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Úvod 

 Tato práce se zabývá problematikou údrţby a bezpečnosti kolejových vozidel. První ka-

pitola se zaměřuje na rozdělení, parametry, charakteristiku a předpisy kolejových vozidel. 

Tato část je komplexně popsána a na ní logicky navazují další kapitoly řešící spolehlivost, 

údrţbu a bezpečnost kolejových vozidel. Údrţba zajišťuje bezpečnost a spolehlivost kolejo-

vých vozidel. Údrţba je nedílnou součástí provozování kolejových vozidel a je nezbytná pro 

dosaţení vytýčených cílů společnosti. Údrţba zahrnuje souhrn činností, které zajišťují bez-

pečnost, ekologičnost a spolehlivost jakéhokoliv strojního zařízení. Obecně lze říci, ţe orga-

nizace údrţby je souhrn činností spojených s plánováním, řízením, controllingem, zajištěním 

náhradních dílů, bezpečností práce, dodrţování právních předpisů, a archivací technické do-

kumentace. Údrţbu lze organizovat různými způsoby. Pohled na organizaci údrţby je ovliv-

něn prostředím, ve kterém je prováděna. Vlivy působící na organizaci údrţby jsou geografic-

ké působiště společnosti, zaměstnanecká politika společnosti, finanční situace společnosti, 

kvalifikace zaměstnanců, zákonné poţadavky, konkurenční vlivy a národní a mezinárodní 

politické klima.  

 V této práci je rozkryta problematika organizace údrţby kolejových vozidel a to výhradně 

motorových lokomotiv od výrobce CZ-LOKO, u kterých jsou zachovány některé původní 

konstrukční celky ČSD. Seznámíme se základními druhy údrţby, výpočtem spolehlivosti, 

identifikací poruch a bezpečností kolejových vozidel.  

 Práce vás také seznámí s organizací údrţby kolejových vozidel ve společnosti Unipetrol 

Doprava, s.r.o. a s její následnou optimalizací. Ukáţe, jakými prostředky lze optimalizaci 

provést. 
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1 Kolejová vozidla 

 Kolejová vozidla jsou dopravní prostředky vyuţívající pro pohyb kolej. Kolej vozidlo 

nese a vede. Kolej je tvořena kolejnicovým pásem, nebo častěji dvojicí kolejnicových pásů. 

Kolejnicové pásy jsou spojeny pomocí upevňovacích prvků k podpěrám tj. k praţcům, beto-

novým blokům, prahům, roštům atd. Dále budou řešena pouze kolejová vozidla vyuţívající 

dvojici kolejnicových pásů. V dalších kapitolách se práce zaměří na motorové lokomotivy 

normálního rozchodu. Pro pochopení toho o jak rozsáhlý obor „kolejová vozidla“ se jedná, je 

zde uveden podrobný popis dělení kolejových vozidel.  

1.1 Kolejová vozidla – dělení, pojmy 

 Kolejová vozidla lze dělit podle různých hledisek. Na diagramu níţe je znázorněné zá-

kladní schéma rozdělení kolejových vozidel, které je v dalších kapitolách doplněné  vysvětle-

ním uvedených pojmů. 

 

1.1.1 Dělení kolejových vozidel podle schopnosti vyvíjet taţnou sílu 

 Toto rozdělení kolejových vozidel je zaloţeno na způsobu jízdy po kolejích.  

1. Hnací vozidla jsou kolejová vozidla, která jsou schopna vyvíjet vlastní taţnou sílu. 

 Lokomotivy – Hnací vozidla určená k přemisťování jednotlivých vozidel nebo vlaků. 

Ty se dále dělí na:  

 elektrické lokomotivy, mají dvojkolí poháněná elektromotorem nebo několika motory, 

při čemţ elektrická energie je odebírána z troleje, z třetí koleje nebo z akumulátorové baterie.  

 motorové lokomotivy, u nich je zdrojem energie tekuté palivo a prvotním motorem je 

spalovací motor 

Kolejová vozidla 

Jednokolejnicová (Monorail) 

Dvojkolejnicová 
(úzkorozchodná, 

normální rozchod, 

širokorozchodná) 

Ostatní (jeřáby, výtahy, autobusy) 

Hnací 

Taţená 

Speciální 

Lokomotivy 

Motorové vozy 

Elektrické vozy 

Osobní vozy 

Nákladní vozy 

Traťové 

Lokomotivy 

Posunovací 

Motorové  

Elektrické  

 

Hybridní 

Parní 
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 hybridní lokomotivy, mají obvykle dva hnací systémy – jedním z nich je nejčastěji zá-

vislá elektrická trakce (napájení z troleje), druhým bývá trakce motorová nebo nezávislá elek-

trická (napájení z akumulátorové baterie). 

 parní lokomotivy, mají dvojkolí poháněné klikovým mechanismem přímo od tlaku pá-

ry z jednoho z hlavních celků parní lokomotivy parního kotle. Je to uzavřená nádoba, ve které 

se přeměňuje voda v páru o tlaku vyšším, neţ je tlak atmosférický. Jako zdroj paliva slouţí 

uhlí nebo mazut. Tyto lokomotivy se dnes zachovávají pouze jako muzejní exponáty a 

v České republice se v běţném provozu jiţ nevyskytují. 

 Motorové vozy – Hnací vozidla se spalovacím motorem zařízená na přepravu osob 

nebo osob a nákladu. Motorová jednotka je sestavená z motorových, nemotorových (vloţe-

ných), popř. i řídících vozů, tvořících konstrukčně ucelenou soupravu. 

 Elektrické vozy – Hnací vozidla elektrické trakce zařízená na přepravu osob nebo 

osob a nákladů. Elektrická jednotka je sestavená z elektrických, nemotorových (vloţených), 

popř. i řídících vozů, tvořících konstrukčně ucelenou soupravu. 

2. Vozy jsou kolejová vozidla bez schopnosti vyvinout taţnou sílu. Dvěma hlavními 

skupinami vozů pro veřejnou dopravu jsou: 

 Osobní vozy – Patří sem vozy pro přepravu osob, zavazadel, spěšnin, pošty nebo vozy 

pro poskytování sluţeb. Vedle standardních osobních vozů se sedadly pro cestující to jsou 

dále vozy lehátkové, lůţkové, restaurační apod., vozy sluţební, zavazadlové, poštovní, vozy 

pro přepravu jízdních kol a osobních automobilů v osobních vlacích. Jako přípojný vůz bývá 

označován osobní vůz zpravidla odlehčené konstrukce, připojovaný k motorovým vozům. 

Řídící vůz je osobní vůz se stanovištěm strojvedoucího, z něhoţ lze dálkově ovládat hnací 

vozidlo zařazené v soupravě. 

 Nákladní vozy – slouţí k přepravě nákladů. Pro přepravu kusových nákladů a tuhých 

látek slouţí široká škála krytých a otevřených vozů s rovnou nebo střechovitou (u výsypných 

vozů) podlahou, pro přepravu tekutých nebo plynných látek pak vozy kotlové (cisterny). Stále 

větší podíl tvoří vozy s přesuvnými bočními stěnami, s přesuvnou střechou, vozy pro přepra-

vu kontejnerů a návěsů, vozy pro přepravu svitků plechů a vozy výsypné. 

3. Speciální vozidla představují dvě hlavní skupiny: 

 Kolejová vozidla pro potřebu provozovatelů drah – například mechanizační sou-

pravy pro výstavbu, rekonstrukce a údrţbu tratí, pro revizi a údrţbu trolejového vedení, vozi-

dla pro odstraňování následků nehod či nepřízně počasí, měřící vozy atd. 

 Kolejová vozidla pro potřeby průmyslu – u nichţ konstrukce vychází z poţadavků 

technologie, jejíţ součástí mají být. Například hutní vozy, vozy pro koksovny, vozidla úzko-

rozchodných průmyslových, důlních, lesních drah apod. [1] 

1.1.2 Dělení kolejových podle způsobu přívodu energie 

1. Hnací vozidla závislá na přívodu energie jsou kolejová vozidla závislá na přívodu 

energie z vnějšího elektrického napájecího systému tzv. vozidla závislé trakce. Pro napájení 

hnacích vozidel se pouţívají nejčastěji tyto napěťové systémy: 

 Stejnosměrný, 3 kV 

 Stejnosměrný, 1,5 kV 

 Střídavý, 25 kV a 50Hz 

 Střídavý, 15 kV a 16,7 Hz 
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Obrázek 1 - Trakční proudové soustavy v ČR 

2. Hnací vozidla nezávislá na přívodu energie, těmi jsou motorové lokomotivy a moto-

rové vozy. Podle způsobu přenosu energie z prvotního zdroje, kterým je spalovací motor (vý-

jimečně turbina), u kolejových vozidel výhradně vznětový motor, se dělí motorové lokomoti-

vy a motorové vozy na vozidla: 

 S mechanickým přenosem výkonu (spalovací motor – hřídel – převody – kola) 

 S hydrodynamickým přenosem výkonu (spalovací motor – převody – hydrodyna-

mická převodovka – kola) 

 S hydrostatickým přenosem výkonu (spalovací motor – čerpadlo – hydromotor – 

převody - kola) 

 S elektrickým přenosem výkonu (spalovací motor – generátor – trakční motor – pře-

vody – kola) 

 S hydromechanickým přenosem výkonu 

Dále se jejich dělení rozčleňuje podle výkonu. Motorové lokomotivy se nejčastěji dělí do tří 

výkonových kategorií: 

 300 – 800 (1000) kW lokomotivy pro posun a lokomotivy pro průmyslové podniky 

 1000 – 1500 kW lokomotivy pro traťovou sluţbu s niţším výkonem 

 2000 – 3600 kW lokomotivy pro traťovou sluţbu s vyšším výkonem, pro dálkovou 

přepravu 

Motorové vozy se obvykle dělí do dvou výkonových kategorií. 

 Do 350 kW – při pouţití automobilových motorů 

 Nad 350 kW – při pouţití universálních nebo speciálních dráhových motorů 

[1] 
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1.1.3 Dělení kolejových vozidel pro veřejnou dopravu podle jejího charakteru 

1. Kolejová vozidla pro dálkovou ţelezniční dopravu musí odpovídat mezinárodním 

normám – poţadavkům standardizace a unifikace svou celkovou koncepcí i hlavními kon-

strukčními uzly a díly. Minimalizuje se rozdílnost konstrukcí kolejových vozidel pro meziná-

rodní a pro vnitřní dopravu. 

2. Kolejová vozidla pro regionální ţelezniční dopravu. U osobních vozů se připouští 

niţší míra komfortu, na vedlejších tratí se uplatňují kolejová vozidla lehké stavby. 

V předměstské dopravě prokazují své přednosti elektrické nebo motorové jednotky nebo lo-

komotivní vlaky s řídícím vozem na druhém konci soupravy. V regionální dopravě nákladní 

dopravy jde o konkurenci se silniční dopravou. Doménou ţeleznic zůstává především hro-

madná doprava paliva a surovin pro velké průmyslové a energetické komplexy nebo doprava 

materiálu pro velké investiční akce. 

3. Kolejová vozidla pro městskou a příměstskou dopravu. Jedná se téměř výhradně o 

dopravu osobní. Ta je vedena buďto v úrovni terénu (úrovňová, pozemní, povrchová doprava) 

nebo mimo úroveň terénu (doprava mimoúrovňová: podzemní nebo nadzemní). Oba systémy 

lze s výhodou kombinovat. Úrovňová doprava je zajišťována tramvajemi. Svým charakterem 

to jsou elektrické vozy nebo elektrické jednotky, rozměrově přizpůsobené prostoru vyhraze-

nému tramvajovému provozu. Mimoúrovňová doprava je provozována rovněţ elektrickými 

jednotkami. Ty mohou být provozovány při vyšších rychlostech, protoţe nehrozí kolize se 

silniční dopravou. [1] 

1.1.4 Dělení kolejových vozidel podle rozchodu koleje 

1. Vozidla normálního rozchodu mají jmenovitý rozchod 1435 mm, provozovaná vět-

šinou evropských ţeleznic i městských a průmyslových drah. 

2. Vozidla úzkorozchodná mají jmenovitý rozchod menší neţ 1435 mm, například 760 

mm na tratích Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, Obrataň – Jindřichův Hradec – Nová Bystři-

ce nebo 1000 mm na tratích Tatranské ţeleznice, Trenčianská teplá – Trenčianské Teplice, 

bratislavské tramvaje. 

3. Vozidla širokorozchodná mají jmenovitý rozchod větší neţ 1435 mm například 1520 

mm tratě Finska a země bývalého Sovětského svazu, 1602 mm tratě Severního Irska, 1668 

mm tratě Španělska a Portugalska. [1] 

1.2 Parametry kolejových vozidel 

 V této kapitole jsou uvedeny základní hmotnostní a rozměrové parametry kolejových 

vozidel hnacích a taţených. 

1.2.5 Parametry hmotnosti 

mv – Vlastní hmotnost vozidla [t] : U vozů je to hmotnost vozu bez hmotnosti osob, nákladu 

a provozních hmot. U hnacích vozidel je to hmotnost vozidla bez hmotnosti personálu, pro-

vozních hmot, nářadí a povinných náhradních dílů.  

ms – Hmotnost hnacího vozidla ve sluţbě [t] : Je vlastní hmotnost vozidla s polovičním 

opotřebováním kol, vystrojeného nářadím, povinnými náhradními díly, mazivy, dvěma třeti-

nami písku, u motorové trakce navíc dvěma třetinami zásoby paliva a plným stavem chladicí 

kapaliny. 
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mu – Přípustná hmotnost nákladu (únosnost) [t] : Je největší přípustný náklad nákladního 

vozu s ohledem na jeho konstrukční pevnost. Hospodárnost konstrukce vozu ilustruje tzv. 

poměrná hmotnost vozu resp. koeficient táry, tj. poměr vlastní hmotnosti nákladního vozu 

k přípustné hmotnosti nákladu, tedy poměr mv : mu . Tento poměr má být co nejmenší, za 

příznivou se povaţuje hodnota ≤ 0.33. 

mh – Hrubá hmotnost vozidla [t] : Hrubá (celková) hmotnost vozu je součtem vlastní hmot-

nosti vozu a hmotnosti nákladu. Celková hmotnost hnacího vozidla je součtem hmotnosti vo-

zidla ve sluţbě, hmotnosti personálu a cestujících osob a nákladu. 

MN – Hmotnost vozidla na nápravu [t] : Je část hrubé hmotnosti vozidla mh, připadající na 

jednu nápravu, tedy na MN = mh/n kde n je počet náprav. . 

ML – Hmotnost vozidla na jednotku délky [t] : Je poměr hrubé hmotnosti vozidla mh, 

k délce vozidla Lv, měřené přes nestlačené nárazníky, tedy ML = mh/Lv . 

Obsaditelnost osobního vozidla : Je parametrem vyuţitelnosti osobního, motorového nebo 

elektrického vozu. U vozů se sedadly se udává počtem míst k sedění a počtem míst k stání 

(poměr bývá nejčastěji 1:1). U lehátkových a lůţkových vozů to je počet lehátek nebo lůţek. 

Na jednoho cestujícího (včetně zavazadel) se počítá obvykle s průměrnou hmotností 80 kg 

v dálkové dopravě, jinak s průměrnou hmotností 70 kg. [1] 

1.2.6 Rozměrové parametry 

 

Obrázek 2 - Rozměrové parametry 

Lv – Délka vozidla [m]: se zpravidla udává přes nestlačené nárazníky nebo, v případě zabu-

dovaných samočinných spřáhel, měřená od svislých os spřáhlovacích hlav. 
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Šířka vozidla [m]: se stanoví včetně těch pevných částí vozidla, které v příčném směru nejví-

ce přečnívají přes boční okraj skříně vozidla. 

Výška vozidla [m]: se udává pro prázdné vozidlo při zcela nových (neopotřebovaných) a 

provozně neunavených částech jeho pojezdu, a to opět pro nejvýše poloţenou pevnou součást 

skříně vozidla. 

bv – Rozvor vozidla [m]: je vzdálenost os krajních náprav nepodvozkového vozidla. 

bp – Rozvor vozidla [m]: je vzdálenost os krajních náprav podvozku. 

bs – Rozvor sousedních náprav [m]: je vzdálenost os sousedních náprav u vícenápravového 

nepodvozkového vozidla nebo u vícenápravového podvozku. 

bka – Rozvor vnějších krajních náprav [m]: U podvozkových vozidel udává vzdálenost os 

vnějších krajních náprav podvozků vozidla; má význam z hlediska umístění vozidla na po-

suvnách a točnách. 

bki – Rozvor vnitřních krajních náprav [m]: U podvozkových vozidel udává vzdálenost os 

vnitřních krajních náprav podvozků vozidla; má význam z hlediska průjezdnosti vozidla přes 

sváţné pahrbky. U nákladních vozů nemá být větší neţ 14 m. 

bo – Vzdálenost točných čepů [m]: U podvozkových vozidel je vzdálenost svislých os, ko-

lem kterých se natáčejí podvozky oproti skříni. 

Poměrný rozvor: Je poměr rozvoru nepodvozkového vozidla k délce tohoto vozidla přes 

nestlačené nárazníky, tedy bv : Lv . Minimální hodnota se udává 0,4. Podobně lze u podvoz-

kových vozidel definovat pojem poměrná vzdálenost otočných čepů jako poměr vzdálenosti 

otočných čepů k délce vozidla přes nestlačené nárazníky, tedy bo : Lv . [1] 

1.3 Charakteristiky hnacích ţelezničních kolejových vozidel 

 Společné konstrukční skupiny pro všechna ţelezniční kolejová vozidla, jejichţ konkrétní 

provedení odpovídá typu konkrétního vozidla, jsou: 

 Pojezd 

 Brzdy 

 Skříň vozidla 

 Táhlové a naráţecí ústrojí 

 Charakteristickými prvky hnacích vozidel jsou pak především: 

 Trakční a pomocná zařízení s hlavními prvky soustředěnými zpravidla ve strojovně 

 Pohon dvojkolí 

 Stanoviště strojvedoucího s prvky ovládání pohonu a brzdy, případně i energetického 

zásobování vozidel vlakové soupravy 

 Podle svého typu jsou vozy charakterizovány: 

 Provedením a úpravou skříně pro bezpečný převoz cestujících u osobních vozů, při za-

jištění potřebných nároků ne pohodu cestování, a pro přepravu zavazadel, pošty apod. 

 Provedením a úpravou skříně pro bezpečný a rychlý převoz příslušného nákladu u ná-

kladních vozů. [1] 
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1.3.7 Charakteristika elektrických lokomotiv 

1. Traťové elektrické lokomotivy. Elektrická výzbroj výkonných traťových lokomotiv 

je svými rozměry náročná na prostor. Tomu odpovídají i potřebné rozměry strojovny – loko-

motivy jsou stavěny jako skříňové se stanovištěm strojvedoucího na kaţdém konci lokomoti-

vy. Na obrázku 3 je typový výkres traťové elektrické lokomotivy. Jsou zde vyznačeny hlavní 

prostory a komponenty lokomotivy skříňového provedení. Největší prostor zaujímá strojovna, 

která se nachází mezi kabinami strojvedoucího. Ve strojovně je umístěna podstatná část elek-

trické výzbroje, z níţ nejvýznamnější jsou trakční měniče, dále pneumatická výzbroj, pomoc-

né pohony a ventilátory pro chlazení. 

 

Obrázek 3 - Typový výkres lokomotivy řady 380 (Škoda Transportation s.r.o.) 

1 – hlavní rám skříně lokomotivy, 2 – strojovna, 3 – kabina strojvedoucího, 4 – trakční pod-

vozek, 5 – trakční transformátor, 6 – odnímatelná střecha, 7 – bateriová skříň, 8 – sběrač 

proudu, 9 – střešní elektrická výzbroj 

2. Posunovací elektrické lokomotivy. Elektrické lokomotivy posunovací s menším in-

stalovaným výkonem se stavějí jako kapotové s jednou vyvýšenou věţovou kabinou strojve-

doucího ve střední části lokomotivy, kdy je v konstrukci dáván důraz na výhledové vlastnosti 

z kabiny strojvedoucího na nárazníky na obou čelech. 
 

 

Obrázek 4 - Typový výkres elektrické posunovací lokomotivy (řada 110) firmy Škoda 

[1] 
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1.3.8 Charakteristika motorových lokomotiv 

1. Traťové motorové lokomotivy. Také motorové lokomotivy mají jako vozidla nezá-

vislé trakce své hlavní části odlišné od předchozích. 

 

Obrázek 5 - Typový výkres motorové lokomotivy (řada 753) firmy CZ LOKO 

1 – chladící blok (chladič, kompresor, ventilátory), 2 – podvozek, 3 – tlumič výfukových ply-

nů, 4 – spalovací motor, 5 – trakční alternátor, 6 – palivová nádrţ, 7 – kabina strojvedoucího 
 

2. Posunovací motorové lokomotivy. Na obrázku 6 je uveden typový výkres kapotové 

motorové lokomotivy s věţovou kabinou pro posunovací sluţbu s vyznačenými hlavními pro-

storami a komponenty. 

 

Obrázek 6 - Typový výkres motorové lokomotivy (řada 774.7) firmy CZ LOKO 

1 – hlavní rám skříně lokomotivy, 2 – kabina strojvedoucího, 3 – třínápravový trakční podvo-

zek, 4 – naftová nádrţ, 5 – přední kapota, 6 – přední strojovna, 7 – zadní kapota, 8 – zadní 

strojovna, 9 – trakční soustrojí diesel-alternátor, 10 – chladící blok, 11 – výfuk s tlumičem 

hluku, 12 – ochozy [1] 

1.3.9 Charakteristika elektrických jednotek pro příměstskou dopravu 

 K rychlejší výměně cestujících na zastávkách přispívají široké vstupy se sníţenou úrovní 

podlahy. Zvýšené přepravní kapacity jednotky se s výhodou dosahuje dvojpodlaţním uspořá-

dáním oddílů pro cestující, to navíc spolu se spřaţením jednotlivých vozů jednotky „na krát-

ko“ zkracuje délku jednotky a umoţňuje její bezproblémový provoz na traťových úsecích 
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s kratšími nástupišti. Sníţení vlastní hmotnosti jednotky lze dosáhnout aplikací lehkých kovů 

při stavbě skříní vozidel. 

 

Obrázek 7 - Elektrická jednotka pro příměstskou dopravu firmy Siemens 

1 – motorový vůz (M), 2 – vloţený vůz nemotorový (NV), 3 – trakční podvozek, 4 – dvou-

křídlé přesuvné vstupní dveře, 5 – přechodový měch, 6 – sběrač proudu, 7 – běţný podvozek,  
[1] 

1.3.10 Charakteristika regionálních vozidel 

 Většinou se pouţívají dvoučlánkové kloubové nebo článkové motorové jednotky lehkého 

provedení, které jsou určeny na pro provoz na tratích s menší frekvencí cestujících. 

