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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je snaha o optimalizaci systému zajištěnosti údrţby. 

V této práci je blíţe popsána problematika poruch a spolehlivosti objektu. Dále jsou 

vyspecifikovány údrţbářsko – opravárenské systémy, význam a cíl údrţby. Následně je 

pak  za pomocí distribuční funkce provedena analýza spotřeby náhradních dílů. Cílem této 

práce je nalézt a popsat metody zajištěnosti údrţby z hlediska náhradních dílů. 

Klíčová slova: optimalizace, údrţba, porucha, oprava, spolehlivost, náhradní díl 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is to endeavor to optimize the system of maintenance 

support. In this thesis the issues of malfunctions and reliability of the object are described. 

Furthermore the maintenance - repair systems, meaning and target of maintenance 

are  specified. Subsequently, with help of the distribution function, the consumption of spare 

parts is analyzed. The aim of this thesis is to identify and describe the methods 

of  maintenance support in terms of spare parts. 

Keywords: optimization, maintenance, failure, repair, reliability, spare part



1 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 3 

2 Charakteristika spolehlivosti a údrţby ............................................................................... 4 

2.1 Charakteristika spolehlivosti ........................................................................................ 4 

2.2 Ţivotní průběh spolehlivosti produktu ......................................................................... 5 

2.2.1 Specifikovaná spolehlivost ................................................................................... 6 

2.2.2 Vprojektovaná spolehlivost .................................................................................. 6 

2.2.3 Inherentní spolehlivost ......................................................................................... 6 

2.2.4 Provozní spolehlivost ........................................................................................... 7 

2.3 Kategorizace systémů .................................................................................................. 7 

2.3.1 Dvoustavové systémy ........................................................................................... 8 

2.3.2 Vícestavové systémy ............................................................................................ 8 

2.4 Klasifikace poruch ....................................................................................................... 8 

3 Klasifikace metod údrţby ................................................................................................. 10 

3.1 Historie a rozvoj údrţby ............................................................................................ 11 

3.1.1 První generace .................................................................................................... 11 

3.1.2 Druhá generace ................................................................................................... 11 

3.1.3 Třetí generace ..................................................................................................... 11 

3.2 Údrţbářsko-opravárenské systémy ............................................................................ 12 

3.2.1 Standartní opravy ................................................................................................ 12 

3.2.2 Opravy po prohlídce ........................................................................................... 13 

3.2.3 Oprava po poruše ................................................................................................ 13 

3.2.4 Rozptýlené opravy .............................................................................................. 14 

3.2.5 Plánované preventivní opravy ............................................................................ 14 

3.2.6 Diferencované opravy......................................................................................... 15 

3.2.7 Korektivní opatření ............................................................................................. 15 

3.3 Význam údrţby .......................................................................................................... 16 



2 

 

3.4 Cíl údrţby .................................................................................................................. 16 

3.5 Primární akce pro výběr metody údrţby .................................................................... 18 

4 Optimalizace zajištěnosti údrţby z hlediska náhradních dílů ........................................... 20 

4.1 Zajištěnost údrţby ...................................................................................................... 20 

4.1.1 Plánování zajištěnosti údrţby ............................................................................. 21 

4.1.2 Náhradní díl ........................................................................................................ 21 

4.1.3 Zásobování náhradních dílů ............................................................................... 21 

4.2 Specifikace zařízení a jejich náhradních dílů............................................................. 21 

4.2.1 Zařízení 1 ............................................................................................................ 22 

4.2.2 Zařízení 2 ............................................................................................................ 22 

4.2.3 Zařízení 3 ............................................................................................................ 23 

4.2.4 Zařízení 4 ............................................................................................................ 23 

4.2.5 Parametry náhradních dílů .................................................................................. 24 

4.3 Pravděpodobnost poruchy .......................................................................................... 25 

4.3.1 Pravděpodobnost poruchy u částí v zařízení 1 aţ 4 ............................................ 25 

4.4 Součinitel pohotovosti ............................................................................................... 31 

4.5 Analýza ABC ............................................................................................................. 31 

4.6 Just in time ................................................................................................................. 33 

4.7 Predikce spotřeby ....................................................................................................... 34 

5 Závěr ................................................................................................................................. 35 

6 Literatura .......................................................................................................................... 36 

  



3 

 

1 Úvod 

Výrobní podniky jsou v dnešní době neustále nuceny hledat metody pro zlepšení své 

konkurenceschopnosti na trhu. Jednou z moţností jak toho docílit je efektivní správa 

skladového hospodářství a optimalizace řízení zásob. 

V dnešní době má jiţ nespočet podniků svůj systém pro optimální řízení zásob vyřešený, 

avšak řada z nich z nich uţ nepřikládá takovou váhu i optimalizaci podpůrných zásob. Tedy 

včasnou zajištěnost náhradních dílů pro provedení údrţbářských prací. 

