuželku za novou, dosedací plochu řádně očistěte.
Zkontrolujte, že nedošlo k trvalé deformaci pružiny LV. Pokud letový ventil v zavřeném stavu stále netěsní, 
vyměňte pružinu za novou.

Dochází k úniku paliva v okolí pákového mechanismu, okolo manometru, okolo šroubení napojení palivové hadice 
nebo zátky filtru II:

Zkontrolujte stav těsnících kroužků kuželky a pouzdra kuželky. Pokud je poškozené těsnění, vyměňte celou 
kuželku. Třecí plochy a kroužky namažte mazadlem Molyduval Attila GR.
Zkontrolujte stav zatěsnění manometru a jeho správné dotažení. Přetěsněte manometr PTFE, dotáhněte 
manometr a zajistěte jeho správnou polohu šroubem.
Zkontrolujte stav těsnící podložky USIT na šroubení přívodu palivové hadice a její dotažení. Poškozenou 
podložku vyměňte za novou, dotáhněte hadici.
Zkontrolujte stav těsnění krytu filtru paliva a jeho dotažení. Poškozenou těsnící podložku vyměňte za novou, 
kryt dotáhněte.

6.5.4.6  oprava ventilu tichého a zapalovacího hořáku (Th/zh)
Ovládání ventilu tichého horáku jde ztuha, vázne nebo hořák v zavřené poloze ventilu netěsní:

Zkontrolujte stav těsnících kroužků kuželky TH/ZH a vodící plochy pouzdra kuželky TH/ZH. Pokud jsou těsnící 
kroužky poškozené, vyměňte celou kuželku. Třecí plochy očistěte a kroužky namažte mazadlem Molyduval 
Attila GR.
Zkontrolujte stav čelního těsnění kuželky a dosedací plochu. Pokud je těsnění poškozené, vyměňte celou 
kuželku.
Zkontrolujte hybnost pákového mechanismu ovládání ventilu. Poškozené díly vyměňte, mechanismus namažte 
mazadlem Molyduval Attila GR.

Dochází k úniku paliva v okolí pákového mechanismu nebo na horní straně armatury okolo nohy TH:
Zkontrolujte stav těsnících kroužku kuželky a vodící plochy pouzdra kuželky TH/ZH. Pokud jsou těsnící kroužky 
poškozené, vyměňte celou kuželku. Třecí plochy očistěte a kroužky namažte mazadlem Molyduval Attila GR.
Zkontrolujte stav těsnícího kroužku a dosedací plochy kroužku napojení TH. Poškozené těsnící kroužky vyměňte 
za nové. Těsnící plochy očistěte a odstraňte případné ostré hrany.

6.5.4.7  oprava zapalovacího hořáku (zh) a piezozapalování
Ovládání ventilu zapalovacího horáku jde ztuha, vázne nebo hořák v zavřené poloze ventilu netěsní (prohořívá).
Dochází k úniku paliva okolo ovládací páčky:
Vzhledem k tomu, že konstrukce mechanismu ZH je shodná s mechanismem TH, postupujte v obou případech podle
bodu 5.6.

ZH nehoří, nebo hoří nepravidelně, špatně zapaluje:
Zkontrolujte znečištění ZH a reduktoru tlaku. ZH / reduktor vyčistěte.
Zkontrolujte nastavení polohy zapalovací elektrody piezozapalovače. Očistěte keramickou část elektrody od 
karbonu.
Nastavte správnou vzdálenost 3 - 4mm. Pokud piezozapalovač nefunguje, vyměňte ho za nový.
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6.5.4.8 oprava netěsnosti připojení sestupová trubka/armatura
Pri zjištění netěsnosti vyměňte těsnící O-kroužky za nové. Nerezovou matici, do které je sestupová trubka zasunuta,
nepovolujte. Vyšroubujte zajišťovací šrouby armatury a armaturu vysuňte. Nové O-kroužky namažte mazadlem viz
6.5.2.1.