 

Obrázek 8 - Regionální jednotka Talent firmy Bombardier 

1 – skříň předního článku, 2 – skříň zadního článku, 3 – trakční podvozek, 4 – běţný, Jakobův 

podvozek, 5 – trakční blok (modul), 6 – klimatizační modul, 7 – kabina strojvedoucího, 8 – 

přechodový měch, 9 – nástupní prostor, 10 – multifunkční nástupní prostor, 11 – vstupní 

dvoukřídlé předsuvné dveře  

[1] 
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1.4 Předpisy pro kolejová vozidla 

 Hlavní poţadavky na konstrukci, výrobu, provoz a údrţbu kolejových vozidel: 

 bezpečnost cestujících a nákladu v provozu 

 bezpečnost práce zaměstnanců v dopravě 

 ochrana okolí dopravní infrastruktury před negativními vlivy provozu 

 zajištění přechodnosti vozidel v mezinárodní dopravě nebo na tratích různých pře-

pravců 

 unifikace nebo standardizace stanovených dílů [1] 

1.4.11 Mezinárodní ţelezniční unie – UIC (Union Internationale des Chemins de fer) 

 Byla zaloţena 17. října 1922 51 ţelezničními společnostmi z 29 zemí. Mezi zakládající 

členy UIC patřily i Československé státní dráhy (ČSD). Nyní je globální společnost, která 

koordinuje rozvoj a fungování ţelezniční dopravy ve všech členských státech. Řeší mimo jiné 

také problematiku vytváření nových a zachovávání stávajících mezinárodních spojů, unifikaci 

ţelezniční techniky, dohlíţí na dodrţování bezpečnostních kritérií, jako je např. zabezpečova-

cí zařízení. Reprezentuje členské společnosti na mezinárodní úrovni. Sídlem organizace je 

Paříţ. Členy mohou být ţelezniční společnosti, manaţeři ţelezniční infrastruktury, operátoři 

ţelezniční a kombinované dopravy, společnosti poskytující leasing vozidlového parku a po-

skytovatelé sluţeb (stravovací sluţby, spací vozy atd.). K úkolům UIC patří: 

 vypracování technických norem a doporučení ke zlepšení mezinárodní dopravy 

 zastupování zájmů ţelezniční dopravy na mezinárodních grémiích 

 realizace projektů a výzkumu v oblasti osobní a nákladní ţelezniční dopravy 

 Ustanovení UIC jsou presentována formou vyhlášek, které jsou tematicky členěny do 

deseti svazků, číslo svazku je zároveň první číslicí v trojčíslí označení vyhlášky (za trojčíslím 

můţe být další doplňovací index). Problematiky kolejových vozidel se přímo dotýkají vyhláš-

ky svazků: 4 – Provoz, 5 – vozidla, 6 – Vozba. Příklad vyhláška UIC č. 526-1: Nákladní vozy. 

Nárazníky se zdvihem 105 mm. 

 UIC řídila také Výzkumný ústav evropských ţeleznic – ERRI (European Rail Research 

Institute) se sídlem v nizozemském Utrechtu; ten byl pokračovatelem Výzkumného a zkušeb-

ního ústavu – ORE (Office de Researches et d´Essais). ERRI řídil a prováděl výzkum, studie a 

zkoušky v široké oblasti ţelezniční technologie a spolupracoval s ţelezničním průmyslem. 

Výstupem této činnosti byly technické dokumenty, zprávy a výkresy. V roce 2004 byl ke ško-

dě ţeleznic zrušen. 

 Do UIC byly také integrovány Svaz RIV a Svaz RIC. Ty vydaly a dále aktualizují úmluvy 

o podmínkách přechodnosti vozů a nákladů resp. Cestujících v mezinárodní přepravě. Pří-

slušná ustanovení se dotýkají všech administrativních, komerčních a technických náleţitostí a 

jsou zakotveny v předpisech: 

- Úmluva o vzájemném pouţívání nákladních vozů mezi ţelezničními podniky – „Úmluva 

RIV“ (Regolamento Internazionale Veicoli). 

- Úmluva o vzájemném pouţívání osobních a zavazadlových vozů v mezinárodní dopravě – 

„Úmluva RIC“ (Regolamento Internazionale Carozze). [1] 
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1.4.12 Evropská ţelezniční agentura – ERA 

 Je to nástupce v r. 2005 zrušeného Evropského sdruţení pro ţelezniční interoperabilitu – 

AEIF. ERA definuje Technické specifikace pro interoperabilitu – TSI, jeţ odstraňují technické 

bariéry v transevropském systému ţelezniční dopravy. Jsou tvořeny dvěma svazky, kterými 

jsou:  

 Technické specifikace pro interoperabilitu vysokorychlostních ţelezničních systémů 

 Technické specifikace pro interoperabilitu konvenčních ţelezničních systémů – pod-

kladem pro tyto specifikace se stávají vyhlášky UIC 

 Některé další organizace v EU jsou: 

 Společenství evropských ţeleznic (Německo GEB, Anglie CER, Francie CCFE)  

 Svaz evropského ţelezničního průmyslu – UNIFE ten sdruţuje přední evropské podni-

ky ţelezničního průmyslu a hraje aktivní úlohu při tvorbě TSI.  

 Národním členem UNIFE je Asociace podniků českého ţelezničního průmyslu – ACRI. 

[1] 

1.4.13 Mezinárodní technické normy 

 Světovými normalizačními organizacemi jsou především (obě se sídlem v Ţenevě): 

 Mezinárodní organizace pro normalizaci – ISO 

 Mezinárodní elektrotechnická komise – IEC 

 Technické normy ISO jsou podkladem i pro evropské a národní technické normy. Evrop-

skými normalizačními organizacemi jsou (obe v Bruselu): 

 Evropský výbor pro normalizaci – CEN označení norem „EN“. Ţelezniční problemati-

ku řeší Technický výbor TC 256 – Railway applications, který má tři podvýbory: SC1 – Ko-

lej; SC2 – Dvojkolí a podvozky; SC3 – Brţdění. Na práci se podílí i několik pracovních sku-

pin nezařazených do podvýborů. Technické normy pro resort ţeleznic jsou zařazeny do tema-

tické skupiny č.45 – Railway engineering, a tam do podskupin (např. 45.060 – Railway 

rolling stock; 45.080 – Rails and railway components). Základem pro tvorbu souvisejících 

evropských norem bývají vyhlášky UIC. 

 Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice – CENELEC – je zodpovědný za 

normalizace v oblasti elektrotechnika. CENELEC připravuje standardy, které usnadňují ob-

chod mezi zeměmi, vytváří nové trhy, sniţuje náklady na dodrţování předpisů a podporuje 

rozvoj jednotného evropského trhu. [1] 

1.4.14 Národní technické normy a předpisy 

 Národní technické normy vydávají normalizační instituce těchto zemí. 

 České technické normy – ČSN vypracovává, vydává a distribuuje Český normalizační 

institut ČNI se sídlem v Praze; zde je ustanovena i Technická normalizační komise – TNK256 

pro koordinaci aplikace norem CEN / TC 256 pro ţeleznice do českého prostředí. V zahraničí 

to jsou např. DIN – Německo, BS – Velká Británie, FR – Francie. 

 Technické normy ţelezniční – TNŢ jsou oborové technické normy slouţící pro přísluš-

né útvary českých ţeleznic. [1] 
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2 Spolehlivost a ţivotní cyklus kolejových vozidel  

 Základním parametrem v posuzování jakosti výrobku u kolejových vozidel je jejich spo-

lehlivost. Spolehlivost dle ISO 9000:2000 je vyjádřena jako souhrnný termín, pouţívaný pro 

popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují (obr. 9). Spolehlivost lze chápat jako schopnost 

objektu, případně procesu plnit předpokládanou funkci v předpokládaných podmínkách po 

celou předpokládanou dobu. 

 

Obrázek 9 - Spolehlivost dle ISO 9000:2000 

 V důsledku tlaku konkurenčního prostředí je nutností nahlíţet na problematiku hospoda-

ření s jakýmkoliv strojním zařízením z dlouhodobého hlediska. Posuzují se náklady na poří-

zení, jeho provoz, opravy, údrţbu, i likvidaci. Tento pohled je znám pod pojmem náklady 

ţivotního cyklu (LCC). Při hledání ekonomických úspor vede výrobce i provozovatele 

k rozpracování a analyzování ţivotního cyklu na jednotlivé etapy, které tvoří logicky navazu-

jící oblasti. 

 Spolehlivost dle ČSN IEC 50(191) - je vyjádřena jako pravděpodobnost bezporuchového 

provozu, coţ je pravděpodobnost, ţe objekt bude plnit poţadovanou funkci v daných podmín-

kách a v daném časovém intervalu. Od této vlastnosti lze odvodit další charakteristiky. [3] 

 

Obrázek 10 - Spolehlivost dle ČSN IEC 50(191) 
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2.1 Základní pojmy 

 Bezporuchovost je schopnost objektu plnit nepřetrţitě poţadované funkce po stanovenou 

dobu a za stanovených podmínek. 

 Udrţovatelnost je schopnost objektu v daných podmínkách pouţívání setrvat ve stavu 

nebo se vrátit do stavu, v němţ můţe plnit poţadovanou funkci tehdy, jestliţe se údrţba pro-

vádí v daných podmínkách a pouţívají se stanovené postupy i prostředky (zahrnuje i dřívější 

pojem opravitelnosti). 

 Zajištěnost údrţby je schopnost organizace poskytující údrţbářské sluţby zajišťovat dle 

poţadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údrţbu v souladu s koncepcí údrţ-

by. 

 Bezpečnost je vlastnost strojního zařízení neohroţovat lidské zdraví nebo ţivotní pro-

středí při plnění předepsané funkce. 

 Ţivotnost je schopnost strojního zařízení plnit poţadované funkce do okamţiku dosaţení 

mezního stavu při stanoveném systému předepsané údrţby a oprav. 

 Pohotovost (provozuschopnost) je schopnost strojního zařízení být ve stavu schopném 

plnit poţadované funkce v daném časovém okamţiku a v daných podmínkách. 

 Porucha znamená částečnou nebo úplnou ztrátu schopnosti provozu soustavy nebo prv-

ku. Pokud dojde ke změněné schopnosti provozu, rozhoduje se, zda jde o poruchu nebo ne, 

podle stanovených podmínek provozu. 

 Doba do první poruchy je celková doba provozu objektu od okamţiku prvního uvedení 

do pouţitelného stavu aţ do poruchy. 

 Doba mezi poruchami je doba trvání mezi dvěma po sobě následujícími poruchami 

opravovaného objektu. 

 Doba údrţby je časový interval, během něhoţ se na objektu provádí údrţbářský zásah 

buď ručně, nebo automaticky, včetně technických a logistických zpoţdění. 

 Údrţba je souhrn konkrétních technologických činností a postupů, jejich uplatňováním 

za určených podmínek se provádí obnova poţadovaného technického stavu objektu. 

 Preventivní údrţba je údrţba prováděná v předem určených intervalech nebo podle pře-

depsaných kritérií a je zaměřená na sníţení pravděpodobnosti poruchy nebo degradace fungo-

vání objektu. 

 Údrţba po poruše je údrţba prováděná po zjištění poruchového stavu a je zaměřená na 

uvedení objektu do stavu, v němţ můţe plnit poţadovanou funkci, 

 Oprava je část údrţby po poruše, při níţ se na objektu provádějí ruční operace. 

2.2 Identifikace etap ţivotního cyklu vozidel 

 Moderní pojetí zabezpečení spolehlivosti a kvalifikace nákladů na provoz a obnovu vozi-

del vyţaduje věnovat systematickou pozornost všem etapám ţivota stroje. Proto je vhodné 

problematiku úkolů souvisejících se spolehlivostí uspořádat do programu spolehlivosti 

v rámci procesu řízení jakosti. Program spolehlivosti během etapy ţivotního cyklu vyţaduje 

znát specifické podmínky, které se mění jak v čase, tak i ve způsobu pouţívání stroje. Při jeho 

sestavování a provádění se musí přihlédnout na: 

 Pouţití vozidla 
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 Schopnost měřit a porovnávat navrţené a dosaţené cíle programu spolehlivosti 

 Skutečné nebo očekávané poţadavky provozovatele 

 Zhodnocení nákladů a přínosů kaţdého kroku programu spolehlivosti 

 Analýza historie poruch a technologií oprav stávajících nebo obdobných strojů. 

 

 

Obrázek 11 - Ţivotní cyklus vozidla 

Koncepce, stanovení poţadavků 

 Rozhodnutí provedená v této etapě mají největší vliv na výrobek a náklady ţivotního cyk-

lu LCC. V této etapě se formulují základní poţadavky na stroj a cílem této etapy je stanovit 

racionální poţadavky jak pro oblast spolehlivosti, tak pro budoucí zajištěnost údrţby. 

Návrh, vývoj 

 V této etapě je vytvářena výrobní dokumentace vozidla, probíhá výroba prototypu a 

zkoušky jednotlivých dílů a celků, vzniká programové vybavení digitálních systémů, které se 

následně zpřesňuje v etapě uvedení do provozu. 

Výroba 

 V této etapě je nejdůleţitější dodrţení parametrů kvality v souladu s dokumentací. Etapa 

se zaměřuje na mezioperační kontrolu, přejímka dílů i kompletních zařízení a jejich ověřování 

a zkoušení. 

Uvedení do provozu 

 Je proces záběhu a uvedení vozidla do provozu. Během zkoušek se odstraňují závady, 

které mají původ ve výrobě. 

Provoz 

 Cílem této etapy je plné vyuţití inherentní spolehlivosti vozidla. Nejdůleţitější pro vyuţi-

tí inherentní spolehlivosti je dodrţování technologie údrţby a oprav, školení obsluţného per-

sonálu, logistická podpora údrţby a oprav. Je to etapa, která se podílí většinovou částí nákladů 

na LCC (viz. Obrázek 10). Ovlivnit provozní spolehlivost lze: 

 Dodrţováním předepsaných intervalů preventivní údrţby 

 S vyuţitím informačních systémů pro sběr a analýzu dat provést přezkoumání návrhu 

údrţby, realizovat navrţené optimalizační změny 

 Sledováním a hodnocením bezporuchovosti, udrţovatelnosti a zajištěnosti údrţby 

 Zapojením jak organizace údrţby, tak i organizace provozu do systému řízení jakosti 
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Modernizace 

 Tato etapa je specifická v nesouměrnosti rychlostí fyzického (i morálního) opotřebení 

různých konstrukčních skupin zařízení. Modernizace bývá součástí hlavní opravy, kde dochá-

zí k dodrţení nových poţadavků na zařízení od provozovatele nebo dané zákonnými ustano-

veními. 

Likvidace. 

 V této etapě je vozidlo vyřazeno z provozu, provede se jeho demontáţ a fyzická likvida-

ce. V této etapě je prostor pro zkoušky a analýzy opotřebení, které potom slouţí ke zvýšení 

spolehlivosti v nově konstrukčně vylepšeném celku. Některé díly lze vyuţít jako náhradní 

díly pro dosud provozované stroje. 

[3] 

2.3 Náklady na ţivotní cyklus 

 Jako důleţitý charakter vozidla lze povaţovat znalost, v jaké etapě se konkrétní výrobek 

nachází. Proto se pouţívají exaktní metody ke stanovení etap ţivotního cyklu vozidla, které 

vycházejí ze sledování a hodnocení změn některých jakostních parametrů, například průběh 

intenzity poruch. Při předčasné, nebo naopak opoţděné likvidaci výrobku lze očekávat za 

následek ekonomickou, někdy i velkou hmotnou ztrátu. Aby bylo moţné posuzovat objekt dle 

takto stanovených kriterií, musí splňovat dvě základní podmínky: 

 orientační doba provozu vozidla je delší neţ jeden rok, 

 náklady na pořízení vozidla představují menší část celkových nákladů na vozidlo. 

 Ţivot vozidla (výrobku) lze rozdělit na sedm etap: 

 

 

Obrázek 12 - Etapy LCC 

 Náklady ţivotního cyklu výrobku tvoří: 

LCC = Np + Nv   (LCC – life cycle cost) 

Np – Náklady na pořízení (cena výrobku). Hradí výhradně vlastník výrobku, jsou tvořeny 

náklady na 1. aţ 4. etapu. Jsou obecně známé, lze je vyhodnotit před pořízením výrobku. 

Nv – Vlastnické náklady. Jsou tvořeny náklady na provoz, údrţbu, opravy a likvidaci výrob-

ku. Tvoří hlavní skupinu nákladových poloţek LCC, nejsou však tak dobře „viditelné“, obtíţ-

ně se odhadují, nese je především uţivatel výrobku. 
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Obrázek 13 - Ilustrace dělby nákladů LCC 

 Odhad LCC se provádí rozčleněním na jednotlivé nákladové poloţky tzv. model LCC 

s výčtovou strukturou. Při odhadu poloţek se postupuje systematicky v těchto krocích: 

 Rozčlenění vozidla na konstrukční části, skupiny, podskupiny případně součásti. 

 Rozčlenění na jednotlivé etapy ţivotního cyklu, tj. na doby ţivotního cyklu, kdy se má 

práce, činnost provést. 

 Zařazení nákladů do kategorií, tj. například náklady na pracovní sílu, materiál, ener-

gii, reţie apod. 

 Sestavení a posouzení různých variant uspořádání strojního zařízení, vyhodnocením je 

například ovlivněno nakoupit díl, nebo sami díl vyrobit. 

[3] 

 Nákladové poloţky ve vztahu k spolehlivosti vozidla: 

 

Obrázek 14 - Schéma nákladů na spolehlivost 
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2.4 Stanovení spolehlivosti vozidla 

 Stanovení spolehlivosti vozidla lze pouze se znalostí jednotlivých etap ţivotního cyklu. 

Identifikace etap ţivotního cyklu vozidla vychází z poznání, ţe jakostní znak tj. intenzita po-

ruch, se mění v souvislosti s vyuţíváním vozidla. Míru vyuţívání vozidla je nutné popsat 

vhodným výkonovým parametrem, například dobou provozu nebo kilometrickým proběhem. 

Průběh intenzity poruch umoţňuje vystihnout etapu ţivotního cyklu vozidla, kdy je moţné 

statistickými metodami sledovat a posuzovat výskyt poruch. Intenzita poruch je definována 

jako přírůstek porouchaných výrobků v malém časovém intervalu dt následujícím po čase t k 

počtu zatím neporouchaných výrobků do času t. Empirické vyjádření intenzity poruch zname-

ná počet poruch za jednotku času. Výpočet spolehlivosti je rozsáhlým oborem vyuţívajícím 

statistické a pravděpodobnostní metodiky. V této práci je uveden hrubý souhrn toho nejdůle-

ţitějšího. Nejznámějším vyjádřením průběhu ţivota vozidla je tzv. vanová křivka. 

 

Obrázek 15 - Vanová křivka 

 Vanová křivka ukazuje dobu fyzického ţivota vozidla, tj. záběh, provoz v ustáleném re-

ţimu a etapu doţívání kde: 

interval <0, T1> - Období časných poruch (tzv. záběh vozidla) 

 V tomto intervalu intenzita poruch postupně klesá a spolehlivost vozidla se zlepšuje.  

V této fázi ţivota se projevují nedostatky způsobené chybami v konstrukci a při výrobě. Tyto 

skryté nedostatky se při provozním zatíţení rychle projeví vznikem poruch. U vyzrálých kon-

strukcí, sériově nebo hromadně vyráběných výrobků tato fáze téměř zaniká. U zastaralých 

konstrukcí, které jsou modernizovány, se zvyšuje intenzita poruch podle velikosti zásahu do 

původní konstrukce a je zapotřebí přistupovat s opatrností v zavádění inovací a tzv. zlepše-

ních. 

interval <T1, T2> - Období normálního života (provoz). 

 Intenzita poruch se ustálí na přibliţně konstantní hodnotě, vyuţívá se inherentní spolehli-

vost vozidla, poruchy vznikají působením náhodných událostí. Tato etapa ţivota je nejdelší  

a uplatněním vhodného systému údrţby nabízí moţnost značných úspor. Vše se však odvíjí 

od způsobu provozování vozidla a od kvality údrţby, která je na něm prováděna. Provoz vo-

zidla je zkracován, pokud je k vozidlu přistupováno s nedbalostí jak v oblasti obsluhy,  

tak i v údrţbě. To má za následek i zvýšení intenzity poruch a tím přibliţování se k další eta-

pě. 

interval <T2, T3> - Období dožívání a likvidace  
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 Vlivem opotřebení a dalších faktorů, jako koroze, únavové jevy, intenzita poruch začne 

stoupat, vozidlo vykazuje častější vznik poruch. V jistém okamţiku je zpravidla ekonomicky, 

ale i technicky neúnosný další provoz a vozidlo je fyzicky zlikvidováno. 

 S rostoucí spolehlivostí kolejových vozidel vloţené v konstrukci a zvyšování podílu elek-

tronických systémů zejména u hnacích vozidel a osobních vozů je moţné sledovat i jiné prů-

běhy intenzity poruch. Průběh intenzity poruch je charakterizován nárůstem v etapě záběhu, 

postupně se však ustálí na přibliţně konstantní hodnotě. Charakteristická je rovněţ absence 

zóny zvýšené intenzity poruch v období doţívání výrobku. Pro posuzování etap ţivotního 

cyklu je nutné pouţít i jiné kvalitativní znaky, jako např. morální opotřebení. 

 

Obrázek 16 - Průběh intenzity poruch 

 Současný údrţbový systém vozidel je preventivní a respektuje průběh opotřebení částí 

vozidla i vozidla jako celku. V okamţiku uvedení vozidla do provozu jsou mechanické díly 

vozidla ve výkresových rozměrech a opotřebení je téměř nulové. Tomu odpovídá po odeznění 

záběhové fáze sníţená intenzita poruch λ(t), ta s dobou provozu však roste v důsledku zvětšu-

jícího se opotřebení. Po uplynutí jisté doby provozu je dosaţeno kilometrického proběhu a 

celek vozidla, či jeho díl musí být opraven a uveden tak opět do výkresových rozměrů, čímţ 

jsou odstraněny následky opotřebení. Tyto opravy, někdy spojené s modernizací vozidla, mají 

často za následek krátkodobé zvýšení intenzity poruch. 

 

Obrázek 17 - Vliv opravy na intenzitu poruch 
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Zabezpečení spolehlivosti a kvantifikace nákladů na provoz a obnovu vozidel vyţaduje věno-

vat systematickou pozornost všem etapám ţivota vozidla. Proto je vhodné problematiku úkolů 

souvisejících se spolehlivostí uspořádat do programu spolehlivosti v rámci procesu řízení ja-

kosti. Program spolehlivosti během libovolné etapy ţivotního cyklu vozidla vyţaduje znalosti 

specifických podmínek, které se mohou měnit jak v čase, tak i ve způsobu nasazení vozidla v 

provozu. Proto je nutné při jeho sestavování a provádění přihlédnout. 

 k pouţití vozidla a provoznímu prostředí, 

 ke schopnosti měřit a porovnávat navrţené a dosaţené cíle programu spolehlivosti, 

 ke skutečným nebo očekávaným poţadavkům provozovatele vozidla, 

 zhodnotit náklady a přínosy kaţdého kroku programu spolehlivosti, 

 analyzovat historii poruch a technologii oprav stávajících nebo obdobných vozidel. 