Kaţdá součást stroje či zařízení se s průběhem času opotřebovává, a proto je provádění 

vhodného typu údrţby či opravářských prací nutné, a to jak z ekonomického hlediska, 

tak  i  z hlediska bezpečnosti práce. Údrţbou je v podstatě myšlen souhrn činností slouţící 

k  zajištění provozuschopného stavu, nebo jeho obnovení při poruše. 

Cílem této práce je nalézt a popsat metody zajištěnosti údrţby z hlediska náhradních 

dílů. Mimo úvod a závěr je práce rozdělena do tří částí. První část je zaměřena 

na  charakteristiku spolehlivosti objektu. Zde jsou charakterizovány dílčí vlastnosti, určující 

spolehlivost, dále pak je popsán ţivotní průběh spolehlivosti objektu od myšlenky 

aţ  po  ekologickou likvidaci. Následně je vyspecifikována klasifikace poruch a kategorizace 

systémů. Druhá část práce je zaměřena na klasifikaci metod údrţby. Zde je popsána historie 

a  postupný rozvoj typů údrţby, podrobněji pak jsou vyspecifikovány metody údrţbářsko – 

opravárenských prací. Poté je charakterizován význam a hlavní cíl uskutečňování údrţby. 

V poslední části je popsána problematika plánování zajištěnosti údrţby a zásobování 

náhradních dílů. Dále pak jsou vyspecifikované jednotlivé typy zařízení, metody a parametry, 

dle kterých bude optimalizace provedena. Nakonec jsou uvedeny další moţné způsoby 

optimalizace pro zajištění údrţby z hlediska náhradních dílů.  
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2 Charakteristika spolehlivosti a údržby 

V této kapitole je charakterizována důleţitost spolehlivosti a údrţby. Spolehlivost 

je nepostradatelným měřítkem pro řadu zákazníků. Nikdo si nepřeje zakoupit produkt, který 

mu  po pár pouţití vypoví sluţbu. Je to poté pro dodavatele velice špatná vizitka. 

Proto se zavedla určitá spolehlivostní kritéria, která by měla tento neţádoucí problém 

v co nejvyšší míře omezit. 

Se spolehlivostí téţ úzce souvisí i údrţba. Jelikoţ bez řádné pravidelné údrţby není 

moţné očekávat, ţe produkt bude provozně funkční navěky. Pokud se oba tyto pojmy 

navrhnou tak, aby byli účinné, a dodrţují se. Je nadmíru pravděpodobné, ţe to povede 

k finančnímu prospěchu podniku a komplexně i ke zlepšení všech produktů, vyráběných 

v daném podniku. 

2.1 Charakteristika spolehlivosti 

Pro charakterizování pohotovosti a skutečností jejţ na ni působí, se pouţívá označení 

spolehlivost. Mezi tyto skutečnosti se řadí zejména zajištěnost údrţby, bezporuchovost 

a udrţovatelnost. [10] 

Jak uvádí David [10]: „Spolehlivost je termín pro popis pohotovosti a činitelů, které ji 

ovlivňují tj. bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby.“ 

Samotná spolehlivost poté představuje celkové vlastnosti daného objektu, nebo 

systému. Pro úplný popis spolehlivosti je třeba znát i její dílčí schopnosti, viz níţe a také 

jejich vzájemné vazby viz graf 2.1. 

 Termín pro bezporuchovost je dán vykonáváním nepřetrţité funkce za předem 

danou dobu a za určitých podmínek.  

 Udržovatelností je myšlena moţnost sytému ve stavu za určitých podmínek 

setrvat, nebo se vrátit do takového stavu, ve kterém vykonává poţadované funkce.  

 Pro stav systému způsobilého vykonávat ţádané funkce v určitém momentu 

a v určitých podmínkách se pouţívá termín pohotovost.  

 Zajištěnost údržby je schopností daného institutu zabezpečit údrţbu a záleţitosti 

s ní spojené v patřičných podmínkách podle vymezeného řádu údrţby.  

 Skladovatelnost je vlastnost produktu udrţet výborný stav po takovou dobu, jenţ 

je uskladněn.  
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 Životnost je vlastnost produktu spočívající v uskutečňování poţadovaných funkcí 

do doby dosaţení jeho mezního stavu.  

 Bezpečnost je schopnost produktu plnit dané funkce v souladu se zásadami 

o ochraně zdraví člověka a jeho bezpečnosti při konání pracovní činnosti. [10]  

 

Graf 2.1 Vymezení spolehlivosti [13] 

2.2 Životní průběh spolehlivosti produktu 

Ţivotní průběh produktů se z pohledu řešení otázky spolehlivosti mnohdy klasifikuje 

na  pět primárních období, viz graf 2.2. U těchto období je postupně definován účel a podstata 

jejich pouţití. Na začátku jsou na produkt kladeny poţadavky neboli specifikovaná 

spolehlivost. V období jeho projektování a řešení konstrukční proveditelnosti se mění na 

takzvanou vprojektovanou spolehlivost. Následně po jeho výrobě a laboratorních zkouškách 

přechází v inherentní spolehlivost. Provozní spolehlivost nastává aţ v době jeho instalace 

a  následném uvedení do chodu v reálném provozu, při moţnosti vlivu podmínek okolního 

prostředí. Poslední etapou ţivotního průběhu produktu je vypořádání, kde daný produkt jiţ 

čeká jen ekologická likvidace. [13] 

Pro vyhodnocení spolehlivosti produktu, je důleţitá doba, kdy nastane jeho selhání. 

