
OMEZENÍ  LET0VÉHO  PROVOZU ULH (ultralehkých vrtuln íků) CH 7 KOMPRESS   
   
BULLETIN LAA ČR č. ULH 01/2010. 
 
Platnost: Od okamžiku vydání až do odvolání hlavním inspektorem provozu ULH LAA ČR. 
 
Účinnost: Vztahuje se na všechny ULH typu CH 7 Kompress  zapsané v rejstříku LAA ČR.  
Pro vrtulníky nezapsané v rejstříku LAA ČR je toto omezení doporučeno. 
 
Důvod: Dne 14.11.2010 došlo k nehodě ULH CH 7 Kompress při níž došlo ke smrtelnému 
zranění pilota. Vyšetřování stále  probíhá, nicméně doposud zjištěné informace nasvědčují 
tomu, že za letu došlo k oddělení jednoho listu ocasní vrtulky. Další rotace nevyvážené ocasní 
vrtulky patrně způsobila strukturální selhání draku vrtulníku, oddělení jeho částí a ztrátu 
řiditelnosti.  
 
V provozu byly v minulosti při předletových prohlídkách zjištěny  na dvou  jiných ULH 
stejného typu trhliny na listech ocasní vrtulky, a to ve stejném místě, kde při výše uvedené 
nehodě došlo s velkou pravděpodobností k oddělení listu od  tělesa vrtulky. V těchto 
případech nebyl let proveden a listy vrtulky byly vyměněny bez dalších následků.  
 
   Na základě těchto skutečností vydávám v souladu se zákonem 49/1997Sb. za účelem 
zajištění bezpečnosti následující omezení letového provozu: 
 
Text: 

1) S okamžitou platností jsou dočasně a z preventivních důvodů zakázány veškeré lety 
ULH (ultralehkých vrtulníků) CH 7 Kompress a jeho dalších  modifikací, které jsou 
vybaveny ocasní vrtulkou stejné konstrukce. 

2) Provoz ULH CH 7 Kompress bude možno obnovit  až po zjištění dalších okolností a 
podrobností souvisejících s předmětnou nehodou, případně po splnění podmínek 
plynoucích z výsledků šetření. 

3) Obnovení možnosti provozu ULH CH 7 Kompress, případně podmínky za kterých 
bude možné provoz znovu obnovit zveřejníme v Bulletinu.   

 
Zvěřejnění: 
 
-prostřednictvím webu LAA ČR 
-doručení všem majitelům a provozovatelům ULH CH 7 Kompress evidovaným v rejstříku 
LAA ČR 
-doručení dovozci a držiteli typového průkazu ULH CH 7 Kompress  
 
 
 
 

V Plzni 15.11.2010.                       Ing. Vladimír Kačerovský 
                                                       Hlavní inspektor provozu ULH LAAČR 
 
V Praze 15.11.2010    Jiří Koubík 
       ředitel správy LAA ČR  
 