Poţadavky na vozidla a jejich systémy jsou obecně vyjádřeny jako jakostní parametry. Kromě 

poţadavků na funkční vlastnosti musí mít vozidla a jejich systémy schopnost vykonávat své 

funkce za daných provozních podmínek po stanovenou dobu. Vzniká tak poţadavek na jejich 

spolehlivost.  

[3] 

2.5 Výpočet spolehlivosti vozidla 

 Při výpočtu spolehlivosti je důleţité přihlédnout na to, o jaký systém prvků se jedná. Je 

znám způsob výpočtu pravděpodobnostních parametrů („spolehlivost“) sériového systému, 

paralelního systému i smíšeného systému. Je třeba ale znát dílčí parametry jednotlivých prv-

ků. Ty se určí z výsledků zkoušek nebo ze záznamů o provozu. Měří se například: 

 doba do poruchy 

 doba údrţby 

 doba oprav 

Ale obecně lze měřit i jiné neţ časové údaje. Tyto výsledky mají náhodný charakter. U velké-

ho počtu však mohou vykazovat určitou pravidelnost projevující se mírou zastoupení různých 

výsledků. Tuto pravidelnost lze vyjádřit pomocí statistických modelů. Graf intenzity poruch 

můţeme modelovat například pomocí exponenciálního a normálního rozdělení. 

 

Obrázek 18 - Rozdělení grafu intenzity poruch 
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Spolehlivost neopravovaných výrobků a soustav se měří pravděpodobností bezporuchového 

provozu a odvozenými veličinami, jako je hustota poruch, intenzita poruch nebo střední doba 

bezporuchového provozu. Chování výrobku se zpravidla sleduje v čase, někdy je moţné poru-

chy sledovat v závislosti na jiné veličině, obecně výkonovém parametru. U většiny výrobků 

můţe porucha nastat při libovolné hodnotě nezávisle proměnné, například v libovolném čase. 

Říkáme, ţe náhodná proměnná je spojitá. U výrobků s nespojitou činností, například u relé, 

můţe porucha nastat pouze v určitých okamţicích, kdy je relé v činnosti. Náhodná proměnná 

je potom diskrétní. Dále budeme předpokládat, ţe výrobek můţe být buď ve stavu bezporu-

chovém, nebo v poruše, a ţe přechod mezi těmito dvěma stavy je okamţitý a úplný. [3] 

Výpočty probíhají na základě těchto vztahů: 

Distribuční funkce )(tF je vlastně pravděpodobnost, ţe náhodný případ (porucha) bude mít 

niţší hodnotu sledované veličiny neţ t. 


t

t dfF
0

)()(   

Spolehlivostní funkce je pravděpodobnost bezporuchového provozu. Opačný jev 

k distribuční funkci. 

)()( 1 tt FR   

Hustota poruch je vyjádřena derivací distribuční funkce. Dá se říci ţe je to čas do poruchy. 

dt

dF
f

t

t

)(

)(   

Intenzita poruch To je poměr rychlosti, jakou se porouchávají zařízení vztaţené k mnoţství 

těch, které jsou bez poruchy. 
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t
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Střední doba do poruchy je vyjádřena jako průměrná hodnota všech časů do poruchy. 

dtft tt 




 )()(  

Pro exponenciální rozdělení je hustota poruch (tj. proměnná v čase) vyjádřena takto: 
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Obrázek 19 - Exponencionální rozdělení 

Pro normální rozdělení je hustota poruch (tj. proměnná v čase) vyjádřena takto: 
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Obrázek 20 - Normální rozdělení 

Pro normální rozdělení se dále určuje rozptyl náhodné veličiny, který upřesňuje informaci o 

bezporuchovosti. Jednotlivé výpočty se provádí pro systémy prvků, které mohou být dvou 

charakterů. 

1. Sériový systém 

Je takové uspořádání prvků, kdy porušením jednoho prvku dojde k poruše celého systému. 

Výpočet spolehlivosti sériového systému se vypočítá vynásobením spolehlivosti kaţdého 

prvku. Čím víc je prvků zařazeno do systému, tím je vyšší pravděpodobnost vzniku poruchy.  
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Příklad: 

 Dekompozice vozidla na prvky, které vlivem poruchy brání v provozu z hlediska ohroţe-

ní bezpečnosti, ohroţení ţivotního prostředí nebo vyvolávající vysoké ekonomické náklady. 

Řazení prvků je do série, protoţe porucha jakéhokoliv prvku je důvodem odstavení vozidla  

z provozu. Pro kaţdý prvek je známa hodnota jeho spolehlivosti. 

 

Obrázek 21 - Dekompozice vozidla na sériový systém prvků 

1 – Zvukové signalizační zařízení, 2 – Osvětlení vozidla, 3 – Naráţecí a tahadlové ústrojí,  

4 – Vlakové zabezpečovací zařízení, 5 – Radiostanice, 6 – Rychloměr, 7 – Brzdový systém 

(včetně kompresoru, tlakových nádob, měřících zařízení), 8 – Palivová nádrţ 
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Paralelní systém 

Takový systém lze nazvat jako zálohový, kdy jeden prvek v případě poruchy neuvede celý 

systém do neprovozuschopného stavu. Vliv na systém se můţe lišit v závislosti na tom, o jaký 

systém se jedná. (světlo sloţené z několika diod, spalovací motory na lodi apod.) 

Příklad: 

Paralelní zapojení trakčních motorů, kdy porucha s úplnou ztrátou funkčnosti jednoho motoru 

způsobí pouze omezení výkonu a lokomotiva je nadále schopna jízdy vlastní silou (záleţí na 

provozních podmínkách). Kaţdý motor lze samostatně odpojit. 

 Řazení všech prvků je do série, protoţe porucha na jakémkoliv prvku omezí provoz lokomo-

tivy (kaţdý prvek specifickým způsobem). Prvek 6 jsou paralelně zapojené trakční motory.  
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Obrázek 22 - Dekompozice vozidla na sério-paralelní systém prvků 

1 – Spalovací motor (mechanická část, řídicí jednotka), 2 – Chladicí systém spalovacího mo-

toru (ventilátor, čerpadlo, chladicí kapalina, čidla), 3 – Mazací systém spalovacího motoru 

(čerpadlo, čidla, olej), 4 – Trakční alternátor, 5 – Regulátor přenosu výkonu, 6 – Trakční mo-

tory (č.: 1,2,3,4), 7 – Tlumení a vypruţení podvozků, 8 – Dvojkolí (tato skupina prvků je spe-

cifická rozdílností nároků na jednotlivé parametry, které mohou být svou závaţností zařazeny 

i do celku 1), 9 – Pískování, 10 – Mazání okolků 
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Z ukázkových příkladů je zřejmé, jak velký rozdíl je v konstrukci prvků do série oproti prv-

kům řazených paralelně z hlediska spolehlivosti. Je proto v zájmu konstruktérů zařadit do 

konstrukce pohled na tuto problematiku a tím zajistit jednoduchým opatřením vysokou spo-

lehlivost lokomotivy jako celku. Dnes mají provozovatelé velký zájem na tom, aby lokomoti-

vy, třebaţe zastaralých koncepcí, byly co nejspolehlivější. Tento pohled je i v zájmu výrobce, 

kdy se období „dětských nemocí“ můţe stát menší nákladovou zátěţí, z hlediska odstraňování 

poruch. 
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3 Údrţba 

 Údrţba je kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činností 

dozoru, zaměřených na udrţení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němţ můţe plnit 

poţadovanou funkci. Problémem údrţby je to, ţe ve většině podniků je povaţována za útvar, 

který vykazuje velké náklady a jehoţ práce není příliš vidět. Nejčastější příčina bývá však 

v organizaci údrţby, tj. neefektivní plánování a řízení. Málo se vyuţívají dnes jiţ „levné“ pro-

středky k její organizaci. Správně fungující údrţba dokáţe výrazně ovlivnit hospodaření pod-

niku jak z hlediska nákladů tak i příjmů, u kterých se za jejich zásluhu většinou údrţba nepo-

vaţuje. Zavedení správného systému údrţby nejen ţe sniţuje náklady, ale zvyšuje se produk-

tivita práce, kvalita výrobků, doba ţivotnosti vozidel, dlouhodobě vysoká spolehlivost vozi-

del, sniţují se potřebné zásoby, neplánované odstávky atd. Při volbě či návrhu systému údrţ-

by je nutné zváţit více kritérií a zodpovědět si na dané otázky: [3] 

 Jaký je charakter výrobku, jaká je jeho spolehlivost? 

 Jaký bude důsledek vzniku poruchy? 

 Jaké jsou provozní podmínky? 

 Jaké jsou informace o spolehlivosti? 

 Jaký je informační systém pro řízení údrţby? 

 Jak je zajištěna údrţba? 

 Jaká je logistická podpora údrţby? 

Příklad špatného systému údrţby 

V organizaci existuje systém údrţby. Ví se, co stroje potřebují za pravidelnou preventivní 

údrţbu, a ta se provádí. Poţadavky na zásahy se píší do pracovních výkazů, práce se odvede. 

Který zásah má prioritu, se ukáţe ze situace, sestaví se ústně denní plán. O tom kde, kdy a co 

jednotliví pracovníci dělají, je pouze podvědomí (vykazují se pouze odpracované hodiny). 

Pokud to shrneme do jedné věty. Neexistuje přehled o tom co je potřeba udělat, jaká činnost 

má prioritu, kdo by ji měl udělat a jak dlouho bude trvat. 

Obecné problémy v systému údrţby 

 Velký podíl reaktivní údrţby na úkor proaktivní (provoz nedá prostor prevenci) 

 Výpadky a odstávky v dodávce náhradních dílů (chybí to, co je potřeba, sklad je plný 

toho, co není potřeba) 

 Špatné nebo ţádné řízení zdrojů (málo lidí, hodně práce) 

 Nekvalitní opravy (nedostatečný čas na provedení potřebného rozsahu oprav vinou 

prioritního provozního vyuţití vozidla) 

 Nedostatečná kvalifikace zdrojů (údrţbáři dělají zásahy, na které nebyli proškoleni, 

organizace nemá kvalifikované lidi) 

 Špatná volba informačních technologií (vysoká cena = nadbytečné moţnosti, neznalost 

softwaru, nevyuţití potenciálu; nízká cena = nedostatečné moţnosti) 
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3.1 Základní pojmy 

Údrţbový zásah je posloupnost základních údrţbových úkonů prováděných pro daný účel. 

Oprava je pracovní úkon, který je součástí údrţby a při němţ se na objektu provádějí ruční 

operace.                                                             

Údrţbová soustava představuje soubor prostředků, dokumentace a pracovníků nezbytných 

pro údrţbu a obnovu provozuschopnosti objektů patřících do této soustavy.   

Preventivní údrţba je údrţba v předem určených intervalech nebo podle předepsaných krité-

rií a zaměřená na sníţení pravděpodobnosti poruchy nebo sníţení vlivu opotřebení na funkč-

nost objektu. 

Reaktivní údrţba je prováděna po zjištění poruchového stavu a zaměřená na uvedení objektu 

do stavu, v němţ můţe plnit poţadovanou funkci. 

Prediktivní údrţba je údrţba prováděná na základě sbíraných dat a vyhodnocovaných 

v průběhu provozování zařízení, na jejichţ základě se usoudí, jak dlouho je zařízení ještě 

schopné vykonávat svou funkci. 

Celek je rozřazení vozidla na konstrukční skupiny a podskupiny, případně aţ na úroveň sou-

částek. 

Mazání, čištění, ošetřování jsou údrţbářské zásahy s cílem udrţet inherentní způsobilost 

celku. 

Provozní nebo vizuální kontrola je údrţbářský úkon zaměřený na zjištění poruch, které nej-

sou detekovány obsluhou vozidla nebo monitorovacím systémem během provozu. 

Prohlídka, zkouška funkce, diagnostika je kvantitativní kontrola vyţadující měření (dia-

gnostiku, měřicí přístroje atd.). Úkolem tohoto prostředku údrţby je zjistit, zda funkce celků 

jsou prováděny ve specifikovaných mezích. 

Obnova celku je údrţbářský úkon, který se provádí, pokud je nutné navrátit celek do stan-

dardního stavu, výkresových nebo opravárenských rozměrů. Rozsah obnovy se odvíjí od roz-

sahu poškození celku od čištění, mazání, seřízení aţ po generální opravu. 

Vyřazení celku je nevratné vyřazení celku z provozu po specifikované době ţivota a nahra-

zení novým. 

Porucha je stav ukončení schopnosti objektu plnit poţadovanou funkci. 

Náhodná porucha nelze předpovědět podle jiných souvislostí. 

Trvalá porucha lze odstranit pouze obnovou prvku nebo soustavy. 

Dočasná porucha můţe samovolně vymizet, nebo trvá po dobu působení vnějšího vlivu. 

Katastrofální porucha způsobí okamţitou a úplnou ztrátu schopnosti provozu. 

Úplná porucha zapříčiní úplnou neschopnost objektu plnit všechny poţadované funkce. 

Částečná porucha způsobuje neschopnost plnit jen některé poţadované funkce, nebo částeč-

ně omezuje. 

Kategorizace poruch je rozdělení poruch z hlediska klasifikace jejich následků. 

Výrobní porucha můţe být způsobena neshodou výrobního procesu a návrhu. 

Nezávislá porucha není přímo ani nepřímo zapříčiněná jinou poruchou. 

Závislá porucha je přímo nebo nepřímo zapříčiněná jinou poruchou. 
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Závada je zhoršení schopnosti provozu, které ještě nezpůsobí poruchu. 

Opotřebení je trvalá neţádoucí změna povrchu nebo rozměrů tuhých těles, vyvolaná vzájem-

ným působením funkčních povrchů nebo funkčního povrchu a média, které opotřebení vyvo-

lává. 

Časové pojmy vztahující se k stavu objektu: 

 

Časové pojmy vztahující se k údrţbě: 

[3] 
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Technické zpoţdění 
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3.2 Druhy údrţby a její rozdělení 

 Tato kapitola vysvětluje jednotlivé způsoby provádění údrţby a náleţitosti s tím spojené. 

Údrţbu je moţné rozdělit dle níţe uvedených hledisek. Údrţba v praxi je kombinace všech 

těchto rozdělení.  

3.2.1 Organizace údrţby  

Organizaci údrţby lze ve společnosti provádět třemi způsoby. Toto členění vyplývá 

z celkových moţností dané společnosti, jimiţ jsou technické zázemí, personální obsazení a 

nákladové nároky na údrţbu.  

Interní údrţba je prováděna vlastními zdroji organizace, je plně prováděna a řízena organi-

zací. 

Externí údrţba je prováděna organizací poskytující tyto sluţby za úplatu. Je plně řízena a 

prováděna jinou organizací. 

Kombinovaná údrţba je kombinací dvou předchozích kdy se na údrţbě podílejí vlastní zdro-

je organizace určitým podílem např. řízení je plně pod kontrolou vlastní organizací a ta přidě-

luje úkoly externím organizacím. [3] 

3.2.2 Obor údrţby 

 Rozdělení údrţby se provádí na základě druhu udrţovaného zařízení. Tímto rozdělením si 

údrţba zajistí moţnost rozřazení specializovaných pracovníků. Někdy je to obtíţné, ale 

z hlediska potřeb údrţby je v zájmu údrţby, aby pracovník byl schopen zastat činnosti 

z jiného oboru. 

Strojní zařízení je zaměření údrţby převáţně na prvky s funkcí přenosu mechanické energie. 

Do této kategorie spadá např. spalovací motor, brzdový mechanismus, pojezd. Z kaţdého 

konstrukčního celku jeho mechanická část. 

Elektro zařízení je zaměření údrţby na elektrické točivé stroje, elektronické součástky a 

elektrické rozvody. Do této kategorie spadají veškeré stykače, jističe, osvětlení, pojistky, 

ovládací prvky, regulace výkonu, napájení atd. Jedná se o elektrické vybavení lokomotivy. 

Vzduchotechnika je zaměření údrţby na prvky vzduchového okruhu lokomotivy. Počínaje 

kompresorem, dále rozvody včetně kohoutů, zpětných záklopek, upravovačů tlaku, bezpeč-

nostních ventilů a všechny součásti lokomotivy ovládané vzduchem. [3] 

3.2.3 Způsobu provádění údrţby 

1. Reaktivní (korektivní) údrţba – jinak nazývána „údrţba po poruše“. Je prováděna aţ 

po okamţiku vzniku poruchy. Výhodou této údrţby jsou malé náklady na údrţbu a dlouhé 

provozní doby mezi údrţbářskými zásahy. Nevýhodou je větší bezpečnostní riziko, riziko 

ohroţení ţivotního prostředí, a proto při volbě tohoto způsobu údrţby je nutno brát ohled na 

rizikové faktory. Tento způsob údrţby je vhodné volit u prvků, které nemohou způsobit větší 

poškození jiných prvků, nebo jsou proti tomuto vlivu ještě nějakým způsobem chráněné a 

jejich preventivní údrţba je neekonomická. Je vhodné volit tuto údrţbu u prvků, které jsou 

snadno vyměnitelné, kde je doba prostoje minimální. [3] 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,                Bakalářská práce, akad.rok 2011/12 

Katedra konstruování strojů              Michal Panocha 

 - 34 - 

 

Obrázek 23 - Údrţbový systém po poruše 

)(tR  Pravděpodobnost bezporuchového stavu. 

210 ,, ttt   Doba vzniku poruchy, vznik neprovozuschopného stavu. 

321 ,, ttt  Doba ukončení opravy, vzniká provozuschopný stav. 

10 tt   Doba údrţby (obnovy) prvku. 

2. Údrţba se zaměřením na bezporuchovost – tzv. „preventivní údrţba“ je opak údrţ-

by po poruše. Poskytuje velmi vysokou, předem určenou bezporuchovost prvků nebo celých 

systémů. Pouţívá se proto u součástí nebo systémů kritických z hlediska bezpečnosti nebo 

ohroţení ţivotního prostředí, kde prakticky není moţné pouţít zálohování (nelze zálohovat 

funkci dvojkolí u ţelezničního vozidla). Údrţba nebo obnova se provádí v předem stanove-

ných intervalech a je nutné zajistit sledování a evidenci příslušného výkonového parametru, 

např. kilometrického proběhu vozidla. Údrţba a obnova by měla probíhat zásadně podle pře-

depsaných technologických postupů. Prvek je zpravidla po jistém proběhu vyřazen a nahrazen 

novým, nebo je provedena velmi důkladná kontrola s vyuţitím nedestruktivních metod, např. 

defektoskopie. Zavedení systému vyţaduje velmi dobrou znalost parametrů spolehlivosti, 

vypracované podrobné technologické postupy, normy spotřeby práce a materiálu, fungující 

logistickou podporu. Interval Tp  (viz. Obrázek 24) je moţné určit, pokud jsou známy parame-

try rozdělení dob do poruchy. Systém má vysoké náklady, ale tyto jsou většinou mnohoná-

sobně niţší, neţ ztráty vzniklé následkem poruchy. [3] 

 

Obrázek 24 - Údrţba se zaměřením na bezporuchovost 
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)(tR  Pravděpodobnost bezporuchového stavu. 

00 tt   Interval preventivní údrţbyTp . 

10 tt   Doba preventivní údrţby (obnovy) prvku, soustavy. 

3. Údrţba po prohlídce – ke zjištění technického stavu objektu vyuţívá systém předem 

nastavených periodických prohlídek závislých na provozních hodinách nebo počtu ujetých 

kilometrů. Výhodou této údrţby jsou malé doby neprovozuschopného stavu vlivem pevně 

stanovených intervalů mezi prohlídkami. Oproti reaktivní údrţbě dosahuje preventivní údrţba 

úspory na nákladech. Nevýhodou je zvýšený nárok na personál, vysoký nárok na náhradní 

díly, protoţe komponenty se zbytkovou ţivotností musí být vyměněny a navíc nelze úplně 

vyloučit neplánované prostoje vlivem poruch. [3] 

 

Obrázek 25 - Údrţba po prohlídce 

)(tR  Pravděpodobnost bezporuchového stavu. 

00 ´tt   Doba provozu, provozuschopný stav. 

1pt  Čas provedení prohlídky (inspekce), diagnostického testu. 

10´ tt   Doba údrţby (obnovy) prvku, neprovozuschopný stav. 

4. Prediktivní údrţba – Tento způsob provádění údrţby vyuţívá různé monitorovací a 

diagnostické metody ke zjištění skutečného stavu zařízení. Na základě různých druhů měření 

a vyhodnocení zjištěných parametrů se stanoví pravděpodobná doba provozuschopného stavu 

do vzniku funkční poruchy. Důsledkem prediktivní údrţby je fyzická prohlídka prvku sousta-

vy a následná kontrola jeho funkčnosti. [3] 
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Obrázek 26 - Prediktivní údrţba 

)(tR  Pravděpodobnost bezporuchového stavu. 

1100 ´;´ tttt   Doba provozu, provozuschopný stav. 

21, pp tt  Čas provedení prohlídky, diagnostického testu. 

210 ´;´ tttt   Doba údrţby (obnovy) prvku, neprovozuschopný stav. 

3.3 Vytvoření programu údrţby 

 Základní poţadavky na vozidla jsou především bezpečnost a spolehlivost. Jedním 

z předpokladů ke splnění těchto kritérií je zvládnutí procesů návrhu a implementace systémů 

údrţby. Program údrţby vychází z posouzení jednotlivých konstrukčních celků, z posouzení 

moţnosti vzniku poškození, z výsledků dílčích zkoušek, z vyhodnocení zkušebního provozu  

a hlavně ze zkušeností z provozu podobných konstrukčních celků. Program by měl hlavně 

zahrnovat co, jak a kdy se musí udrţovat. Přesněji řečeno jaké celky se musí udrţovat, jakých 

cílů se musí dosáhnout údrţbou, jaké prostředky musejí být pouţity a v jakých intervalech je 

nutné údrţbu provádět. Způsob, jak řešit takto sloţitý komplex, je v rozdělení na dílčí úkoly. 

 Dekompozice vozidla a stanovení cílů údrţby 

 Stanovení prostředků a obsahu údrţby 

 Určení intervalů údrţby 

 Vypracování počátečního a následně provozního programu údrţby 

[3] 

3.3.1 Dekompozice vozidla a stanovení cílů údrţby 

 Tento proces spočívá v identifikaci celků, konstrukčních skupin a podskupin, případně aţ 

na úroveň součástek. Cílem tohoto procesu je identifikovat funkčně významné a ostatní celky, 

které se dále neposuzují, a proto je u nich pouţita údrţba po poruše. U funkčně významných 

celků se posuzují předvídatelné důsledky poruch a lze je rozdělit do níţe uvedených kategorií. 