6.5.4.9   oprava mechanických deformací výparníku, krycích plechů a lamel
Pomocí tyče z tvrdého dřeva vyrovnejte (páčením, vyklepáváním) pouze malé tvarové deformace do průhybu cca 
3 mm. Po každé opravě výparníku, při které dochází ke tvarování trubek spirály, musí být provedena zkouška pevnos-
ti výparníku (tlaková zkouška) podle kapitoly Příručky pro údržbu 7.4.

6.5.4.10   Výkyvné koncovky rámu hořáku
Poškozené pryžové tlumící vložky vyměňte za nové (týká se rámu hořáku od data výroby 2007).
Poškozené trubkové koncovky rámu vyměňte za nové.

6.5.4.11   Mechanismus zvedacího rámu hořáku
Pokud hořákové jednotky nedrží v nastavené poloze, je nutné seřízení/dotlakování plynové vzpěry. To je možné nechat 
provést prostřednictvím některého autorizovaného dodavatele plynové vzpěry nebo u výrobce hořáku. Dojde-li k 
poškození rámu hořáku/plynové vzpěry a hořákové jednotky, není možné plynule výškově nastavovat:
 - jsou-li poškozené nebo ohnuté části rámu hořáku, vyměňte je za nové.
 - je-li poškozená nebo ohnutá plynová vzpěra, vyměňte ji za novou.

6.5.5  omezení

Opravy při kterých jsou odmontovány díly, které uzavírají / zatěsňují palivový systém a mohou způsobit únik paliva, 
včetně výměny těsnících O-kroužků a pryžových těsnění musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o., 
nebo organizací která je držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

- demontáž palivových hadic a připojovacích rychlospojek
- demontáž výparníku včetně výměny jednotlivých trysek
- demontáž manometru
- demontáž mechanizmu letového ventilu, tichého hořáku a zapalovacího hořáku
- demontáž reduktoru tlaku zapalovacího hořáku
- demontáž křížového ventilu
- demontáž šroubení zatěsněných PTFE páskou nebo těsnícím lepidlem

Opravy uvedené v 6.5.4, včetně zkoušky pevnosti výparníku musí být prováděny výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r. o., 
nebo organizací která je držitelem písemného oprávnění pro provádění těchto oprav od BALÓNY KUBÍČEK spol. s r. o.

6.6 opravy výstroje

6.6.1  opravy teplotního štítku a tavné pojistky
Poškozený teplotní štítek neopravujte/neodstraňujte, ale našijte vedle něho nový. Přetavenou tavnou pojistku 
vyměňte za novou.

6.7  opravy vybavení

6.7.1  oprava přístrojů
Při opravách a údržbě jednotlivých přístrojů se řiďte pokyny v návodu pro údržbu a opravy jednotlivých přístrojů.
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Zkouška panelu s oknem

7.  SMěrNicE

7.1  Všeobecně
V  této kapitole jsou zařazeny směrnice, které uvádějí speciální činnost při kontrole a  opravách. Ve směrnicích, které 
předpokládají písemný záznam měření, jsou zařazeny návrhy příslušných protokolů. Při úpravách těchto protokolů 
musí být technický obsah protokolů zachován.

7.2  zkouška pevnosti tkaniny
Slouží ke zjištění, zda je zkoušená tkanina způsobilá k  letovému provozu. Provádí se pomocí zkušebních kleští
GRAB -TEST (toto zkušební zařízení je možno zakoupit u výrobce).

7.2.1  Provedení zkoušky

Standardně se tkanina zkouší v těchto místech:

 -   Přibližně 2 m pod okrajem otvoru vypouštěcího systému, nejméně na třech různých místech, z toho jednou 
přes šev.

 -   Je-li v této oblasti použito použito více barev textilie, je třeba vyzkoušet každou z nich.
 -   Je-li kdekoli na obalu použito více než jednohu druhu textilie, (tj. např. vysokogramážní textile kromě 

standardní rip-stop), zkoušejte každou z nich v nejvyšší řadě panelů, kde je použita.