V tomto procesu je zapotřebí vloţit velký důraz na správnou identifikaci celků, protoţe při 

nesprávném zařazení můţe být ohroţena bezpečnost vozidla. Pokud se prvky naopak zařadí 

s příliš přísným pohledem, zvýší se tím náklady na údrţbu takto stanoveného celku. [3] 
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Obrázek 27 - Dekompozice vozidla na funkční celky 

1. Celek SSI - jeho porucha ovlivňuje bezpečnost, ţivotní prostředí 

U takto zařazených celků lze předvídat, ţe jakýkoliv detail, součást, sestava nebo samotný 

celek, u něhoţ vznikne porucha, můţe významně ovlivnit konstrukci vozidla (strojního zaří-

zení) z hlediska bezpečnosti nebo ţivotního prostředí. Typickým příkladem jsou například 

mechanické i pneumatické části brzdy vozidla, tlakové nádoby, tahadlové a naráţecí ústrojí, 

nádrţ pohonných hmot. U těchto celků je vhodná prediktivní údrţba a preventivní údrţba 

s ohledem na bezpečnou dobu ţivota, která tvoří základ programu údrţby. Ta se řídí evidencí 

proběhů předepsaných pro dané celky. 

2. Celek MSI - jeho porucha má významný dopad na provoz a údrţbu 

U těchto celků porucha ovlivní nepříznivě provoz a údrţbu vozidla. Vzniká provozní omezení 

a pro nápravu se musí pouţít mimořádný postup. Poruchy vzniklé u těchto celků prodluţují 

například jízdní dobu vlaku, případně zaviní úplnou ztrátu provozuschopnosti. U takto zařa-

zených celků je výhodné stanovit údrţbu sniţující pravděpodobnost poruchy na přijatelnou 

úroveň, tou můţe být jak preventivní tak i prediktivní údrţba. Pokud to nejde jinak, stanoví se 

údrţba po poruše. 

3. Celek ESI - jeho porucha má významný ekonomický dopad  

Tyto poruchy celků nebrání provozu, ale mohou vzniknout vysoké ekonomické ztráty 

v důsledku dodatečných nároků na pracovní sílu a náklady na materiál. Volba pro takto zařa-

zené celky proto vychází z hodnocení nákladů a přínosů, z čehoţ vyplývá, ţe preventivní 

údrţba musí mít menší náklady, neţ případné odstranění důsledků vzniklé poruchou. Pokud 

není moţné zavést preventivní údrţbu, pouţije se údrţba po poruše. 

Z předchozích poznatků je zřejmé, ţe preventivní údrţbu lze definovat jako univerzální způ-

sob provádění údrţby a také lze jednoduše říci, jaké cíle této údrţby jsou pro jednotlivé celky. 
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Pokud nelze prvek zařadit ani do jednoho z těchto celků, jedná se o tzv. funkčně nevýznamný 

prvek. [3] 

Typ celku Cíl preventivní údrţby 

Celek SSI Zabránit vzniku první poruchy 

Celek MSI Omezit pravděpodobnost poruchy na přijatelnou úroveň 

Celek ESI Preventivní údrţba musí mít niţší náklady, neţ oprava po poruše 

3.3.2 Stanovení prostředků a obsahu údrţby 

 Určení pouţitelných a efektivních prostředků preventivní údrţby u funkčně významných 

celků vychází z přístupu, který vyuţívá analýzy pomocí stromu logického rozhodování. Tato 

analýza se provádí poloţením otázek s následnou odpovědí ANO/NE a pomáhá zjistit, zda 

existuje pouţitelný a efektivní úkol údrţby, který zabrání vzniku poruchy nebo alespoň zmírní 

její následky. Prostředky údrţby jsou mazání, čištění, ošetření, provozní prohlídka, vizuální 

prohlídka, kontrola funkce, diagnostika, obnova a vyřazení. Prostředky údrţby budou dále 

vysvětleny.  

U konstrukčně významných celků SSI je nutné poloţit všechny otázky stromu logického 

rozhodování. Pokud není nalezen ţádný prostředek údrţby, ani jejich kombinace (všechny 

odpovědi jsou NE), je nutné v důsledku kritického ovlivnění bezpečnosti při poruše celku 

přepracovat návrh konstrukce celku. 

U celků MSI a ESI se pokládají otázky podle stromu logického rozhodování (obr. 5.11). Je-li 

nalezen vhodný a účinný prostředek údrţby pro daný celek, pak se pouţije. Jsou-li u všech 

otázek odpovědi NE, můţe být přepracován návrh konstrukce celku nebo je pouţit systém 

údrţby po poruše. Okamţik ukončení průchodu stromem rozhodování je zřejmý z algoritmu 

naznačeného šipkami. [3] 
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Obrázek 28 - Analýza určení prostředků údrţby 
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3.3.3 Prostředky údrţby 

Mazání, čištění, ošetřování se provádí s cílem udrţení vloţené způsobilosti celku, např. pro-

vozní ošetření hnacích vozidel. U vozidel je předepsáno formou mazacího plánu. 

Provozní nebo vizuální kontrola je zaměřená na zjišťování poruch, které nejsou detekovány 

obsluhou vozidla nebo monitorovacím systémem vozidla během provozu. Úkol nevyţaduje 

určit kvantitativní tolerance, nemusí být prováděno ţádné měření při provádění kontroly. Čin-

nost můţe provádět i jízdní personál, např. strojvedoucí při přebírání – kontrole vozidla. Do 

této kontroly se zahrnuje i sběr dat o poruchách z monitorovacího systému vozidla, s výpově-

dí typu porucha Ano/Ne. 

Prohlídka, zkouška funkce, diagnostika je kvalitativní kontrola, vyţaduje zpravidla měření 

(měřicí přístroje, měřicí metody, diagnostiku). Úkolem je zjistit, zda funkce celků jsou prová-

děny ve specifikovaných mezích. Vzhledem k potřebě přístrojového vybavení jsou úkoly pro-

váděny v opravnách vozidel zpravidla pracovníky opravny nebo v opravnách externích doda-

vatelů. Tyto úkoly můţe plnit i diagnostický systém, palubní nebo stacionární. 

Obnova celku je pracovní úkon nutný k návratu celku do standardního stavu, výkresových 

nebo opravárenských rozměrů. Rozsah obnovy můţe zahrnovat různé činnosti od čištění, ma-

zání, seřízení aţ po generální opravu. Musí být proto přesně specifikován vzhledem ke kaţ-

dému úkolu obnovy celku. 

Vyřazení celku znamená jeho vyjmutí z provozu po specifikované době ţivota a nahrazení 

novým. Uplatňují se u celků SSI s bezpečnou dobou ţivota.  

[3] 

3.3.4 Obsah údrţby 

Obsah údrţby je tvořen dvěma skupinami údrţby a je sloţen pomocí jednoho nebo kombinací 

prostředků údrţby stanovených pomocí diagramu analýzy stanovení prostředků. 

Skupina úkolů preventivní údrţby – cílem této skupiny je identifikovat degradaci a zabránit 

tomu, aby se vlivem degradace sníţila bezporuchovost a bezpečnost pod svou inherentní úro-

veň. 

Skupina neplánovaných úkolů – tato skupina vychází z poznatků preventivní údrţby a ze 

zpráv o nesprávné funkci nebo náznaku vznikající poruchy. 

Při volbě úkolů je nutné uvědomit si typ poškození a způsob poškození celku. Zdroje poško-

zení mohou být: 

Poškození nehodou je fyzická degradace celku nárazem nebo stykem s cizím tělesem, způso-

bená vnějším vlivem nebo lidským omylem během výroby, provozu nebo při údrţbě zařízení. 

Poškození nehodou je snadné detekovat, a proto není nutné určit úkol preventivní údrţby. 

Degradace vlivem prostředí je zapříčiněna vlivem okolního prostředí, zahrnuje korozi, ko-

rozi pod mechanickým napětím a degradaci nekovových materiálů. 

Únavové poškození většinou dochází k lomu v materiálu vlivem cyklického namáhání. Je 

přímo závislé na provozních hodinách.  

[3] 
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3.4 Degradace strojních součástí a vznik poruch 

 Provozem jakéhokoliv strojního zařízení dochází k různým druhům degradací jeho sou-

částí. Snahou konstruktérů i provozovatelů je omezit tyto jevy na co nejmenší úroveň a tím i 

ovlivnit moţnost vzniku poruch. Zejména ţelezniční vozidla jsou udrţována v systému pre-

ventivních prohlídek a oprav, jehoţ hlavním cílem je zajistit spolehlivost a bezpečný provoz. 

Zde vzniká souvislost mezi degradací, vznikem poruchy a údrţbovým systémem jakoţto pro-

středkem k předcházení nebo odstraňování poruch. 

Změny vlastností součástek vozidla (strojního zařízení) vyvolané určitou degradací vedou 

k dosaţení mezního stavu. Existují dva druhy mezních stavů. 

Skuteční mezní stav je stav, při kterém vznikne porucha. 

Jmenovitý mezní stav je stav, při kterém příslušný parametr dosáhne mezní hodnoty stano-

vené technickými podmínkami. 

Důsledky degradace se mohou projevit ve dvou základních rovinách a těmi jsou: 

Dotyk funkčních ploch 

Důsledky těchto opotřebení se dají velice snadno sledovat na základě rozměrové a povrchové 

kvalitativní změny. 

Změny uvnitř materiálu 

Důsledky těchto opotřebení se projevují změnou struktury materiálu, coţ vede ke vzniku mi-

krotrhlin aţ k lomům. 

Různé kombinace vlastností strojních součástí, jejich provozního namáhání a dalších vlivů a 

procesů mají za následek vznik a rozvoj různých druhů degradace strojních součástí: [3] 

 opotřebení 

 koroze 

 otlačení 

 deformace (trvalá, ovlivňující funkci součásti) 

 trhliny a lomy 

 ostatní poškození 

3.4.1 Klasifikace poruch 

Ke stanovení mezních stavů je nutné klasifikovat poruchy podle charakteru jejich vzniku. 

Jsou známy tři definice vzniku poruch: 

Postupné poruchy vznikají důsledkem degradačního procesu, kdy dochází ke zhoršení počá-

tečních vlastností postupným průběhem v čase. Tím je definován i základní rys tohoto typu 

poruch a to závislost pravděpodobnosti vzniku poruchy na čase. Postupné poruchy se projevu-

jí u všech strojních zařízení a jsou spojené s procesem koroze, křehnutí plastů, únavy materiá-

lu a mechanické opotřebení. Proces degradace je celkem jednoduché identifikovat vyuţitím 

preventivní údrţby, neboť tento proces je relativně pomalý. Je tedy k dispozici dostatek času 

identifikovat hrozící poruchu. 
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Náhlé poruchy vznikají v důsledku vlivu vnějšího působení, které překračuje konstrukční 

moţnosti prvku. Jde o náhlou změnu stavu bez předchozích příznaků, jako je například neho-

da. Rychlost změny poškození je velká, a vznikají při ní převáţně lomy a plastické deformace. 

Tyto typy poruch jsou většinou dobře identifikovatelné, protoţe úzce souvisejí s jejich vzni-

kem a proto není nutné k jejich identifikaci vyuţívat preventivní údrţbu. Je však velmi důleţi-

té dodrţovat velice pečlivou kontrolu při jejich vzniku. Základním rysem tohoto typu poruchy 

je nezávislost pravděpodobnosti vzniku poruchy na čase, ale řídí se náhodným rozdělením 

vnějších působení. 

Kombinované poruchy zahrnují principy obou předcházejících případů. Počátek vzniku de-

gradačního procesu má původ ve vnějším působení a rychlost degradace odpovídá vzniku 

postupné poruchy.  

[3] 

3.4.2 Druhy degradací strojních součástí 

1. Opotřebení 

Ţivotnost a spolehlivost strojních zařízení je kromě koroze ve značné míře ovlivněna procesy 

tření a opotřebení na funkčních plochách. Opotřebení vede k postupné ztrátě poţadované 

funkční způsobilosti stroje či strojního zařízení. Tribologickým procesům, které za normál-

ních podmínek nevedou k bezprostřední havárii stroje, není však obvykle v technické praxi 

věnována taková pozornost jako procesům únavového porušování nebo deformacím. Praxe 

však ukazuje, ţe 80 % případů primární příčinou vyřazení strojů a strojních zařízení 

z provozu, jsou procesy opotřebení. Opotřebení je neţádoucí jev, který má za následek změnu 

povrchu, rozměrů nebo vlastností tuhých těles, způsobená vzájemným působením funkčních 

povrchů nebo povrchu a média, které opotřebení vyvolává. [3] 

Dle ČSN 15050 „Opotřebení materiálu. Názvosloví“ rozdělujeme šest základních druhů: 

Adhezivní opotřebení je způsobeno silnými adhezívními silami, které vznikají mezi materiá-

ly v kontaktu ploch. Vzhledem k tomu, ţe styčné povrchy nejsou hladké, dochází ke kontak-

tům lokálně, a to ve styku nerovností povrchů. Ve styku mikronerovností dochází k elastické 

a plastické deformaci. Elastická deformace vzniká v první fázi dotyku vrcholků nerovností. 

Dosáhne-li tlakové napětí v dotykové oblasti meze kluzu v tlaku, dojde postupně k plastické 

deformaci povrchových vrstev materiálu s niţšími mechanickými vlastnostmi. Při tom se mo-

hou porušit povrchové vrstvy a na plochách dotyku nerovností kontaktních povrchů se začnou 

vytvářet mikrospoje. Při relativním pohybu obou povrchů se mikrospoje porušují působením 

tangenciálních nebo normálných sil buď na původní ploše dotyku, nebo pod povrchem jedno-

ho z kontaktních materiálů, obvykle u toho měkčího materiálu. 

 

Obrázek 29 - Schéma povrchových vrstev 

 

1 - Základní materiál 

2 - Vrstva zpevněná plastickou deformací 

3 - Vrstva oxidů 

4 - Vrstva produktů chemických reakcí mezi mazivem 

a oxidy kovů 

5 - Absorbovaná vrstva polárních molekul maziva 

6 - Vrstva maziva 
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Velikost opotřebení je závislá na zatíţení, volbě materiálu a technologii výroby (opracování) 

funkčních povrchů kontaktní dvojice. Sníţení opotřebení lze výrazně dosáhnout vhodným 

mazáním funkčních povrchů. Mazivo nejen, ţe odděluje kontaktní povrchy a sniţuje lokální 

napěťové špičky, ale působí i jako chemická ochrana povrchů. V praxi se adhezivní opotřebe-

ní vyskytuje např. při kontaktu kolo-kolejnice, kluzná loţiska, čepy. [3] 

 

Obrázek 30 - Adhezivní opotřebení loţiskové pánve 

Abrazivní opotřebení je jedním z velmi intenzívních degradačních procesů účinkem tvrdých, 

převáţně minerálních částic. Uvádí se, ţe přes 50 % všech případů opotřebení strojů a stroj-

ních zařízení je způsobováno abrazí. Abrazivní opotřebení, které vzniká při vzájemném silo-

vém působení tvrdých, obvykle minerálních, částic a funkčního povrchu součásti. Přitom do-

chází k oddělování a přemísťování částeček materiálů. Tvrdé částice mohou být volné nebo 

určitým způsobem vázané (např. v hornině, na brusném plátně). Druhý případ abrazivního 

opotřebení je vyvolán přítomností tvrdých částic mezi funkčními povrchy, které jsou v rela-

tivním pohybu. Vyskytuje se u kluzných dvojic, kde vnikají tvrdé nečistoty mezi nedostatečně 

utěsněnými funkčními povrchy. V procesu adhezívního opotřebení mohou téţ vznikat tvrdé 

částice otěru, které působí na jeden nebo oba kluzné povrchy abrazivně. Změny na funkčním 

povrchu součástí vyvolané abrazivním působením částic jsou velmi různorodé, coţ je ovliv-

něno působícími materiálovými, konstrukčními i provozními faktory. Nejjednodušší model 

pro abrazivní opotřebení plastických materiálů - kovů je případ dvou těles, kdy pevně vázané 

tvrdé částice nebo nerovnosti povrchu vnikají do měkčího opotřebovávaného kovu při relativ-

ním pohybu částic a rýhují ho.  

 

Obrázek 31 - Působení abrazivních částic 

Existují dva druhy rýhování materiálu. V prvním případě dochází k plastické deformaci, kdy 

se vytváří nárůstek před abrazivní částicí a materiál je kontinuálně vytlačován do boků a vy-

tváří valy kolem rýhy. V druhém případě je tvorba rýh spojena s odstraňováním materiálu z 

povrchu mikrořezáním. Extrémem v tomto případě je odstranění celého objemu materiálu 

rýhy ve formě třísky bez tvorby valů po stranách rýhy. V praxi se abrazivní opotřebení proje-

vuje např. vznikem rýh na pístu a pouzdru válce spalovacího motoru apod. [3] 
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Obrázek 32 - Abrazivní opotřebení pístu spalovacího motoru 

Erozivní opotřebení je charakterizováno oddělováním materiálu účinkem částic, nesených 

proudem kapaliny nebo plynu (vyskytuje se např. u čerpadel na znečištěné kapaliny, ventilá-

torů, cyklonů, tryskačů, potrubí pneumatické, hydraulické či spádové dopravy aj.) a částic 

samotné kapaliny, páry nebo plynu (vyskytuje se např. u parních armatur, koncových stupňů 

parních turbín pracujících v oblasti mokré páry, plynových turbín, náběţných hran křídel a 

ostatních ploch letadel, ventilů spalovacích motorů aj.). 

 

Obrázek 33 - Mechanismus erozivního opotřebení 

Mechanismus erozivního opotřebení je podobný jako u opotřebení abrazivního, tj. dochází k 

rýhování a seřezávání materiálu. Typické pro erozivní opotřebení je nerovnoměrné porušení 

povrchu, který je zvlněný a zvrásněný a poškozený i v prohlubeninách. [3] 

 

Obrázek 34 - Erozivní opotřebení koule uzávěru 

Kavitační opotřebení je charakterizováno oddělováním částic z povrchu v oblasti zanikání 

kavitačních dutin v kapalině. Mnoho součástí pracuje v různých kapalinách, velmi často ve 

vodě. Voda je silně agresivní prostředí, které působí provozní potíţe a poruchy v důsledku 

koroze, eroze a kavitace. Zejména kavitační opotřebení bývá často nesprávně povaţováno za 

důsledky koroze. Ke kavitačnímu opotřebení můţe docházet pouze tam, kde se vyskytuje ka-

vitace, tj. dochází ke vzniku kavitačních dutin, jejichţ zánik vyvolává hydrodynamické rázy. 

Rázy působí na povrch materiálu zcela analogicky jako kontaktní tlaky u opotřebení povrcho-

vou únavou. Kavitační opotřebení se vyskytuje např. ve vodních turbínách, čerpadlech, u sou-

částí hydraulických systémů, ve vodovodech, v redukčních ventilech, v chladicích systémech 

pracujících s kapalinou, v pračkách, v tlakově mazaných loţiskách apod. Kavitační dutiny 

vznikají v místech, kde se z nějakých důvodů (proudění zúţeným průtočným průřezem, půso-

bení tahových napětí na kapalinu aj.) sníţí tlak pod hodnotu tlaku nasycených par kapaliny při 

dané teplotě. V tom případě se v kapalině začnou tvořit dutiny (kaverny), vyplněné parami 

kapaliny. 
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Objem, který zaujímá kavitační dutina, můţe kolísat ve velkém rozsahu, řádově od krychlo-

vých milimetrů do krychlových metrů. V oblasti vyššího tlaku pak tyto dutiny implozivně 

zanikají, to působí hydrodynamické rázy, které poškozují povrchy materiálu. Typický kavi-

tačně poškozený povrch je drsný, jakoby vytrhaný. Vhodným řešením omezující kavitační 

opotřebení částí spalovacího motoru (hlavy válců, oběhové čerpadlo, pouzdra válců) je zvý-

šení tlaku v chladícím okruhu, úprava chladící kapaliny chemickými prostředky. Pokud nej-

sou naznačené úpravy moţné, nezbývá neţ zajistit dobrou udrţovatelnost a zajištěnost údrţby 

dotčených součástí. [3] 

 

Obrázek 35 - Mechanismus kavitačního opotřebení 

 

Obrázek 36 - Kavitační opotřebení vloţky válce spalovacího motoru 

Únavové opotřebení - je charakterizováno postupnou kumulací poruch v povrchové vrstvě 

při opakovaných kontaktních napětích. Dosahují-li tato napětí hodnot nad mezí kluzu, jde 

 o nízkocyklovou únavu, jsou-li pod mezí kluzu, jde o vysokocyklovou únavu. Nejčastější 

případy povrchové únavy jsou známy u valivých loţisek, ozubených kol, ţelezničních kol, 

zdvihátek ventilů spalovacích motorů aj. Vznik, průběh i intenzita poškození únavovým opo-

třebením jsou velmi závislé na provozních podmínkách.  

 

Obrázek 37 - Mechanismus únavového opotřebení 

Specifickým únavovým opotřebením je tzv. kontaktní únavové opotřebení. Kontaktní únavo-

vé opotřebení vzniká při silovém, cyklicky opakovaném styku dvou těles, při kterém se vy-

skytují vysoké lokální tlaky. K tomu dochází zejména při styku těles se zakřivenými styčnými 

plochami, typicky na bocích zubů ozubených kol. Kromě vysokých kontaktních tlaků zde 

ještě spolupůsobí skluz a tření, které přidávají ještě tahové a smykové namáhání a tím dále 

přispívají k porušování povrchu. Při tom se podmínky kontaktního namáhání značně mění 

podél boku zubů, protoţe se kromě čistého valení vyskytuje ještě různě velký skluz, který 

současně vytváří předpoklady pro vznik adhezívního opotřebení a projevuje se i různý vliv 

maziva. První únavové trhliny vznikají v tenké povrchové vrstvě materiálu.  
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Ty se rozvíjejí a spojují, aţ nastane vylamování částí povrchu. Častým typem únavového po-

škození je tvoření důlků „pitting“, obvykle okrouhlého tvaru, ovšem u povrchů s vysokou 

tvrdostí (valivá loţiska nebo cementované součásti) mohou mít důlky i hranatý nebo protáhlý 

tvar. Na jejich vzniku se význačně podílí mazivo. Účinkem kontaktních tlaků vniká mazivo 

do povrchových trhlin, v důsledku dalšího pohybu součástí je v nich uzavíráno a jeho tlak se 

účinkem kontaktního namáhání zvyšuje. To přispívá k dalším šíření trhlinek a vede aţ ke 

vzniku zmíněných důlků. Původně se označení „pitting“ uţívalo právě pro tento případ po-

škození, později se však jeho pouţívání rozšířilo i na ostatní případy kontaktního únavového 

poškození. Zvláštním případem kontaktního únavového poškození je odlupování povrchové 

vrstvy materiálu „spalling“. Dochází k němu zejména u povrchově tvrzených součástí, při 

malých tloušťkách tvrzené vrstvy. Vysoké, opakující se kontaktní tlaky vyvolávají podpovr-

chová smyková napětí, která působí vznik podpovrchových trhlin. Později dochází k prola-

mování povrchové vrstvy a k jejímu odlupování. Na vznik únavového opotřebení mají, kromě 

provozních podmínek, které mají rozhodující význam, vliv také:  

 tvrdost povrchové vrstvy 

 nečistoty a vměstky 

 drsnost povrchu. 

Experimentálně bylo prokázáno, ţe odolnost proti poškození únavovým opotřebením se zvy-

šuje s tvrdostí povrchu. Tato závislost je lineární a projevuje se i v oblasti vysokých tvrdostí 

(55 aţ 68 HRC). Vměstky působí nepříznivě, neboť se projevuje jejich vrubový účinek a pro-

to na nich nejdříve vznikají únavové mikrotrhliny. Nepříznivé působení vměstků se zvětšuje s 

jejich velikostí. Drsnost povrchu má rovněţ výrazný vliv na odolnost proti únavovému opo-

třebení. Vysvětlit to lze opět vrubovými účinky drsnějších povrchů. Zejména u povrchově 

tvrzených materiálů je vliv drsnosti povrchu na jejich odolnost výrazný. Zjištění prvních stop 

povrchové únavy (pitting) by mělo být vţdy důvodem pro výměnu postiţených součástí. 

Jakmile poškození dospěje do tohoto stadia, zpravidla se dál rozvíjí velmi progresivně a vede 

k rychlé havárii součásti. To je dáno tím, ţe v této fázi se k jiţ popsanému průběhu únavových 

dějů přidávají další vlivy, především rázy vzniklé v důsledku objevení se důlků v povrchu a 

zvětšujících se vůlí. Můţe se objevit také abraze, způsobená uvolněnými částicemi materiálu. 

[3] 

 

Obrázek 38 – Únavové opotřebení na zubech pastorku 

Vibrační opotřebení - je charakterizováno oddělováním částic materiálu v místech kmita-

vých tangenciálních posuvů funkčních ploch při jejich současném zatíţení normálnými silami. 

Vzájemný pohyb má různý původ. Můţe se jednat o přímočarý vratný pohyb, o pohyb způso-

bený přenesenými vibracemi nebo o pohyb vzniklý v důsledku pruţných deformací v uloţení 

mechanicky namáhaných součástí. Běţně dosahují amplitudy vibrací řádových hodnot 10-4 aţ 

10-1 mm. Při tak malých pohybech je znemoţněno odstraňování otěrových částic, které jsou 

dále namáhány normálnými i tangenciálními silami, oxidují a dodávají opotřebeným místům 

na ocelových a litinových součástech typické hnědočervené aţ hnědočerné zbarvení. 
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 Jde o tzv. "krvácení materiálu". K tomu nemusí vţdy dojít. Obvykle k tomu nedojde, je-li 

místo opotřebení "chráněno" vrstvou maziva před přístupem vzdušného kyslíku. 

 

Obrázek 39 - Mechanismus vibračního opotřebení 

Vibračním opotřebením se poškozují i velmi tvrdé materiály, bez ohledu na přítomnost mazi-

va. Vibrační opotřebení můţe iniciovat i únavové lomy. K vibračnímu opotřebení můţe do-

cházet např. v různých pohyblivých uloţeních, na která se přenášejí kmity vlastní nebo vybu-

zené cizím zdrojem. Často se jedná o valivá loţiska, čepy, hřídele a spojky. Často k němu 

dochází také u nalisovaných spojení, např. náboje kol, setrvačníky, řemenice aj., není-li hřídel 

nebo čep dostatečně tuhý, takţe dochází k jeho střídavému ohybu v místě nalisování. Typický 

výskyt tohoto opotřebení je u kříţových kloubů a v dráţkovém spojení kloubových hřídelů. 

Na průběh a intenzitu vibračního opotřebení působí řada faktorů, zejména:  

 amplituda pohybu 

 frekvence pohybu 

 měrný tlak ve styku součástí 

 vlastnosti materiálu. 

Vibrační opotřebení vzniká především tehdy, je-li amplituda pohybu větší, neţ můţe být vy-

rovnáno pruţnými deformacemi povrchů a kdy tedy dochází ke skluzům. S rostoucí amplitu-

dou pohybu se intenzita vibračního opotřebení zvyšuje. Vliv frekvence pohybu je poněkud 

paradoxní, při niţších frekvencích je opotřebení intenzivnější. Vysvětluje se to tím, ţe při 

niţších frekvencích se výrazněji mohou projevit chemické (korozní) sloţky procesu. Chemic-

ké reakce potřebují pro svůj průběh určitý čas. Se zvětšováním kmitočtu se zkracuje doba 

působení korozních činitelů na čerstvě obnaţený kov i na jiţ oddělené částice.  

Vliv měrného tlaku ve styku součástí není zcela jednoznačný. S rostoucím měrným tlakem se 

zvětšuje tření, tím se zmenšuje amplituda vibrací a tedy i opotřebení. Je-li vzájemný pohyb v 

důsledku vysokého měrného tlaku zcela vyloučen, k vibračnímu opotřebení nedochází. Tato 

podmínka však v praxi nebývá často splněna ani u nalisovaných spojení. Z vlastností materiá-

lu působí na vibrační opotřebení především jeho schopnost tvořit oxidy, bránící kovovému 

styku součástí. Odolnost materiálu, který snadno a rychle tvoří oxidy je pak závislá především 

na abrazivních vlastnostech těchto oxidů. Tvrdost povrchu zpravidla zvyšuje odolnost proti 

vibračnímu opotřebení. [3] 

2. Koroze  

Jedná se o neţádoucí trvalou změna povrchu materiálu, způsobenou elektrochemickými a 

chemickými vlivy okolního prostředí. Podle mechanismu korozních procesů se koroze dělí na 

chemickou a elektrochemickou. Chemická koroze se vyskytuje poměrně zřídka. Jsou to pří-

pady, kdy dochází k chemickým reakcím v nevodivém prostředí, například tvorba okují při 

tváření oceli za tepla. Elektrochemická koroze je nejčastější. Změny působené touto korozí si 

lze představovat jako procesy probíhající v galvanickém článku.  



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,                Bakalářská práce, akad.rok 2011/12 

Katedra konstruování strojů              Michal Panocha 

 - 48 - 

Elektrochemická koroze můţe probíhat všude tam, kde se stýkají různé kovy, a je přítomen 

elektrolyt; stačí vzdušná nebo kondenzační vlhkost. Korozi velmi podporuje, je-li elektrolyt 

dobře vodivý, např. v důsledku přítomnosti iontů SO2. Podle vzhledu se koroze dělí na rov-

noměrnou a nerovnoměrnou. Rovnoměrná koroze probíhá přibliţně stejně rychle po celém 

napadeném povrchu, lze poměrně přesně předvídat její postup. Nerovnoměrná koroze napadá 

jen některé části povrchu nebo některé strukturní sloţky materiálu. Napadená místa při tom 

navenek nemusí jevit zřetelné známky napadení. Bodová koroze proniká přednostně do 

hloubky materiálů a vede aţ k jejich proděravění. Laminární koroze postupuje přednostně po 

hranicích jednotlivých vrstev, např. u válcovaných nebo vrstvených materiálů, které se pak 

oddělují v šupinách. Mezikrystalická koroze postupuje po hranicích krystalových zrn do 

hloubky, často vede k úplné destrukci materiálu. Transkrystalická koroze postupuje do hloub-

ky nejen po hranicích krystalových zrn, ale i napříč zrny. Podle prostředí se koroze dělí na 

korozi atmosférickou, půdní, ve vodě, v plynech apod. Nejčastěji se vyskytuje koroze atmo-

sférická. Činitelé, kteří ji podporují, jsou zejména:  

 vlhkost 

 přítomnost iontů minerálních solí 

 přítomnost vzdušného kyslíku a jiných plynů (SO2, H2S, Cl atd.) 

 sluneční záření a prachový spad (střídání teploty, vlhkost). 

[3] 

3. Otlačení  

Jedná se o trvalou neţádoucí změnu povrchu, způsobenou vnějšími silami. K otlačení dojde 

tehdy, jestliţe skutečný kontaktní tlak překročí mez kluzu materiálu povrchové vrstvy. O otla-

čení jako samostatném poškození lze mluvit tehdy, je-li zasaţená (deformovaná) oblast mak-

roskopických rozměrů. Z pohledu mikroskopického dochází k otlačení vţdy a vlastně se jedná 

o první fázi opotřebení, ve které dochází k přibliţování povrchů. Protoţe technické kovy lze 

povaţovat za objemově nestlačitelné, má při otlačení působení kontaktního tlaku za následek 

tok materiálu z místa působení tlaku. Objem materiálu se nemění, materiál neubývá, ale pře-

mísťuje se a vytváří valy okolo místa působení tlaku. To má v technické praxi zpravidla za 

následek změnu vůlí v daném spojení, čímţ můţe být vyvoláno např. zvýšené opotřebení ne-

bo lomy v důsledku rázů. Otlačení v uvedeném smyslu je moţno povaţovat za místní (povr-

chovou) deformaci. [3] 

4. Deformace 

Jedná se o trvalou neţádoucí změnu geometrického tvaru součásti. O deformaci jako samo-

statném poškození lze mluvit tehdy, jde-li o změnu geometrického tvaru součásti, např. pro-

hnutí hřídele, ovalita prstencové součásti, vyboulení desky apod. Pruţné deformace se za po-

škození nepovaţují. K deformaci součásti dojde tehdy, překročí-li napětí v některém průřezu 

součásti mez kluzu materiálu. Při tom záleţí téţ na vlastnostech materiálu. U křehkých mate-

riálů k deformaci dochází zřídka, většinou vznikne lom, protoţe uţ poměrně malé deformace 

vedou k překročení meze pevnosti. Napětí, vedoucí k deformaci můţe být způsobeno vnějšími 

nebo vnitřními silami. Vnější síly obvykle vyvolávají ohybové nebo torzní momenty. Vnitřní 

síly (vnitřní napětí) mohou být zbytková, v důsledku pouţitého výrobního postupu, nebo vne-

sená zvenčí, např. přehřátím při provozu nebo jako důsledek otlačení. Deformaci ovšem vyvo-

lá také změna rovnováhy vnitřních pnutí, např. v důsledku stárnutí materiálu, který obsahoval 

vnitřní pnutí, v důsledku působení zvýšených teplot, nebo v důsledku opotřebení při kterém je 

odstraněna povrchová vrstva materiálu s koncentrovaným napětím. [3] 
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5. Trhliny a lomy 

Příčiny vzniku trhlin a lomů jsou stejné jako u otlačení a deformací, tj. působení vnějších ne-

bo vnitřních napětí, které v části průřezu, popř. v celém průřezu překročí mez pevnosti nebo 

mez únavy materiálu. Je-li materiál křehký, praskne a vznikne trhlina nebo lom. Vlivy, které 

k tomu vedou, jsou rozmanité. Můţe se jednat o: 

 nevhodnou konstrukci (nevhodný tvar nebo rozměry), 

 nevhodný materiál (nedostatečně pevný nebo nedostatečně houţevnatý), 

 nevhodnou technologii výroby (zbytková pnutí, vruby), 

 nesprávný provoz (přetěţování, zanedbání údrţby), 

 časové změny vlastností materiálu (stárnutí, koroze, únava materiálu).  

Trhlina je porušení homogenity materiálu v části průřezu. Trhliny jsou jedním z nejčastějších 

poškození především u odlitků, u svařenců a u tepelně zpracovávaných součástí. Trhliny sni-

ţují pevnost součástí, působí netěsnosti a u dynamicky namáhaných součástí vedou ke vzniku 

únavových lomů.  

Lom je porušení homogenity materiálu v celém průřezu. Lomy lze je rozdělit na:  

 lomy statické (křehké nebo houţevnaté), 

 lomy únavové.  

Statický lom vznikne tehdy, je-li překročena mez pevnosti materiálu v některém průřezu. 

Vzhled lomové plochy statického lomu se mění podle vlastností materiálu a způsobu namáhá-

ní. Nejčastěji dochází k lomům vyvolaným ohybovým namáháním. Lomová plocha takového 

statického lomu je přibliţně rovinná a kolmá na směr napětí. Její povrch je zrnitý, drsný, 

hrubší nebo jemnější v závislosti na velikosti zrna materiálu. Vzhled celé lomové plochy je 

stejný (nedojde-li k druhotnému poškození lomové plochy např. vzniklými rázy). Statické 

lomy vyvolané namáháním v krutu mají lomovou plochu typicky šroubovitou u houţevnatěj-

ších materiálů a jehlicovitě roztříštěnou u tvrdších materiálů. Statické lomy vyvolané kombi-

novaným namáháním (krut a ohyb) mají i lomovou plochu komplikovanějšího tvaru, který se 

blíţí k tvaru typické lomové plochy převládajícího namáhání.  

Únavový lom vznikne tehdy, je-li překročena mez únavy materiálu. V místě povrchu, kde do-

chází ke koncentraci napětí, vznikne po určitém počtu cyklů zárodek trhliny. Pokračujícím 

proměnlivým zatíţením se střídavě "otevírá" a "zavírá" a šíří se do hloubky materiálu. Tímto 

otevíráním a zavíráním se povrchy vyhladí, aţ vyleští, dostávají typický lasturovitě vyhlazený 

vzhled. Jak se tato únavová oblast vznikajícího lomu rozšiřuje, zmenšuje se nosný průřez sou-

části, aţ napětí vyvolané okamţitým zatíţením překročí mez pevnosti a součást se ve zbývají-

cím průřezu zlomí statickým lomem. Lomová plocha únavového lomu má tedy dvě typické, 

vzhledově odlišné oblasti:  

 únavovou, s lasturovitě vyhlazeným povrchem, 

 statickou, s typickým drsným povrchem křehkého lomu.  

Podle tvaru jednotlivých oblastí únavového lomu a podle poměru jejich velikosti lze zpětně 

soudit podmínky namáhání, za kterých ke vzniku únavového lomu došlo. To má velký vý-

znam pro posouzení případných opatření s cílem zabránit opakování poruchy, tj. pro rozhod-

nutí zda je moţné a účelné snaţit se o zlepšení provozních podmínek nebo zda příčina leţí 

mimo moţnosti provozovatele stroje. 
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Obrázek 40 - Znázornění únavových lomů 

Statická část lomové plochy je vyšrafována.  

V prvním sloupci je znázorněno převládající zatíţení. Ve druhém sloupci je vzhled lomové 

plochy únavového lomu, který se začal rozvíjet z bodové vady na povrchu součásti, přičemţ 

zatíţení součásti bylo velké. Ve třetím sloupci se únavový lom začal rozvíjet z bodové povr-

chové vady, přičemţ zatíţení součásti bylo malé. Ve čtvrtém sloupci se únavový lom začal 

rozvíjet z obvodové povrchové vady součásti, přičemţ zatíţení bylo velké. V pátém sloupci se 

únavový lom začal rozvíjet z obvodové povrchové vady součásti, přičemţ zatíţení bylo malé.  

V prvním řádku jsou znázorněny únavové lomy součástí namáhaných míjivým tahem nebo 

tlakem. V druhém řádku jsou znázorněny únavové lomy součástí namáhaných míjivým ohy-

bem. V třetím řádku jsou znázorněny únavové lomy součástí namáhaných střídavým ohybem. 

Ve čtvrtém řádku jsou znázorněny únavové lomy součástí namáhaných ohybem za rotace.  

V pátém řádku jsou znázorněny únavové lomy součástí namáhaných krutem a ohybem, při-

čemţ převládá ohybové namáhání. V šestém řádku jsou znázorněny únavové lomy součástí 

namáhaných krutem a ohybem, přičemţ převládá namáhání krutem (torzní tyče pérování au-

tomobilu). [3] [4] 

6. Ostatní poškození 

Kromě uvedených, nejčastějších a obvykle poměrně zřetelných poškození součástí dochází i  

k jiným, někdy méně zřetelným poškozením. Jako příklad lze uvést:  

Stárnutí materiálu, coţ je souhrn vnitřních dějů v materiálu, vyvolaných střídavým provoz-

ním namáháním, střídáním teplot, metalurgickými pochody za nízkých teplot atd., které pro-

bíhají pozvolna v čase bez ohledu na pouţívání či nepouţívání součásti, a vedou k pozvolným 

změnám pevnosti, tvaru aj.  

Tepelná degradace materiálu, coţ je radikální změna fyzikálně-mechanických vlastností 

materiálu vyvolaná teplotou. Vyskytuje se zejména u plastů a kompozitů na bázi plastů. 

Jednotlivé zde popsané druhy poškození strojních součástí jsou typické případy, které se  

v technické praxi vyskytují spíše výjimečně, většinou pouze tehdy, jestliţe naprosto dominuje 

některá z příčin, která má uvedený případ poškození za následek. To je ovšem spíš výjimečný 

případ, většinou jsou jednotlivé působící vlivy zhruba srovnatelné úrovně, takţe se projeví 
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všechny společně. To pak vede k tomu, ţe poškození buď nemá výrazné znaky jednoho typu, 

anebo má typické znaky odpovídající různým druhům poškození současně. Často také dochá-

zí ke změně mechanismu poškození jedné součásti v čase. Při zkoumání takové poškozené 

součásti lze spolehlivě rozeznat pouze poslední převládající mechanismus poškození, který 

ovšem nemusí být skutečnou prvotní příčinou poruchy. Jestliţe se však kromě vlastního po-

škození součásti vezmou v úvahu také provozní podmínky, ve kterých součást pracovala a 

celková doba jejího provozu, případně poznatky z provozu obdobných součástí či zařízení, lze 

s poměrně velmi dobrou pravděpodobností určit vlastní technickou příčinu selhání součásti a 

případně předejít jeho opakování. [3] [4] 
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4 Bezpečnost 

Bezpečnost je obecně stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným 

vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (pří-

padně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost 

a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární 

adaptace. Bezpečnost v oblasti kolejových vozidel je vloţená vlastnost konstrukcí, kterou je 

zapotřebí zachovávat po celou dobu ţivotního cyklu na předem stanovené úrovni. Tuto úro-

veň řeší řada předpisů. Tato úroveň by měla být v provozu vozidla zajištěná především systé-

mem údrţby, kdy by mělo být na kaţdý konstrukční prvek nahlíţeno jako na potencionální 

zdroj nebezpečí. 

4.1 Základní pojmy 

Riziko je kombinace pravděpodobného výskytu škody a závaţnosti této škody. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou podmínky a činitelé, které ovlivňují 

zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců, dodavatele, návštěvníků a všech 

dalších osob na pracovišti. 

Bezpečnost je neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví. 

Hodnocení rizik je celkový proces odhadu závaţnosti rizik a rozhodování o tom, zda je nebo 

není riziko přípustné. 

Náprava je opatření k odstranění zjištěné neshody. 

Nebezpečí je zdroj nebo situace s moţností způsobit škodu jako je zranění nebo poškození 

zdraví, škody na majetku, pracovní prostředí nebo jejich kombinace. 

Nehoda je neţádoucí událost vedoucí k smrti, poškození zdraví, škodě nebo jiným ztrátám. 

Skoronehoda je nehoda, při kterém nedošlo k ţádnému poškození zdraví, zranění nebo dal-

ším ztrátám. 

Ohroţení je stav, ve kterém je určitý objekt vystaven působení nebezpečí. 

Osobní ochranné pomůcky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musejí chránit zaměst-

nance před riziky, nesmějí ohroţovat jejich zdraví, nesmějí bránit při výkonu práce a musí 

splňovat stanovené poţadavky Nařízení vlády č. 21/2003 sb., kterým se stanoví technické 

poţadavky na osobní ochranné pracovní prostředky. 

Pracovní úraz je poškození zdraví zaměstnance nebo jeho smrt při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním. 

Prevence (v BOZP) jsou organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichţ cílem je pře-

dejít neţádoucí situaci, popř. vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti. 

CEN (European Committee for Standardisation) - Evropský výbor pro normalizaci 

VZ – vlakový zabezpečovač 
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4.2 Předpisy 

 Předpisy pro kolejová vozidla jsou jiţ popsána v kapitole č. 1.4 „Předpisy pro kolejová 

vozidla“, proto je zde uveden pouze stručný přehled, který má návaznost na bezpečnost. 

Základní právní normou pro zkoušení a provoz ţelezničních kolejových vozidel je zákon 

266/1994 Sb., Zákon o drahách, který řeší legislativu provozování dráhy a provozování dráţní 

dopravy včetně kolejových vozidel. Tento zákon a prováděcí předpisy k němu respektují i 

mezinárodní předpisy, zejména pak předpisy EU a UIC. 

Proces posouzení rizik u strojů uváděných na trh podmiňuje Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.  

o technických poţadavcích na strojní zařízení příloha č. 1 (Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady Evropy 2006/42/ES o strojních zařízeních), dle kterého výrobce nebo jeho zplnomoc-

něný zástupce při opakujícím se postupu posuzování a sniţování rizika 

 vymezuje určení strojního zařízení, coţ zahrnuje jeho předpokládané pouţití a jakéko-

liv jeho důvodně předvídatelné nesprávné pouţití,  

 určuje nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a tím spojené nebezpečné 

situace,  

 odhaduje rizika při zohlednění závaţnosti moţného poranění nebo škody na zdraví a 

pravděpodobnost jejich výskytu,  

 vyhodnocuje rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem tohoto nařízení nutné sníţení 

rizika,  

 zajišťuje ochranná opatření k vyloučení nebezpečí, nebo sníţení rizik spojených s tímto 

nebezpečím.   

V oboru kolejových vozidel, v porovnání s vozidly silničními, je v platnosti poměrně kompli-

kovaná soustava předpisů. Nejstarší systém předpisů je vytvářen v rámci mezinárodní ţelez-

niční unie UIC, která byla zaloţena jiţ v roce 1922. Členy UIC je 171 ţelezničních správ a 

správců infrastruktury nejen z Evropy, ale i z ostatních kontinentů. Vyhlášky UIC jsou pro 

dopravce z větší části závazné a tím samozřejmě i pro výrobce kolejových vozidel. Od 90. let 

20. století je v rámci CEN vytvářena pro obor kolejových vozidel soustava evropských no-

rem. Evropské normy vycházejí z vyhlášek UIC, jsou však obsaţnější. V některých případech 

je ale znění normy v rozporu s vyhláškou UIC. Nicméně i po zavedení evropské normy zůstá-

vají vyhlášky UIC v platnosti. 