Kromě výše uvedených zkoušek se u některých modelů obalů provádí další zkoušky v techto místech:

BB17GP, BB20GP Minimálně tři různá místa ve 4. a 5. řadě panelů nad ústím

BB20XR Minimálně tři různá místa řadě panelů nad 4. vodorovným popruhem. 

Tkaninu umístíme do kleští tak, aby obě čelisti svíraly stejná vlákna a současně byla dodržena minimální vzdálenost 
mezi čelistmi 80 mm. Zkušební zatížení má působit ve vodorovném směru, tj. rovnoběžně s vodorovnými popruhy.
Vzdálenost mezi čelistmi klešní má být v rozmezí 8 - 10 cm.

Zkušební zatížení: 13 kg.

7.2.2.  obaly s průhledovými okny

Je třeba provést zkoušku na panelech s okny a to ve vodorovném i svislém směru pro 
ověření pevnosti švu a vlastní průhledové fólie. Čelisti klešní mají být připevněny 
k okolní textilii, ne k vlastní průhledné fólii. Zkušební zatížení je stejné jako pro 
samotnou textilii.

7.2.3  Vyhodnocení zkoušky
 1. Nedojde-li k  porušení tkaniny, je plně způsobilá k  letovému provozu.
 2.  Dojde-li k  porušení tkaniny v  oblasti mezi 10 až 13 kg, může být způsobilost k letovému provozu uznána, 

avšak s  následujícím omezením :
  - maximální dovolené zatížení bude sníženo u všech typů o 25 %
  - maximální prípustná rychlost větru pro start BB20XR  je snížena na 5m/s
  - lety mohou být prováděny pouze za klidného počasí
  -  zkouška pevnosti tkaniny bude opakována po každých 50-ti hodinách nebo po každých    6-ti 

kalendářních měsících podle toho, který stav nastane dříve
 3.  Dojde-li k  porušení tkaniny při zatížení menším než 10 kg, musí být všechna opotřebená tkanina 

vyměněna.
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7.3  zkouška těsnosti pěnotvorným roztokem

7.3.1  Výroba pěnotvorného roztoku
Smícháme 3 díly čisté vody s  jedním dílem libovolného, dle možnosti ekologicky nezávadného saponátového 
přípravku.

7.3.2  Aplikace pěnotvorného roztoku
Širokým štětcem dostatečně potíráme (nepoléváme) nebo rozprašovačem postříkáme povrch zkoušeného dílu 
v místě předpokládaného úniku plynu. Zkoušený díl musí být vystaven zkušebnímu přetlaku minimálně 12  bar. 
Jakékoliv netěsnosti jsou signalizovány vznikajícími bublinkami. Minimální doba sledování vzniku bublin je 5 minut.

7.4.  zkouška pevnosti výparníku (tlaková zkouška)

7.4.1  Příprava
1.  Demontujte výparník z hořákové jednotky. Od výparníku musí být odpojena armatura se všemi ovládacími prvky 

včetně manometru.
2.  V tryskovém poli nahraďte všechny trysky za záslepky (tryska bez otvoru).
3.  Výparník pečlivě očistěte a zbavte všech povrchových nečistot, které by mohli ovlivnit posuzování a vyhodnocení 

zkoušky při ohledání povrchu výparníku.
4. Výparník připojte (pomocí speciálního připojovacího dílu) přiváděcí trubkou k hadici zkušebního zařízení. 

7.4.2  Provedení zkoušky
1. Zkušební zařízení s připojeným výparníkem naplňte vodou a odvzdušněte (např. povolením jedné ucpávky). 
2. Ve výparníku zvyšte tlak na 3 MPa stlačeným dusíkem.
3.  Po 3 minutách zatížení poklepejte povrch výparníku tvrdým předmětem (např. matkovým klíčem velikosti OK 17- 

OK 24) a sleduje, jestli nedošlo ke vzniku viditelných trhlin, deformací nebo prasklin.
4. Snižte tlak a vypusťte vodu z výparníku povolením jedné záslepky. Po vypuštění záslepku dotáhněte.