Na základě směrnice Rady Evropy č. 96/48/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy č.2001/16/ES jsou pro jednotlivé subsystémy ţelezniční dopravy vytvářeny Technické 

specifikace pro interoperabilitu (TSI). Tyto specifikace jsou vydávány jako rozhodnutí Komi-

se Evropských společenství a mají povahu zákona. Podle výše uvedených směrnic mají speci-

fikace TSI předepisovat poţadavky, jejichţ splnění zajistí poţadovanou míru bezpečnosti ţe-

lezničních kolejových vozidel. Tento cíl však zatím nebyl naplněn a specifikace TSI v sou-

časné době představují velmi sloţitý systém předpisů. Přestoţe tyto specifikace vycházejí z 

vyhlášek UIC a evropských norem, jsou v těchto specifikacích odchylky od těchto předpisů. 

[5] [6] [7] 
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4.3 Bezpečnost kolejových vozidel a údrţba 

 Bezpečnost kolejových vozidel lze rozdělit do dvou základních rovin, aktivní a pasivní 

bezpečnost. 

Aktivní bezpečnost je u strojů a zařízení soubor vlastností pomáhajících zabránit vzniku ne-

hody. Do systému aktivní bezpečnosti se řadí především prvky zajišťující řízení, bránící ne-

bezpečným manipulacím a upozorňující na nebezpečné situace. Působí před nehodou.  

Do těchto prvků se u ţelezničních kolejových vozidel řadí: 

 vlakové zabezpečovací zařízení 

 radiostanice 

 rychloměr 

 zvuková a světelná signalizační zařízení 

 brzdové ústrojí 

Pasivní bezpečnost chrání lidské zdraví a ţivoty při nehodě. Působí v době nehody. Do těch-

to prvků se u ţelezničních kolejových vozidel řadí mechanické konstrukční prvky: 

 naráţecí ústrojí 

 deformační prvky skříně nebo rámu vozidla 

 bezpečnostní skla kabiny strojvedoucích 

 samozhášecí materiály 

a jiná technická řešení, zajišťující zmírnění následků nehody. 

4.3.1 Údrţba prvků aktivní bezpečnosti 

 Na tyto prvky je zapotřebí brát veliký důraz v zachování poţadované funkce neboť jak jiţ 

bylo uvedeno, tyto prvky zamezují vzniku nehody. 

Vlakové zabezpečovací zařízení slouţí mimo jiného k řízení jízd vlaků, coţ provádí pomocí 

hlavních návěstidel nebo vlakového zabezpečovače. Zařízení dovoluje jízdu vlaku aţ po spo-

lehlivém zjištění, ţe jsou splněny podmínky pro jeho bezpečnou jízdu. Následně dohlíţí na 

plnění těchto podmínek po celou dobu jízdy vlaku. Při selhání funkce zabezpečovacího zaří-

zení by mohlo dojít ke vzniku nehody znamenající ztráty na lidských ţivotech, ekologické a 

hmotné škody. Z toho důvodu je nutno na kaţdé zabezpečovací zařízení pohlíţet jako na sys-

tém tzv. bezpečnostně-kritický. Měly by být i takto navrhovány, aby se kaţdá jeho porucha 

projevila bezpečnějším stavem pro provoz. 
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Obrázek 41 – Vlakové zabezpečovací zařízení MIREL VZ1 
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Na obrázku (č. 41) je schéma zapojení jednotlivých prvků zařízení MIREL VZ1. Skládá ze 

základní jednotky, návěstních opakovačů, houkaček, tlačítka bdělosti, snímače tlaku vzduch 

hlavního potrubí, přírůstkové čidlo pohybu a snímače kódů. Se základní jednotkou jsou ještě 

propojeny vysílačka a rychloměr. Kaţdé toto zařízení plní poţadovanou funkci, kterou je za-

potřebí zachovávat na nejvyšší moţné spolehlivosti. Zařízení MIREL VZ1 je konstruováno 

tak aby si samo detekovalo jakoukoliv poruchu na zařízení (i spolupracujícím) a popř. se 

uvedlo do poruchy, která brání jeho dalšímu provozu.  

 

Obrázek 42 - Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 

Vzhledem k provozu je však nezbytné dodrţovat správnou vzdálenost snímačů kódů od paty 

kolejnice, kterou si zařízení neumí kontrolovat. Tolerance předepsané vzdálenosti zaručují 

spolehlivý přenos snímaných kódů, pokud nebude kód přenášen, můţe to mít za následek pro-

jetí návěstí a ohroţení bezpečnosti jízdy vlaku. Vzdálenost se mění s mírou opotřebení obručí 

kol. 
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Obrázek 43 - Zástavba snímače kódů na vozidle 

Radiostanice je zařízení určené ke komunikaci mezi vlaky, mezi vlakem a dispečinkem, 

popř. mezi vlakem a obsluhou posunu. Ţelezniční doprava je typický technologický proces, 

v němţ je provozní komunikace vedena nejen mezi stacionárními účastníky, ale také mezi 

pevnými a mobilními objekty. Na úrovni mobilní komunikace a její spolehlivosti závisí znač-

nou měrou výkonnost a bezpečnost celého dopravního systému. 
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Důleţitou funkcí radiostanice není jen schopnost komunikace vlaku s jinými účastníky provo-

zu ale i tzv. generální stop. Generální stop je funkce traťového rádiového systému na ţelezni-

ci, která umoţňuje výpravčím nebo dispečerům v případě hrozící nehody zastavit na dálku 

všechny vlaky v určitém okruhu. Touto funkcí je na českých ţeleznicích vybaven starší ana-

logový systém Tesla TRS vyvinutý na začátku 90. let, obsahuje ho i v současnosti zaváděný 

digitální systém GSM-R. Pro údrţbu je povinností z hlediska bezpečnosti provozu funkci ge-

nerální stop prověřit a zachovat. 

Rychloměr je zařízení, které indukuje okamţitou rychlost vozidla a případně ovládá rych-

lostní kontakty pro některá zařízení (např. VZ, mazání okolků). Registrační rychloměry musí 

registrovat jak všechny „ZÁKLADNÍ“, tak i všechny zapojené (instalované) 

„DOPLŇKOVÉ“ veličiny.  

Základní veličiny: 

 čas 

 doba jízdy a stání  

 rychlost v závislosti na ujeté dráze, 

 obsluha tlačítka bdělosti VZ nebo zařízení pro kontrolu bdělosti, pokud je jím vozidlo 

vybaveno (např. svícením modrého světla návěstního opakovače VZ),  

 svícení červeného světla návěstního opakovače VZ (pokud je vozidlo vybaveno zaříze-

ním VZ s návěstním opakovačem), 

Doplňkové veličiny: 

 pouţití houkačky, 

 tlak vzduchu v hlavním potrubí průběţné brzdy, 

 svícení dalších světel na návěstním opakovači, 

 zdviţení sběrače elektrického hnacího vozidla, 

 odpad ventilu VZ, 

 zapnutí zařízení pro odstraňování nečistot z jízdní plochy dvojkolí, 

 směr jízdy, 

 jízda na odporových stupních, 

 napájení kabelu (sepnutí stykače) vlakového topení, 

 stav poţárního hlásiče, 

 otevření dveří apod. 

Kromě indikace rychlosti musí rychloměr spolehlivě plnit i další funkce podle svého kon-

strukčního uspořádání a podle technických podmínek, platných pro jeho provoz. Údrţba rych-

loměru musí zajišťovat předpoklady pro jeho bezporuchový provoz a musí být prováděna  

v souladu s pokyny pro údrţbu. Lokomotiva s poruchou rychloměrné soupravy nesmí být 

přistavena na výkon, při kterém by měla řídit rychlost jízdy vlaku nebo ovládat průběţnou 

brzdu. 

Zvuková a světelná signalizační zařízení musí pro provoz na českých ţelezničních splňovat 

poţadavky dle ČSN EN 15153-1 a ČSN EN 15153-2. Tato zařízení musejí splňovat svou po-

ţadovanou funkci, jinak je ohroţena bezpečnost a plynulost dráţní dopravy. 
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Brzdové ústrojí je jedním z nejdůleţitějších zařízení dopravních prostředků, jakoţ i lokomo-

tiv. Pro bezpečné zastavení vlaků je zapotřebí mít brzdové ústrojí v bezvadném stavu a dodr-

ţovat zásady preventivní údrţby, kdy je zapotřebí nahlíţet na opotřebované části se zřetelem 

na moţný následující výkon stroje. Základní bezpečnostní poţadavky na brzdové ústrojí jsou 

těsnost tlakového vzduchu v celém okruhu brzd, opotřebení brzdového obloţení, mechanická 

volnost všech pohyblivých uloţení (čepy, vodítka, šrouboví atd.) tím je myšleno odstranění 

příčin zadření, zreznutí atd., ovládací schopnost (zamezení zbytečných prodlev brzd v reakci 

na ovládání), dosaţení dostatečného ovládacího tlaku (zajištění správné brzdící síly).  

4.3.2 Údrţba prvků pasivní bezpečnosti 

Naráţecí ústrojí slouţí k: 

 přenosu podélných tlakových sil (při sunutí vozidla),  

 zmírnění podélných rázů vznikajících při jízdě vlaku,  

 zmírnění podélných rázů vzniklých při manipulaci s vozidlem. 

 

 

Obrázek 44 - Trubkový nárazník s prstencovou pruţinou 320 kN 

1 – základní deska, 2 – koš nárazníku, 3 – pouzdro (trubka) nárazníku, 4 – podloţka talíře,  

5 – vypouklý talíř, 6 – rozříznuté prstence, 7 – vnější ocelový prstenec, 8 – vnitřní ocelový 

prsenec 

Poţadavky na nárazníky z hlediska údrţby: 

 pokud je lokomotiva opatřena nárazníky, musejí být na konci vozidla namontovány 

dva identické nárazníky, a to stlačitelného typu, 

 výška mezi středem naráţecího ústrojí nad temen kolejnice, měřená v klidovém stavu 

vozu, musí být: u prázdných vozů maximálně 1065 mm a při největším zatíţení minimálně 

940 mm, 

 nesmí chybět ţádný nárazník a ţádný upevňovací šroub. Všechny upevňovací šrouby 

musí být pevné,  

 pojistky, popř. upevňovací prostředky, které zabraňují vypadnutí trubek nárazníků, ne-

smí chybět nebo být poškozeny, 

 pruţné elementy nárazníku nebo jiné díly nesmí vykazovat ţádné lomy nebo poškození, 

kterými by byla znemoţněna funkce nárazníku, 
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 trubky koše nárazníku nesmí být poškozeny. Trubky koše a trubky nárazníku nesmí vy-

kazovat v přechodu k základní desce ţádné trhliny, 

 u nárazníkových talířů nesmí chybět nebo být volné ţádné upevňovací nýty nebo upev-

ňovací šrouby, 

 nárazníkové talíře musí být na dotykových plochách dostatečně namazány, 

 nárazníkové talíře nesmí na dotykových plochách z oceli vykazovat ţádné ostré hrany 

nebo tvorbu otřepů, které by mohly zabránit vzájemnému klouzání, 

Pro zvyšování bezpečnosti jízdy vlaků a ochrany konstrukčních prvků se na lokomotivy i vo-

zy montují tzv. anti-crash systémy. Jednou z moţností je mít tento systém přímo na nárazníku 

a druhá moţnost je mít tento systém zakomponovaný sériově za nárazník. 

 Lokomotivy, které jsou vybaveny deformačními prvky pohlcujícími energii (anti-

crash), nesmí vykazovat ţádné příznaky deformace, popř. příznaky detekce.  

Deformační prvky skříně vozidla jsou prvky pohlcující energii při nárazu. Pro účely dimen-

zování jednotlivých lokomotiv je vypracována norma EN 12663-1, nahrazující původní  

EN 12663. Tato evropská norma stanovuje minimální pevnostní poţadavky na skříně kolejo-

vých vozidel. Kolejová vozidla jsou roztříděna do kategorií definovaných výhradně z hlediska 

konstrukčních poţadavků na skříně vozidel. Některá vozidla nemusí do některé v normě defi-

novaných kategorií spadat. Konstrukční poţadavky na taková kolejová vozidla se mají uvést 

ve specifikaci při dodrţení zásad uvedených v této evropské normě. Kromě poţadavků této 

evropské normy na konstrukci všech vozidel osobní dopravy se můţe běţně poţadovat, aby 

vozidla měla takové úpravy, jaké ochrání cestující v případě nehody. Takové poţadavky jsou 

uvedeny v EN 15227. Norma EN 15227 řeší problematiku pasivní bezpečnosti všech kolejo-

vých vozidel s výjimkou nákladních vozů. Pro vysokorychlostní vozidla jsou podmínky pro 

řešení pasivní bezpečnosti promítnuty do TSI pro vysokorychlostní vozidla. Na základě poţa-

davků uvedených v evropské normě EN 15227 se v současné době vytvořily dva přístupy ke 

konstrukci vozidel z hlediska deformační odolnosti. První přístup, který se vyuţívá zejména u 

lokomotiv, je zaloţen na vyuţívání deformačních prvků. Vlastní hrubá stavba se nedeformuje 

a veškerou potřebnou energii absorbují deformační prvky a nárazníky vozidla. Jako příklad 

lze uvést deformační prvek firmy EST zobrazený na obr. 45. Tento prvek s nárazníkem doká-

ţe absorbovat energii 1,25 MJ. 

 

Obrázek 45 - Deformační prvek firmy EST 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,                Bakalářská práce, akad.rok 2011/12 

Katedra konstruování strojů              Michal Panocha 

 - 61 - 

Druhý přístup vychází z kombinovaného absorbování energie deformačními prvky a řízenou 

deformací kabiny strojvedoucího. Tento přístup se v současné době vyuţívá spíše u konstruk-

cí elektrických a motorových jednotek. 

Z hlediska údrţby je podstatné zajistit neporušenost všech deformačních prvků. Zejména po 

zjištění mimořádné události neboli nehody. Kontrola se provádí většinou vizuálně, a pokud 

deformační prvek dovoluje deformaci v určité toleranci tak i měřením. U hnacích kolejových 

vozidel lze nehodu zjistit ze záznamu rychloměru a jak je z praxe známo, tím se mohou odha-

lit i nenahlášené události, jejichţ vlivem se mohou projevit neodhalené vady, které mohou 

způsobit větší rozsah škod při další nehodě. 

[6] 

4.3.3 Údrţba ostatních prvků  

 Jak uţ bylo zmíněno, údrţba je kombinace všech technických a administrativních činnos-

tí, včetně činností dozoru, zaměřených na udrţení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, 

v němţ můţe plnit poţadovanou funkci. Při údrţbě prvků, které se nepodílí na bezpečnosti 

přímo, je přesto důleţité nahlíţet tak, ţe jejich stav můţe bezpečnost vozidla významně měnit, 

kladně i záporně. Dle mého osobního názoru má u hnacích kolejových vozidel největší vliv na 

kvalitu jízdy, jakoţto pohybu těţkého tělesa s obrovskou dynamikou, právě pojezd.  

Podvozek je součástí pojezdu a jeho schopnosti udrţet vozidlo v bezpečné jízdě se odvíjí od 

míry opotřebení jednotlivých komponent. V této části budu věnovat pozornost unifikovaným 

podvozkům ČKD s pryţovým uloţením skříně. Tento typ podvozku lze ještě povaţovat za 

nejrozšířenější u českých ţelezničních dopravců. 
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Obrázek 46 - Podvozek ČKD 

Jedná se o podvozek s otevřeným podvozkovým rámem bez čelníků, s trakčním pohonem 

motorem s tlapovým uloţením na kluzných loţiskách. Dvojkolí s obručovými koly je vedeno 

kyvnými rameny (kývačky), které jsou jednou stranou uloţeny v podélníku na silentbloku a 

na druhé straně odpruţeny primární pruţinou doplněnou paralelním tlumičem. Rám má tvar 

písmene H, dva podélníky a jeden příčník. V příčníku je otvor, do kterého zasahuje otočný 

čep z hlavního rámu lokomotivy. Na hlavním příčníku je lůţko s upevněním trakčního tlapo-

vého motoru. Sekundární vypruţení tvoří čtyři pryţové silentbloky. Mechanická brzda je špa-

líková. Brzdové válce jsou umístěny nad hlavním příčníkem a působí pákovým převodem na 

kola vţdy po jedné straně podvozku. Hmotnost podvozku je přibliţně 11,3 t s rozvorem 2400 

mm. Následná dekompozice podvozku zdůrazní nejdůleţitější problémy z hlediska údrţby se 

zaměřením na bezpečnost. Nebudou uvedeny případy, kdy vozidlo vykolejilo, mělo větší ná-

raz nebo u něj došlo k jinému násilnému poškození. Takové případy potřebují zvláštní zachá-

zení, kdy je potřeba důkladně zhodnotit o jak velkou událost se jedná a jak velký rozsah pro-

hlídky je zapotřebí provést k zamezení následku vad způsobených touto událostí. 

1. Rám podvozku 

Rám podvozku nevyţaduje velké nároky na údrţbu. Vzhledem k jeho funkci jde spíše zajiště-

ní jeho celistvosti. V údrţbě se pro kontrolu rámu vyuţívá především vizuální kontrola jeho 

částí, protoţe defektoskopii podléhá v hlavní opravě podvozků a lokomotivy. V této prohlídce 

je zapotřebí se zaměřit na dosedací plochy točného čepu hlavního rámu lokomotivy a doseda-

cí plochy bočních dorazů. Plochy dorazů musí být dostatečně mazané a nesmí vykazovat ţád-

né vizuální vady. Další část, na kterou je potřeba dohlíţet, je stav gumokovových silentbloků 

sekundárního vypruţení. Pokud silentbloky vykazují zpuchřelou pryţ, mají nesouměrný tvar, 

jsou více vymáčknuté neţ ostatní, musí se nahradit. Pokud se mění je zapotřebí dodrţet při-
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bliţně stejnou tuhost vypruţení na obou stranách. To lze ověřit změřením vzdálenosti rámu 

podvozku od hlavního rámu lokomotivy mezi silentbloky. 

2. Brzdové ústrojí 

Brzdové ústrojí je mechanická brzda sloţená z pák, táhel, vedení a šrouboví uloţených a spo-

jených čepy a předepnuty pruţinami, které zajišťují odlehnutí brzdových špalíků od obruče 

kola. Celý pákový mechanismus je ovládán brzdovým válcem, jehoţ provozním mediem je 

vzduch. Z hlediska údrţby je zapotřebí zajistit správný mechanický chod všech částí. Všechny 

čepy a stavěcí šrouboví je proto nutné při jakékoliv činnosti na brzdovém ústrojí dostatečně 

promazat. K těmto činnostem lze zařadit seřízení brzd, výměna brzdových špalíků a výměna 

celých podvozků. U brzdového válce je ještě nutná kontrola těsnosti vzduchu a namazání plo-

chy pístu. U vizuální kontroly je zapotřebí zaměřit se na celistvost soustrojí (podloţky, čepy, 

závlačky, matice, pruţiny). Dalším faktorem k zajištění funkce a tím dodrţením bezpečnosti 

jízdy je míra opotřebení brzdových špalíků a jejich správné uloţení. Pokud dojde k velkému 

opotřebení, nelze správně vyuţít brzdící schopnost. V mnohých případech dochází k prasknutí 

opotřebovaného špalíku, coţ také můţe vést k dalším problémům.  

 

Obrázek 47 - Sestava mechanické brzdy 

3. Vypruţení (kyvné rameno, silentbloky, pruţiny) 

Vypruţení u těchto podvozků je primární a sekundární. Primární zajišťují dvě vinuté pruţiny 

do sebe vloţené tzv. paralelně zapojené s tlumičem kmitů. Sekundární vypruţení je tvořené 

gumokovovými silentbloky a je jiţ zmíněno v odstavci „Rám podvozku“. 
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Obrázek 48 - Primární vypruţení 

U primárního vypruţení z hlediska údrţby je důleţité, aby pruţiny byly správně uloţeny, ne-

měly ţádné známky prasklin. Tuhost pruţin je řešena v rámci hlavních oprav. Tlumič pérová-

ní nesmí mít známky úniku pracovního media tlumiče (olej).  
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V případě, ţe tyto známky má, je potřeba tlumič vyměnit. Uloţení tlumiče je čepové a čepy 

musí být dostatečně mazané pro snadnou demontáţ.  

 

Obrázek 49 - Kyvné rameno 

Tlumičem je spojeno kyvné rameno (tzv. kývačka) s rámem podvozku. Na straně rámu pod-

vozku je uloţeno prostřednictvím čepu. Čep kyvného ramene je uloţen v kluzném pouzdře a 

při údrţbě není potřeba ţádného ošetření (pouze v případě demontáţe čepu).  

 

Obrázek 50 - Nápravové loţisko 

V kyvném rameni je nápravové loţisko. Nápravové loţisko je soudečkové dvouřadé. Pro něj 

je prioritou z hlediska údrţby správné mazání pro dosaţení maximální ţivotnosti loţiska. To 

spočívá nejen v kvalitě mazacího prostředku ale i v mnoţství. Mnoţství maziva by nemělo být 

menší ani větší neţli je doporučené. Typ a mnoţství maziva je dáno výrobcem loţiska. 
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4. Trakční motory  

Na podvozcích ČKD jsou stejnosměrné sériové čtyřpólové elektromotory s cizí ventilací, tzv. 

trakční motory. 

 

Obrázek 51 - Trakční motor TE015 

Při nesprávné údrţbě, nebo nesprávném provozním zatíţení jsou trakční motory necitlivějším 

prvkem z prvků ovlivňujících provozuschopnost lokomotivy. Jejich nedostatečná údrţba mů-

ţe vést k velkým ekonomickým ztrátám nejen rozsahem opravy, ale vlivem odstavení loko-

motivy z provozu. Základním parametrem správné funkce trakčního motoru je čistota. Jelikoţ 

provoz lokomotiv je ve velmi prašném a vlhkém prostředí, je tím i ovlivňován provoz těchto 

motorů. Pokud budeme uvaţovat, ţe motor a jeho části jsou správně připojené a motor nevy-

kazuje ţádné známky poškození (mezizávitový zkrat, násilné poškození atd.) je nutné pohlíţet 

na motor jako na neustále se znečišťující zařízení.  

Obecný postup údrţby trakčního motoru: 

V první řadě by měl být motor zbaven jemného prachu stlačeným suchým vzduchem. Pokud 

je tento prach odstraněn a motor vykazuje stále známky znečištění, nebo je prach natolik 

mastný, ţe ho nelze odstranit vzduchem, je zapotřebí pouţít čistící chemii. Na trhu je celá 

řada přípravků, je ale zapotřebí zaměřit se na vlastnosti tohoto výrobku. Ten by měl být eko-

logicky odbouratelný, mít schopnost na sebe vázat vodu a nečistoty, měl by mít co nejkratší 

výparní dobu a nesmí být agresivní vůči izolačním prvkům (lak, pryţ). Pro dosaţení takto 

stanovených parametrů se někdy pouţívá kombinace několika přípravků nebo se vyuţívají 

pece k ohřevu motoru na vyšší teplotu (80 – 90°C), která zaručí vysušení (demontovaného) 

motoru po očištění pouhým proudem horké vody. Kaţdé pracoviště má jiné moţnosti. Na 

silné znečištění se rovnou vyuţívají mycí metody uvedené v předchozím odstavci. Další pa-

rametr, který je zapotřebí v údrţbě sledovat je mazání motoru. Motor má dvě valivá loţiska 

hřídele statoru a je uloţen na dvou třecích pánevních loţiskách v tlapovém uloţení. Pro tento 

typ provedení je zapotřebí sledovat stav (mnoţství, kvalita) oleje v tlapovém uloţení a dosta-

tečně promazávat loţiska hřídele rotoru. Pokud je motor dostatečně mazán a je čistý, je nutné 

ještě zkontrolovat stav sběracího ústrojí, to můţe být zařazeno i na začátek operace s trakčním 

motorem. U sběracího ústrojí se zjišťuje stav izolátorů, přítlak na uhlíkové kartáče a míra je-

jich opotřebení. Nemalou pozornost je nutné věnovat trakčnímu převodu, kde se vyskytují 

problémy se zabíháváním ozubení. 
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Zde je důleţité převáţně mazání, které zajistí nejen tichý chod převodu, ale i ţivotnost ozube-

ní. Při kontrole je zapotřebí očistit několik ne vedle sebe jdoucích zubů a zkontrolovat je na 

podříznutí, adhezivní a abrazivní opotřebení, únavové lomy či chybějící zuby. Při údrţbě 

trakčních motorů je také vhodné vizuálně zkontrolovat pruţné uloţení motoru, zdali je kom-

pletní a bez poškození. 

Při typickém uloţení lokomotivních trakčních motorů původní výroby ČKD formou tlapové-

ho závěsu vznikají v systému zavěšení dynamické síly, které jsou bud charakteristické, dané 

tlapovým závěsem nebo doprovodné, dané technologií provedení tlapového závěsu. Do do-

provodných lze započíst axiální síly (dynamické rázy) vznikajících díky axiálním vůlím na 

čelech kluzných tlapových loţisek. Tyto vůle jsou nezbytné pro správnou funkci tlapového 

loţiska z důvodu dobrého mazání axiálních kluzných ploch mezi pánví tlapového loţiska a 

čelem náboje ozubeného či kotoučového kola, případně opěrným distančním pouzdrem. Setr-

vačné hmoty a následně síly působící v axiálním směru z dvojkolí na tlapový závěs motoru 

nebo naopak způsobují rychlejší opotřebení axiálních třecích ploch, jejich případné zadírání a 

zvětšování axiálních vůlí vedoucích k zvýšenému úniku maziva. Tomu lze předejít rekon-

strukcí kluzného uloţení trakčního motoru na nápravě na valivé uloţení, kdy trakční motor je 

prostřednictvím valivých loţisek v axiálním směru pevně fixován bez vůlí a je v tomto směru 

unášen společně vţdy při jakémkoliv příčném pohybu trakčního motoru - viz obrázek uloţení 

trakčního motoru TE 015 na valivých loţiskách a detailní foto valivého uloţení TE 019. 

 

Obrázek 52 - Uloţení trakčního motoru na valivých loţiskách. Zdroj: SKD Trade, s.r.o. 
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5. Dvojkolí 

Údrţba dvojkolí je řešena normou ČSN EN 15313, která se zaměřuje na údrţbu dvojkolí 

v provozu na vozidlech a po demontáţi a opravy po provozních nehodách. Dále jsou uvedeny 

základní poţadavky na dvojkolí s obručovými koly a předpokládá se, ţe jsou dodrţeny všech-

ny rozměry jízdního profilu. Převáţně platí, ţe pokud bude mít dvojkolí vadu vylučující jeho 

další provoz, opravy provádí specializované certifikované pracoviště dle předpisu ČD V99/1. 

Plán údrţby musí zohlednit moţnosti vzniku těchto vad a zařadit je do systému preventivní 

údrţby minimálně vizuální kontrolou. Základní vady dvojkolí jsou: 

a) Vady jízdní plochy 

 vydroleniny a důlky na obručích 

 spalling (lokální ztráta materiálu v celé šíři povrchu jízdní plochy) 

 odlupky 

 nápeče 

 plochá místa „plochy“ 

 vyválcování materiálu jízdní plochy přes vnější čelo 

 otlaky po cizím tělese (obráběcí nástroj, cizí těleso na koleji apod.)  

 tepelné trhliny 

Pokud převyšují stanovenou únosnou mez, mohou vést k nestabilnímu styku kolo kolejnice a 

tím ohrozit bezpečnost jízdy vlaku.  

b) Vady disku kola 

 obvodové trhliny 

 příčné trhliny 

Pokud se objeví jakákoliv vada tohoto typu, je nepřípustné nadále provozovat dvojkolí. 

c) Vady na nápravě 

 rýhování a dráţky po obvodu 

 vada ochrany nápravy – koroze 

 podélné trhliny 

 příčné trhliny 

d) Vady styku disk-náprava, obruč-disk 

Jedná se o spoj nalisováním za tepla. Převáţně u obruče dochází k ohřevu na vysokou teplotu 

vlivem tření z brzdění špalíkovou brzdou. Teplota ohřátí obruče při montáţi na kolo je 200 – 

250°C a je tedy velice snadné docílit této teploty nerozváţným brzděním, či vlivem technické 

závady a vzniku samovolného přibrzďování. K tomu můţe ještě přispět nedodrţení nebo mi-

nimální hodnoty stanovených tolerancí přesahu při montáţi a objeví se závady typu: 

 uvolněný disk na nápravě (axiální posuv, pootočení) 

 uvolněná obruč na disku kola 

U vady uvolněného disku kola na nápravě je zásadní zaměřit se na axiální posuv. Obruč kola 

se za uvolněnou povaţuje pokud: 
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 obruč se protáčí na kotouči, posunutí značení obruče 

 uvolněný vzpěrný krouţek (v jakémkoliv místě je odlehlý a klepe, prasklý nebo neúplný 

krouţek) 

 koroze mezi obručí a vzpěrným krouţkem je na více neţ na 1/3 obvodu  

Pokud se zjistí vada styku disk-náprava, obruč-disk nesmí se dvojkolí dále provozovat. 

V praxi se lze setkat s nedodrţováním metodiky označování obručí, proto je špatně zjistitelné, 

kolikrát byla obruč pootočena. Pokud k tomu dochází opakovaně a i přes to obruč nejeví ţád-

né jiné známky uvolnění (viz. výše), jeví se jako bezvadná. Údrţba provede označení a dvoj-

kolí se takto můţe dostat do provozu v nebezpečném stavu, neviditelném pro provozní pra-

covníky. Silové účinky na kolo jsou sloţitý systém a porušením jeho rovnováhy má vliv na 

schopnosti vést správně kolo na kolejnici a uvolněná obruč je zajisté takovýmto negativním 

faktorem. V praxi není vyvinuta metoda, která by zajistila kontrolu přilehlosti obruče na disk 

kola a je otázkou, zdali by byla vůbec efektivní. K tomu by se zřejmě dala vyuţít nějaká de-

fektoskopická metoda. K porovnání jsou uvedeny metody vířivých proudů, ultrazvukem a 

radiografie. Hlavní výhody a nevýhody defektoskopických metod: 

Metoda vířivých proudů má vyšší citlivost na povrchové trhlinky neţ u ultrazvukové meto-

dy. 

 Vysoká rychlost provádění měření. 

 Bezkontaktní měření. 

 Měření pod povrchem izolace. 

 Není potřeba předem upravovat měřený objet. 

 Moţnost automatizace procesu diagnostiky. 

 Měření šířky izolace. 

 Měření vodivosti. 

 Sloţitá analýza velkého mnoţství dat. 

 Měření moţné pouze do hloubky kolem 25 mm pod povrchem měřeného objektu 

 Vysoká citlivost na rozměry zkoušeného objektu. 

Metoda ultrazvuku dovoluje měření skrze celý materiál. 

 Vhodné pro identifikaci objemových vad. 

 Nutnost přímého kontaktu s měřeným objektem. 

 Neustálá spotřeba vazebního materiálu. 

 Zhoršená citlivost na povrchu měřeného objektu 

Radiografie stejně jako ultrazvuk dovoluje měření skrze celý materiál. 

 Vysoká výpovědní schopnost na objektové vady. 

 Bezkontaktní měření.  

 Závislost výsledku na kvalitě fotocitlivého materiálu a jeho vyvolání. 

 Práce s ionizujícím zářením. 
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Z těchto poznatků vychází jako pouţitelná metoda radiografie. Metoda je zaloţená na proza-

řování měřeného objektu ionizačním zářením a následným vyhodnocením. 

 

Obrázek 53 - Princip technické radioskopie 

Jelikoţ práce s ionizačním zářením můţe být v případě neodborné manipulace velmi zdraví 

škodlivá, musí se vybavit pracovní skupina osobními filmovými dozimetry, varovným akus-

tickým dozimetrem a minimálně jedním přímo ukazujícím dozimetrickým přístrojem. Návrh 

montáţe takovéhoto zařízení, kontrolujícího vnitřní vady přilehlosti obruče je uveden v přílo-

ze č.3. 

 

Obrázek 54 - Dvojkolí 
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4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 V údrţbě jako i v jiných oborech je kladen důraz na dodrţování bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Problematika BOZP patří k tradičním problematikám pracovních činností, 

které jsou upraveny četnými legislativními předpisy. V organizacích jsou nabízeny různé pří-

stupy, které se mohou vyuţít v BOZP. 

4.4.1 ILO-OSH 2001 

Tyto směrnice označené jako ILO-OSH 2001 představují unikátní mezinárodní vzor kompati-

bilní s jinými normami a návody pro systémy řízení. Směrnice nejsou právně závazné a jejich 

cílem není nahradit národní právní předpisy a přijaté normy. Aplikace směrnic ILO nevyţadu-

je certifikaci, ale současně ji také nevylučuje. Doporučuje se forma osvědčení dobré praxe, 

pokud si to přeje země, která směrnice provádí. Směrnice ILO vycházejí z toho, ţe bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci by měla být integrální sloţkou řízení podniku. I kdyţ je integrace 

ţádoucí, jsou podle velikosti a typu provozu moţná pruţná uspořádání. [2] 

4.4.2 BS 8800 

British standard 8800 - v květnu 1966 nabyla platnost britská norma BS 8800 – Occupational 

Health and Safety (OHS), volně přeloţeno jako Směrnice pro systémy managementu bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci. Směrnice je zaloţená na všeobecných zásadách managementu 

a má umoţnit začlenění managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci do celkového 

systému managementu společnosti. Jejím cílem je:  

 minimalizovat rizika jak pro zaměstnance firmy, tak i pro její partnery,  

  zlepšit podnikatelskou činnost,  

 napomoci vytvoření image firmy se zodpovědným přístupem k otázkám bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci.  

Jestliţe má firma vybudovaný systém řízení podle ISO 9001 a ISO 14 001 (a potvrzený certi-

fikací), potom nebude pro firmu velkým problémem zvládnout i řízení v oblasti BOZP podle 

směrnice BS 8800. Aplikace norem ISO 9001 a 14 001 ve firmě ale není podmínkou. [2] 

4.4.3 ISO 18 000 

V roce 2000 byly v rámci International Organization for Standardization (ISO) zahájeny práce 

na normě, která by sjednotila jednotlivé systému managementu bezpečnosti. Zpracováváním 

byla pověřena komise TC 176. Připravované normy dostali pracovní název ISO 18000. Měly 

být vytvořeny podle koncepce nově vznikajících norem ISO 9000:2000. S nimi a spolu s 

normami ISO 14000 měli vytvořit tzv. integrovaný systém řízení. Na konci roku 2000 však 

byly práce na nově vznikajících normách zastaveny s rozhodnutím, ţe je na jednotlivých stá-

tech, jaký vztah k managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaujmou a zda se roz-

hodnou pro vytvoření legislativy a národních norem v této oblasti. [2] 

4.4.4 OHSAS 18 001 

Právní předpisy i tato norma zdůrazňují poţadavek, aby organizace navrhly a zavedly opatře-

ní, která všude, kde je to moţné, odstraní omezí, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují.  

V případě, ţe to moţné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizač-
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ních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohroţoval zdraví. Certifikace systému ma-

nagementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 umoţňuje efektivně 

prokázat: 

 závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým ve-

dením;  

 systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohroţují bezpečnost a zdraví 

všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo sluţbami organizace;  

 omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;  

 zvýšení výkonnosti a následné sníţení nehodovosti a prostojů při práci  

 sníţení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;  

 závazek k plnění zákonných poţadavků a poţadavků předpisů týkajících se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci;  

 zavedení samoregulujícího systému reagujícího pruţně na změny poţadavků z legisla-

tivních předpisů, bezpečnostních poţadavků i změn uvnitř organizace (např. nových tech-

nologií, organizačních změn apod.).  

[2] 

4.4.5 Bezpečný podnik  

Program Bezpečný podnik vyhlásil ministr práce a sociálních věcí ČR v roce 1996. Cílem 

tohoto programu je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany ţivotního 

prostředí u právnických a podnikajících fyzických osob. Tento program nabízí podnikům  

s minimálně 100 zaměstnanci fungující pomůcku k vytvoření podmínek pro zavedení legisla-

tivy, která vychází z poţadavků směrnic EU. Garantem programu Bezpečný podnik je Český 

úřad bezpečnosti práce (nyní Státním úřadem inspekce práce), který povaţuje realizaci pro-

gramu Bezpečný podnik u co největšího počtu podniků za vysoce důleţitou, a to zejména  

z pohledu prevence. Program Bezpečný podnik napomáhá k zavedení integrovaného řízení 

bezpečnosti - bezpečnostního managementu, který odpovídá poţadavkům směrnic EU a stá-

vající i připravované legislativě ČR. Program Bezpečný podnik vychází z osvědčených pří-

stupů a respektuje zásady systému managementu jakosti dle ČSN ISO řady 9000, systému 

environmentálního managementu dle ČSN EN ISO řady 14000, zásady systému řízení ochra-

ny zdraví a bezpečnosti při práci dle BS 8800 a zásady vnitřního řízení dle Internal Control  

ve své aktualizované podobě pak i OHSAS 18001 a ILO – OSH 2001. [2] 
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5 Údrţba kolejových vozidel Unipetrol Doprava, s.r.o. 

 Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. se zabývá dopravou a přepravou zejména chemic-

kých produktů po ţeleznici. Unipetrol Doprava, s.r.o. je komplexním ţelezničním podnikem, 

který nabízí zákazníkovi široké portfolio sluţeb. Mezi zákazníky patří společnosti chemické-

ho holdingu Orlen Group, dále mnoho dalších externích zákazníků, kterými jsou významné 

ţelezniční zasilatelské společnosti, zahraniční dopravní společnosti a chemické závody bez 

vazby na holding. Společnost Unipetrol Doprava, s.r.o. je sloţena z technického úseku, pro-

vozního úseku a finančního úseku. V tomto dokumentu je analyzována část technického úse-

ku a to Odbor údrţby a investic hnacích vozidel z hlediska údrţby hnacích kolejových vozi-

del. 

 

 

Obrázek 54 – Struktura společnosti 

5.1 SWOT analýza „Údrţba hnacích kolejových vozidel“  

 Analýza se týká technického úseku, odboru údrţby a investic, dílen hnacích kolejových 

vozidel společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. a to výhradně systému údrţby hnacích kolejo-
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vých vozidel. Pro analýzu bylo pouţito následující schéma. Analýza hodnotí vybrané prvky 

v údrţbě, kterými jsou: 

 zázemí,  

 interní zdroje,  

 externí zdroje,  

 informační technologie, 

 finance.  

Hodnotí jejich vyuţívání, ekonomické vlivy na společnost, rozmanitost a částečně je porov-

nává s trendy ve světě. 

 
 

 

Obrázek 55 - Schéma analýzy SWOT 

5.1.1 Silné stránky – „S“ STRENGHTS  

Zázemí  

 topografické umístění vzhledem k potřebám společnosti 

Rozmístění technických pracovišť je dobře stylizováno k trajektoriím přeprav. 

 dlouholetá tradice 

Zaměstnanci se mezi jednotlivými pracovišti znají a tak způsob organizování práce je intui-

tivní a proto komunikace mezi jednotlivými pracovišti je na vysoké úrovni. 
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Interní zdroje 

 historické zkušenosti v oblasti technologií kolejových vozidel 

Znalosti zaměstnanců jsou nasbírané dlouholetou praxí, která je neocenitelnou hodnotou 

v systému údrţby. 

 zachovalé strategické profese v údrţbě kolejových vozidel 

Schopnost udrţet si své vyškolené pracovníky v konkurenčním boji. 

 vyuţití zaměstnanecké politiky k získání kvalitních pracovníků 

Zaměstnanecká politika dává příleţitost k dostatečné motivaci zaměstnanců a k získávání no-

vých jiţ kvalifikovaných. 

 flexibilita v technické podpoře 

Spolupráce mezi jednotlivými pracovišti je na vysoké úrovni a je zde velice dobrá spolupráce 

s provozním úsekem v domluvě přeprav porouchaných strojů. 

 skladová připravenost 

Schopnost drţet si skladové zásoby na hranici potřeb pro základní údrţbářské úkony.  

Externí zdroje 

 konkurenceschopnost na trhu 

Je zde potenciál pro rozvoj nabídky sluţeb v oblasti opravárenství pro zákazníky. 

Informační technologie 

 sjednocenost informačních zdrojů 

Dnes uţ běţnou praxí, kde je základním aspektem podniku pro vnitřní komunikaci sjednocení 

informačních zdrojů pro všechny zaměstnance.  

 vysoká úroveň dostupných zdrojů 

Vlastníme špičkové informační technologie ve správě majetku, logistiky přeprav a pomoc-

ných operačních programů. 

Finance 

 pravidelný přísun finančních prostředků do systému údrţby 

Díky dobře volenému systému plánování investic do údrţby je plánování investic schopné být 

co nejefektivnější. 

5.1.2 Slabé stránky – „W“ WEAKNESSES  

Zázemí  

 technická a technologická zastaralost 

Technická vybavení pracovišť jsou na nízké úrovni (zastaralé) a tudíţ i technologie jsou nu-

cené být v souladu s nimi. 

 nedostatek specializovaných pracovišť 

Vzhledem k rozmanitosti technologií pouţitých u kolejových vozidel je málo pracovišť, urče-

ných pro speciální činnosti. (např. chybí brzda pro simulaci výkonu lokomotivy) 
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 nedořešené zátěţe minulých období (ekologie, nadbytečné zásoby) 

Nadbytečné zásoby náhradních dílů, nepouţitelných a neprodejných. 

Interní zdroje 

 zaţité zlozvyky v systému údrţby  

Systém přidělování a přebírání práce je zastaralý a nespravedlivý v porovnávání výkonnosti 

zaměstnanců. 

 nedostatečná organizace práce 

Chybí přesné vytýčení pracovních pravomocí, spíše se prosazuje „ Jenom já mohu rozhod-

nout“ neţli systematicky rozloţit rozhodovací pravomoci k usnadnění chodu systému údrţby. 

 nespolehlivá spolupráce v údrţbě „Údrţba“ (vykonavatel) vs. „Provoz“ (zákazník) 

Zákazník nedostatečně dohlíţí na zařízení a předávání informací o poruše jsou někdy nejasná. 

Zápisy do deníků bývají příliš stručné nebo úplně chybí, to zpomaluje samotné řešení opravy 

a v některých případech úplně znemoţňuje. Chybí zde přímá zodpovědnost za nesprávnou 

komunikaci s údrţbou. 

 systém vzdělávání zaměstnanců zaměřený na technickou připravenost 

Chybí individuální přístup k podpoře vzdělání zaměstnanců.  

Externí zdroje 

 nevyuţitý potenciál externí technické podpory 

Potenciál podpory údrţby v technických záleţitostech obchodními partnery není plně vyuţí-

ván. 

Informační technologie 

 nízká vzdělanost, nízké vyuţití potenciálu 

Zaměstnanci málo vyuţívají informační technologie, které mají k dispozici. Neumí s nimi 

pracovat nebo je nechtějí vyuţívat. 

Finance 

 nesystémové zuţování finančních prostředků 

I přes to, ţe Unipetrol doprava, s.r.o. má kladné hospodářské výsledky, musí neustále sniţovat 

náklady na údrţbu, coţ má za následek opačný efekt, údrţba je stále draţší. 

5.1.3 Příleţitosti – „O“ OPPORTUNITIES 

Zázemí  

 vytvoření nových specializovaných pracovišť 

Vzhledem k rozmanitosti pouţitých technologií na lokomotivách a vzhledem k rozměrům 

dílen je zde prostor k vytvoření specializovaných pracovišť, které dokáţou šetřit náklady na 

údrţbu a navíc mohou být výdělečně činné. 

 vytvoření nových zázemí vzhledem k potřebám společnosti 

Přepravy se směřují více ze země, a proto je výhodné vytvořit depa na údrţbu kolejových 

vozidel na strategických místech. 
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Interní zdroje 

 vychování specialistů 

Pokud budou vytvořena specializovaná pracoviště, musejí se vychovat i specializovaní pra-

covníci.   

 vyuţití zaměstnanecké politiky k získání kvalitních pracovníků 

Zaměstnanecká politika dává příleţitost k dostatečné motivaci zaměstnanců a k získávání no-

vých jiţ kvalifikovaných. 

 nabízení sluţeb externě 

Pokud budou vytvořena nová pracoviště, je zde příleţitost nabízet údrţbu externě. 

Informační technologie 

 efektivnější plánování a řízení 

Široká paleta dostupných kvalitních informačních zdrojů dává příleţitosti zaměstnancům plá-

novat a řídit svoji práci efektivněji. 

5.1.4 Hrozby– „T“ THREATS  

Zázemí  

 nestabilita údrţby, hrozí nedostatek provozních strojů 

Při stávajícím stavu vede společnost údrţbu k úpadku, vlivem vzrůstajícího kladení nároků na 

co nejlevnější a nejrychlejší způsob provádění údrţby. 

 nedostatečná podpora provozního úseku, hrozí nedostatek provozních strojů 

Předchozí hrozba povede k nedostatku provozuschopných strojů a tím pádem se náklady na 

údrţbu zvýší a provoz nebude schopen splnit své závazky zákazníkům a to budou další fi-

nanční ztráty. 