7.4.3  hodnocení výsledku
1. Výparník  natlakujte  stlačeným dusíkem na přetlak 1.2 MPa. Ponořte výparník do nádoby s vodou.
2. Sledujte jestli nedochází k úniku / vzniku bublinek, které by signalizovali netěsnosti nebo trhliny na výparníku.
3.  Zkoušku hodnoťte jako vyhovující, pokud nevznikla porucha nebo poškození, která by způsobila netěsnosti nebo 

viditelné deformace výparníku.

PozNáMKA:
Připojovací díly a záslepky potřebné pro provedení zkoušky můžete objednat u výrobce hořáku BALÓNY KUBÍČEK spol. s r. 
o.

7.5  zkušební let
O provedení zkušebního letu rozhoduje oprávněná organizace na základě technického stavu balónu v souladu s 
platnými předpisy leteckého úřadu státu provozovatele.
Rozsah a oprávnění k provádění zkušebních letů se řídí platnými předpisy státu provozovatele. Výrobcem je zkušební 
let standardně prováděn dle přiloženého „Protokolu o sériové zkoušce / prodloužení OLZ“.
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ProToKoL
o SérioVé zKoUšcE / ProDLoUžENÍ oLz (podle CAA - TI -008 - k/98)*

Vlastník / provozovatel:

Poznávací značka: Typ: Výrobce Výrobní číslo: Rok výroby:

Osvědčení letové způsobilosti č: Posledně platné
do:

Prodlouženo
do:

Provozní data 
balónu

Datum Celkem od výroby: poslední roční prohlídky:

h min startů h min startů

Technická prohlídka balónu:

Obal

Typ: Výrobní číslo:

Topné
zařízení

Typ: Výrobní číslo:

Koš

Typ: Výrobní číslo:

Výstroj

Spotřeba
paliva

Balón je z hlediska úplnosti a správnosti dokladů a dokumentů, dodržování systému údržby a technického stavu:

 způsobilý pro zkušební let / letový provoz

 nezpůsobilý pro zkušební let / letový provoz

 Potvrzení pověřené firmy            Datum prohlídky      Potvrzení ÚCL
       (razítko a podpis)            (prodloužení OLZ)   (razítko a podpis)

* nehodící se škrtněte
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LEToVá zKoUšKA BALÓNU

Datum Místo vzletu Výška MLS Teplota vzduchu QNH Směr/rychlost větru

Čas výstupu
 na 100m

Prázdná hmotnost bez lahví

Teplota v obalu
(stoupání 0 m/s)

Hmotnost lahví s palivem

Teplota po 30s Hmotnost nákladu

Klesání po 30s Vzletová hmotnost

Tlak paliva

Výška začátku brždění
při klesání 2 m/s

Ztráta výšky

Výška konce brždění
při stoupání 1 m/s

Čas brždění:

Funkce paraventilu/Smart Ventu: Funkce rotačních trysek: Funkce trhacího panelu:

Další pozorování nebo zjištěné závady:

Čas vzletu: Čas a místo přistání: Doba letu:

záVěr
Letová zkouška byla provedena podle schváleného programu. Balón svými výkony a vlastnostmi, jakož i fumkční 
svých částí požadavky způsobilosti k letovému provozu

 a/ splňuje

 b/ splňuje po odstanění zjištěných závad

 c/ nesplňuje

velitel balónu                   technický pracovník

Protokol převzal za:    Dne:    Podpis:



záMěrNě NEPoUžiTo
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8.  DoDATKY

8.1  úvod
Tato kapitola obsahuje potřebné dodatky s informacemi nezbytnými pro zachování letové způsobilosti balónu, který 
má další vybavení nebo se jinak liší od standardního provedení.

8.2  Seznam vložených dodatků

Datum vložení Číslo dodatku Název vloženého dodatku

8.3  Vložené dodatky
Nejsou.



záMěrNě NEPoUžiTo
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