Interní zdroje 

 ztráta strategických profesí 

Pokud budou čím dál větší nároky na zaměstnance bez pravidelných navyšování mezd, pove-

de to ke ztrátě důvěry a k odchodu zaměstnanců za lepšími pracovními podmínkami. 

 outsourcing údrţby 

Předchozí hrozby, pokud se uskuteční, povedou k otevření otázek, zdali nebude potřeba zajis-

tit údrţbu jinými prostředky. Tato moţnost je v této oblasti podnikání nevyhovující. Lokomo-

tivy nebudou k dispozici, kdy je potřeba, údrţba se částečně podřizuje provozu, ale provoz 

bude muset striktně dodrţovat termíny údrţby a to můţe vést ke ztrátě pruţnosti logistiky 

společnosti a tím můţe společnost ztratit významné zákazníky. Nebude moţné řídit a určovat 

náklady na údrţbu. 

Informační technologie 

 vysoké náklady 

Nedochází k důkladné kontrole, zdali informační zdroje (licence) placené za jednotlivce jsou 

opravdu potřeba a jsou vyuţívány k pracovním potřebám. 
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5.2 Implementace výsledků analýzy SWOT 

 Tato kapitola zhodnocuje výsledky z analýzy SWOT a stanovuje návrh řešení jednotli-

vých částí analýzy. Ke kaţdému návrhu na zlepšení je stanoven cíl, přínosy, dílčí kroky, no-

minace týmu, harmonogram, zdroje a související změny ve společnosti. 

5.2.1 Zázemí 

Cíl  

Navýšení počtu stanovišť pro opravy hnacích kolejových vozidel na strategicky výhodných 

místech vzhledem k přepravním cestám Unipetrol Doprava, s.r.o. a dovybavení stávajících 

zázemí potřebnými technologiemi. Návrh je zobrazen na mapě. 

Obrázek 56 - Mapa přepravních cest Unipetrol Doprava s.r.o. 

Přínosy 

 rychlejší řešení oprav, 

 vyšší dostupnost lokomotiv, 

 vyšší pruţnost přeprav pro zákazníky, 

 širší nabídka sluţeb, 

Dílčí kroky 

 provést specifikaci vybavení stanoviště pro opravy hnacích kolejových vozidel, 

 sestavit souhrn moţností umístění pracovišť, 

 definovat výběr a porovnat ekonomickou zátěţ vlastního a externího pracoviště, 

 sestavit tým pro obchodní jednání s partnery pro nákup / pronájem pracovišť, 
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 vytvořit zprávu s výsledky z jednání a návrh řešení, 

Nominace týmu 

Specifikaci pracoviště provede technický úsek ve spolupráci s provozním úsekem. Sestavení 

souhrnu moţností umístění pracovišť provede provozní úsek ve spolupráci s technickým úse-

kem. Definici výběru a porovnání ekonomické zátěţe vlastního a externího pracoviště prove-

de obchodní úsek. Sestavení týmu pro obchodní jednání s partnery pro nákup / pronájem pra-

covišť určí jednatelé společnosti, měl by v něm být zástupce z kaţdého úseku. Vytvoření 

zprávy s výsledky z jednání a návrh řešení provede určený tým. 

Harmonogram 

Harmonogram byl sestaven tak, aby úkoly v něm obsaţené byly splnitelné a jejich sled měl 

logickou návaznost. 

 1. 1. 2012 – 28. 2. 2012, specifikace a moţnosti umístění pracovišť, 

 1. 3. 2012 – 31. 5. 2012, definice výběru, ekonomické zhodnocení moţností, 

 1. 6. 2012 – 31. 6. 2012, sestavení týmu pro obchodní jednání, 

 1. 7. 2012 – 31. 10. 2012, obchodní jednání, zápisy z jednání, vyhodnocení (výběrová 

řízení), 

 1. 11. 2012 – 30. 11. 2012, stanovení podmínek, sjednání obchodu, podepsání smluv, 

Zdroje 

Jako zdroje jsou pouţiti vlastní zaměstnanci, kterým budou zadány jednotlivé úkoly, coţ ne-

nese ţádné výdaje, pouze náklady na jednání s obchodními partnery je zapotřebí zavést 

zvláštní rozpočet. 

Související změny v Unipetrol Doprava, s.r.o. 

Na rok 2013 byl vyhlášen navýšený plán zisku z přeprav oproti roku 2012. 

5.2.2 Interní zdroje 

Cíl 

Zavedení normativů na preventivní údrţbu a tím stanovit minimální poţadavky na údrţbářské 

kapacity. 

Přínosy 

 znalost náročnosti preventivní údrţby, 

 přehledné plánování zdrojů, 

 rozloţení prací do lokalit poměrným dílem. 

Dílčí kroky  

 výběrové řízení na firmu zabývající se normováním práce. 

 aplikace výsledků do systému plánování a řízení údrţby. 

Nominace týmu 

Výběrové řízení provede Technický úsek ve spolupráci s Unipetrol Services. Zavedení nor-

mativů do příslušných provozních řádů provede Technický úsek.  
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Harmonogram 

 1. 1. 2012 – 28. 2. 2012, výběrové řízení, 

 1. 3. 2012 – 31. 5. 2012, normování časů prací, 

 1. 6. 2012 – 31. 6. 2012, aplikace norem časů do systému plánování a řízení údrţby. 

Zdroje 

 náklady na firmu provádějící normování časů prací 

Související změny v Unipetrol Doprava, s.r.o. 

 sniţování počtu zaměstnanců. 

5.2.3 Externí zdroje,  

Cíl 

Sestavení seznamu všech externích firem spolupracujících s Unipetrol Doprava, s.r.o.. Souhrn 

by měl obsahovat sídlo firmy, předmět podnikání, seznam činností, které provádí pro Unipe-

trol Doprava, s.r.o., seznam stěţejních pracovníků a jejich funkce včetně kontaktů. 

Přínosy 

 zpřehlednění obchodních partnerů, 

 lepší vyuţití potenciálu technické podpory v systému plánování a řízení údrţby. 

Dílčí kroky 

 vytvoření dokumentu nebo zprávy obsahující všechny náleţitosti vyjmenované v cílech. 

Nominace týmu 

Technický úsek ve spolupráci s Obchodním úsekem a Unipetrol Services, s.r.o.. 

Harmonogram 

 1. 1. 2012 – 31. 1. 2012 

Zdroje 

Jako zdroje jsou pouţiti vlastní zaměstnanci, kterým budou zadány jednotlivé úkoly, coţ ne-

nese ţádné speciální výdaje. 

Související změny v Unipetrol Doprava, s.r.o. 

 sniţování nákladů na údrţbu, 

 sniţování počtu zaměstnanců,  

 zvyšování objemu přepraveného materiálu. 

5.2.4 Informační technologie, 

Cíl 

Vyuţívat jen ty zdroje, které jsou opravdu potřeba a jsou uţitečným nástrojem k efektivnímu 

plánování a řízení údrţby. 

Přínosy 

 sníţení nákladů za neplacené licence, 
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 přehlednost. 

Dílčí kroky 

 vytvořit seznam počítačů a nainstalovaného softwaru, 

 sladit software s popisy pracovních činností. 

Nominace týmu 

Technický úsek ve spolupráci s Unipetrol services. 

Harmonogram 

 1. 1. 2012 – 31. 1. 2012 

Zdroje 

Jako zdroje jsou pouţiti vlastní zaměstnanci, kterým budou zadány jednotlivé úkoly, coţ ne-

nese ţádné speciální výdaje. 

Související změny v Unipetrol Doprava, s.r.o. 

Sniţování nákladů na údrţbu, sniţování počtu zaměstnanců, zvyšování objemu přepraveného 

materiálu. 

5.2.5 Finance 

Cíl 

Získat finanční zdroje na údrţbu vlastními činnostmi, které přinesou zisk společnosti. 

Přínosy 

 zvýšení dostupnosti lokomotiv vlivem dostatečné údrţby, 

 rozšíření předmětu podnikání o nové činnosti. 

Dílčí kroky 

 seznam činností, které je moţno provádět za stávajícího stavu, 

 dokumenty technologických postupů prací (potřebný čas, normy časů, materiál atd.), 

 definovat týmy pro jednotlivé činnosti. 

Nominace týmu 

Technický úsek ve spolupráci s Unipetrol services. 

Harmonogram 

 1. 1. 2012 – 31. 1. 2012, sepsat seznam činností, 

 1. 2. 2012 – 31. 3. 2012, vytvořit technologické postupy jednotlivých činností, 

 1. 4. 2012 – 30. 4. 2012, stanovení týmů a zavedení činností do systému údrţby. 

Zdroje 

Jako zdroje jsou pouţiti vlastní zaměstnanci, kterým budou zadány jednotlivé úkoly, coţ ne-

nese ţádné speciální výdaje. 

Související změny v UNIDO 

Sniţování nákladů na údrţbu. 
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5.2.6 Závěr 

Z výsledků analýzy SWOT je zřejmé, ţe údrţba ve společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. je 

v poměrně dobré kondici, avšak není připravena na změny, které jsou ovlivňovány politikou 

Unipetrol, a.s. Vzhledem k neustálému nátlaku na sniţování nákladů jak v zaměstnanecké 

sféře, tak i ve sféře technické, je důleţité vést strategii tak, aby technický úsek byl schopen 

čelit nátlaku při zachování efektivnosti údrţby. Je to velice těţký úkol, ale není neřešitelný. 

Zaměstnanci budou muset řešit detailněji jednotlivé úkoly a více spolupracovat 

s přidruţenými odděleními (úseky). Ve strategii nesmí chybět hledání úspor u dodavatelských 

firem a spolupracujících obchodních partnerů. Dalším důleţitým aspektem v této době je do-

statečná motivace zaměstnanců aby své výkony pozvedli a zachovávali na úrovni. 

Harmonogram úkolů
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Obrázek 57 - Harmonogram úkolů 
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Obrázek 58 - Rozdělení úkolů mezi zdroje 
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6 Ţelezniční dílny Litvínov  

Pro Unipetrol Doprava s r.o. je stěţejní základnou pro údrţbu hnacích kolejových vozidel 

ţelezniční dílna v Litvínově. Jsou zde prostory určené jak pro údrţbu cisteren, tak i pro údrţ-

bu lokomotiv. V této práci je zmíněno, jak vypadá zázemí nyní a dále je naznačeno optimální 

řešení zohledňující problémy vyskytující se v systému plánování a řízení údrţby. 

6.1 Seznámení s problémy 

 Tato kapitola shrnuje problémy v organizaci údrţby. Problémy jsou řazeny podle jejich 

charakteru. V příloze č. 1 je znázorněn layout pracoviště, kde jsou znázorněny níţe uvedené 

problémy. Jedná se o problémy z oblasti: 

 bezpečnost a ochraně zdraví při práci 

 ochrana ţivotního prostředí 

 cíle společnosti 

6.1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Toky lidí 

 Jeden z několika problémů a důvodů k potřebným změnám je dodrţování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Na layoutu „Stávající stav“ je znázorněna trasa pohybu zaměstnanců 

ke skladům. Sklady slouţí nejen pro pracovníky údrţby lokomotiv, ale i pro pracovníky údrţ-

by cisteren. Tato trasa je označena červeným trojúhelníkem s číslem 1 a šipkami. Trasa vede 

přes strojní dílnu a částečně přes depo, které je vybaveno mostovým jeřábem. Do skladu, bě-

hem pracovní doby, chodí zaměstnanci neustále a prochází přes jiná pracoviště. Nejen, ţe 

jejich pohyb přes tato pracoviště narušuje pracovní morálku, ale také zvyšuje riziko vzniku 

pracovního úrazu. 

Hluk 

 Dále se v této části komplexu pracuje s hlučnými točivými stroji (soustruh, bruska, fréza)  

a mechanici lokomotiv v ní provádějí přípravné práce, ty jsou proto prováděny v hlučném 

prostředí.  

Ovzduší 

 Další problém s rizikem poškození zdraví při práci je označen červeným trojúhelníkem 

s číslem 5 na layoutu. Jde o pracoviště lakýrnické, které je odděleno od ostatních pouze závě-

sovou zástěnou. Při práci v tomto pracovišti se pouţívají látky těkavé a zaměstnanci, kteří se 

vyskytují v okolí, tyto látky vdechují. 

6.1.2 Ochrana ţivotního prostředí 

Opotřebovaný olej 

 Problémem znečištění ţivotního prostředí je riziko při manipulaci s látkami ropného pů-

vodu. Z důvodu nedostatku prostoru je mezi pracovním kanálem 1 a 2 umístěna nádrţ na vy-

pouštění opotřebovaného oleje z lokomotiv. Tato nádrţ je dále přemisťována vysokozdviţ-

ným vozíkem na místo označené červeným trojúhelníkem s číslem 2 a olej je přepouštěn do 

čtyř nádrţí. Po naplnění je vysán a odvezen k likvidaci. Zdlouhavý a sloţitý způsob manipu-

lace s těmito látkami zvyšuje riziko jejich úniku do okolního prostředí, i přes dodrţování 

všech bezpečnostních podmínek. 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,                Bakalářská práce, akad.rok 2011/12 

Katedra konstruování strojů              Michal Panocha 

 - 84 - 

Čištění lokomotiv 

 Společnost si zajišťuje vlastní čištění lokomotiv, které se uskutečňuje na místě označe-

ném červeným trojúhelníkem s číslem 3 na layoutu. Tento prostor není nijak zabezpečen sbě-

rovou jímkou na znečištěnou vodu z mycích prací. I kdyţ se pouţívají ekologické přípravky, 

zbytky provozních kapalin jsou splachovány z lokomotiv a ty ekologické nejsou. Při čištění 

lokomotiv je další manipulace s vozidly na této koleji komplikovaná. Je nutné najít vhodnější 

prostory. 

6.1.3 Cíle společnosti 

 Vzhledem k potřebám neustále se zlepšovat, je společnost nucena rozšířit svůj vozidlový 

park. Její stávající je tvořen třiceti osmi dieselelektrickými a dvěma elektrickými lokomoti-

vami. Nutností byl nákup elektrických lokomotiv, které jsou ekonomičtější, výkonnější a eko-

logičtější neţ dieselelektrické. Tato skutečnost má následující důsledky:: 

Zajištěnost údrţby 

 Celkové řešení dílen je nutné upravit tak, aby odbor údrţby lokomotiv byl schopen udrţet 

lokomotivní park v dostupnosti > 80%. Celkové řešení uspořádání pracovních prostor je veli-

ce konzervativní a je nutné najít zlepšení. 

Připravenost údrţby 

 Dále je nutné zajistit nová pracoviště pro nové technologie pouţité u elektrických loko-

motiv, jelikoţ jejich údrţba je zaloţena na odlišných principech neţ údrţba dieselelektric-

kých. 

6.2 Návrh změn pracoviště 

 V této kapitole jsou uvedeny řešení problémů uvedených v kapitole č. 6.1. Návrhy změn 

jsou uvedeny v příloze č 2. K řešení problémů je stanoven hrubý rozpočet nákladů spojených 

s projektem.: 

6.2.1 Hrubý rozpočet 

 Při získávání zdrojů k potřebným změnám, se muselo přihlíţet k nutnosti zajištění pláno-

vané i neplánované údrţby během rozsáhlých stavebních prací. Tato údrţba bude prováděna 

vlastními lidskými zdroji avšak v prostorách servisního střediska externí společnosti, která 

zajišťuje generální opravy lokomotiv pro Unipetrol Doprava, s.r.o. Zdroje pro projekt optima-

lizace prostor ţelezničních dílen jsou: 

Stavební firma 

Rozpočet na stavební úpravy činí 1 500 000 Kč. 

Zámečnická firma 

Rozpočet na ocelové konstrukce pracovních ramp činí 1 000 000 Kč. 

Firma zajišťující zdroj napájení pro el. lokomotivy 

Rozpočet na generátory činí 1 000 000 Kč. 

Firma zajišťující poradenskou činnost BOZP, OŢP 

Rozpočet na poradenskou činnost činí 200 000 Kč. 

Firma zajišťující plánovanou a neplánovanou údrţbu 
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Rozpočet na plánovanou a neplánovanou údrţbu po dobu 20 dní činí 250 000 Kč. 

Celkem za projekt: 3 950 000 Kč 

Uvedené ceny mají pouze informativní charakter. 

6.2.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Přesun skladů na strategicky lépe koncipované místo s přístupem co nejkratším pro obě 

dílny (LOKO a VOZO) viz Obrázek 60. 

 

Obrázek 59 - Toky lidí 

 Přesun strojní dílny a oddělení od dílny pro přípravné práce viz Obrázek 61. Strojní dílna 

je oddělena a z původních strojů byly zachovány jen ty pouţitelné. V této části projektu je 

vyuţit prostor bývalého skladu spojovacího materiálu pro umístění kalibrační laboratoře. 
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Obrázek 60 - Uspořádání pracoviště 

 

 Lakýrnické pracoviště je uzavřeno zdmi a dále vybaveno výkonným odsávacím zaříze-

ním. Kolej, která byla tímto pracovištěm zaslepena, byla vyuţita po celé její délce. Tím je 

zajištěno provádění lakýrnických prací u více strojů najednou i za nepříznivých klimatických 

podmínek viz Obrázek 62. 

 

 

Obrázek 61 - Lakýrnické pracoviště 

6.2.3 Ochrana ţivotního prostředí 

 Řešení tohoto problému je v jednoduchém koncipování olejového hospodářství na místo, 

kde bude snadné napouštění i vypouštění oleje z lokomotiv. Toto místo je samozřejmě posta-

veno dle potřebných bezpečnostních pravidel a norem viz Obrázek 63. Místo je označené čer-

veným trojúhelníkem s číslem 2. 
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Obrázek 62 - Olejové hospodářství 

 Je nutné vytvořit nové místo čištění lokomotiv. Je koncipováno v novém přístavku na 

slepé koleji. Toto místo je ohraničeno závěsovou clonou a z obou stran koleje je postavena 

rampa pro lepší přístup k lokomotivám. Dále je místo vybaveno jímkami uloţenými v zemi 

pod rampami. Jímky slouţí ke sběru odpadní vody z mytí. K místu je přiveden vodovodní 

systém teplé a studené vody. Kolej uţ nikam nepokračuje, proto je to nevhodnější místo pro 

tuto činnost. Vše je znázorněno na Obrázku 64. 

 

 

Obrázek 63 - Čištění lokomotiv 

6.2.4 Cíle společnosti 

 Problém spojený s přístupem ke skladům vedl i k řešení špatného umístění jednotlivých 

dílen. Tyto dílny jsou na řešení stylizovány co nejblíţe k hlavnímu depu, které je vybaveno 

mostovým jeřábem o nosnosti 5 tun a čtyřmi sloupovými zvedáky o jednotlivých nosnostech 

25 tun. V této dílně jsou prováděny hlavní činnosti údrţby dieselelektrických lokomotiv plá-

nované údrţby včetně velkých oprav. Systém údrţby a počet lokomotiv klade čím dál větší 

nároky na prostory a proto je nutné najít potenciál pro nové prostory. Ten je na první pohled 

zřejmý na layoutu „Stávající stav“, kde je vidět, ţe vedlejší prostory depa jsou delší. Jelikoţ je 

na nevyuţitých plochách betonový povrch, není ţádný problém zde postavit ocelovou kon-

strukci se zastřešením a bočními stěnami. Tyto prostory se vybaví větrákovým topením 

s parním ohřevem, který je rozveden z nedaleké elektrárny jako odpadní teplo. Tato skuteč-

nost vede i úpravě kanceláře mistra a postavení WC v budově ţelezničních dílen, to je dopo-

sud ve vedlejší budově. Systém rozmístění jednotlivých dílen je na Obrázku 65. 
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Obrázek 64 - Toky lidí 

 Je zapotřebí vytvořit nové pracoviště pro opravy a zkoušení elektrických lokomotiv. Toto 

místo je vybaveno dvěma rampami na obou stranách koleje. Dále je místo vybaveno generáto-

rem pro napájení umělé troleje, která rovněţ slouţí pro seřizování chodu sběračů.  Pracoviště 

je znázorněno na Obrázku 66. 

 

 

Obrázek 65 - Údrţba elektrických lokomotiv 
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Závěr 

 Cílem práce bylo vypracování rešerší o problematice údrţby kolejových vozidel při re-

spektování norem bezpečnosti práce. Pro takto obecně popsanou tématiku údrţby a bezpeč-

nosti provést analýzu organizace údrţby na pracovišti Údrţba kolejových vozidel.  

       Údrţba jakéhokoliv zařízení je základem pro zachování funkčnosti, která je od něj vyţa-

dována a jinak tomu není u kolejových vozidel. Jakým způsobem se chováme k zařízení, ta-

kovou mírou je nám odměna pozitivní, či negativní. Je zapotřebí si uvědomit, ţe ke stroji se 

lze chovat jako k ţivé bytosti, které musíte dát svou péči, aby vám opětovala svou věrnost. Je 

jen na nás, jakými prostředky budeme tuto péči plnit, ale věřím tomu, ţe kvalita osobního 

ţivota se projeví do kvality odváděné práce.  

       Tato práce byla zpracována tak aby čtenář pochopil vazby vyplívající hlavně 

z praktických poznatků a mohl si tak vytvořit svou představu o tom jakým způsobem lze do-

sáhnout kvalitní údrţby. 

       Provedenou analýzou organizace údrţby bylo zjištěno, ţe spousta problémů je skrytých, 

a tak není moţné je znát. Řešení problémů bylo zaměřeno na bezpečnost, ochranu ţivotního 

prostředí a cíle společnosti. To jsou tři základní pilíře pro správné fungování údrţby obecně. 

Provozní problémy způsobené nespolehlivostí lokomotiv mohou být zapříčiněny špatnou or-

ganizací údrţby, proto je vhodné klást důraz na její optimalizaci. Je však nutné ještě přihlíţet 

na moţnost konstrukčních vad a poruch způsobených neodbornou obsluhou zařízení. 



 

 

Seznam pouţité literatury 

[1] HELLER, P. Kolejová vozidla I, II, Plzeň, ZČU-KKS, 2009 

[2] VEBER, J., PINCOVÁ, E. Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Praha, 

PROFESSIONAL PUBLISHING, 2008 

[3] FAMFULÍK, J. Teorie údrţby. 

  http://homel.vsb.cz/~krz011/ 

[4] POŠTA, J. Degradace strojních součástí. 

 http://degradace.tf.czu.cz/ 

[5] BLAŢKOVÁ, I. Bezpečnost strojních zařízení -posouzení rizika - předpisy. 

 http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/bsz08.html 

[6] MALKOVSKÝ, Z. Současný stav pasivní bezpečnosti kolejových vozidel a trendy do 

budoucna, Seminář Czech Raildays, Ostrava, 17.06. 2008   

[7] ŠKAPA, P. Zkoušení a bezpečnost kolejových vozidel. 

 http://www.id.vsb.cz/skapa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://homel.vsb.cz/~krz011/
http://degradace.tf.czu.cz/
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/bsz08.html


 

 

PŘÍLOHA č. 1  

Layout stávající pracoviště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 

Layout nové pracoviště 



 

 

 



 

PŘÍLOHA č. 3 

CAD výkres dvojkolí 

 



 



 

 

 

 