Tato doba se zjišťuje buď pomocí experimentálních metod, nebo vyuţitím simulace. [11] 

 

Graf 2.2 Spolehlivost v typických etapách ţivotního průběhu produktů [13] 
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2.2.1 Specifikovaná spolehlivost 

Specifikovaná spolehlivost je rozdělena na dvě části. První část se zabývá vymezením 

plánu zajištění spolehlivosti produktu. Coţ představuje určení spojitosti spolehlivosti 

ve  smyslu účelu jeho pouţití. Čili důleţitost první etapy spočívá ve vymezení ukazatelů 

spolehlivosti a ve stanovení jejich poţadovaných numerických hodnot, které jsou kladeny 

zákazníkem. [13] 

Ve druhé části následuje podrobný rozbor toho, v jaké míře lze určených poţadavků 

docílit v okruhu spolehlivostních hledisek. Tyto hlediska se povětšinou týkají 

bezporuchovosti, zajištěnosti preventivní údrţby a náhradních dílů a další. [13] 

2.2.2 Vprojektovaná spolehlivost 

Vprojektované spolehlivosti je dosáhnuto v okamţiku uskutečnění specifikované 

spolehlivosti. [13] 

Jak uvádí Mikyska [13]: „Schválená technická specifikace musí obsahovat schválenou 

momenklaturu ukazatelů spolehlivosti a jejich požadované hodnoty pro specifikované funkční 

vlastnosti a provozní podmínky.“ 

Mikyska [13] dále uvádí, ţe je zapotřebí znát předešlé typy daného produktu a pouţití 

uţ nashromáţděné poznatky o spolehlivosti, jeţ jsou nápomocny pro eliminaci předchozích 

nedostatků. 

2.2.3 Inherentní spolehlivost 

Inherentní, neboli vnitřní spolehlivost systému je jednou z klíčových vlastností potřebná 

k dosaţení co nejvyšší spolehlivosti výsledného systému. Inherentní spolehlivost 

je  vyznačována projevem schopností plnit poţadované funkce v čase v období jeho realizace. 

Toto období ovlivňují zejména okruhy týkající se marketingu, projektování a tvorby 

technologických postupů. [10] 

Aby bylo moţné vnitřní spolehlivost dokazovat, je nutné v maximální výši zabránit 

působení okolní prostředí na zkoumaný systém. Z předchozí věty jiţ vyplývá, ţe inherentní 

spolehlivost se dokazuje výhradně ve sterilním prostředí v laboratoři, ve stavu laboratorních 

testů spolehlivosti při bedlivém zabezpečení údrţbářských a provozních plánů. [10] 

V dnešní době se jiţ spolehlivosti přiznává větší význam, neţ tomu bylo v 80. letech. 

Přesto se zanedbávají důleţité aspekty pro úplnou funkčnost spolehlivosti, a to je vymezení 

poţadavků spolehlivosti. I kdyţ, kaţdý podnik chce produkovat co nejspolehlivější 
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a  nejkvalitnější výrobek, nepřikládají těmto poţadavkům patřičnou váhu. Do těchto 

poţadavků se řadí zejména: střední doba do poruchy, střední doba mezi poruchami, střední 

doba údrţby a  střední uţitečný ţivot, dále pak střední náklady ţivotního cyklu a součinitel 

ustálené pohotovosti. Pokud nejsou určeny tyto poţadavky, pak zákonitě nemohou být 

laboratorně vykonány vymezovací zkoušky a ani zkoušky pro jejich ověření. Pokud podnik 

přistoupí k řešení spolehlivosti u svých produktů, měl by mít v managementu takového 

člověka, nejlépe inţenýra pro spolehlivost, který se v této problematice vyzná a je schopen 

pro podnik tento sektor kvalitně zabezpečit. [10] 

2.2.4 Provozní spolehlivost 

Zavedením výrobku do normálního provozu se mění inherentní spolehlivost v provozní. 

Tedy jakmile přejde produkt z laboratoře a je nainstalován pro běţné uţívání, vystavuje se 

vlivu okolního prostředí a dalších skutečností, které se laboratorně vyzkoušet nedají. [10] 

Hlavní skutečností je především proměnlivost pracovního plánu, pokud je srovnáván 

s laboratorním a tím případné problémy. Jakmile je jiţ produkt v provozu nainstalován 

a uţíván hraje důleţitou roli jeho údrţba. V začátcích jeho provozu povětšinou dochází k jeho 

častým poruchám, jelikoţ je nutno brát v potaz, ţe uţivatelé se seznamují s produktem 

prakticky, čili jeho uţíváním. Mohou se tedy dopustit mnoha chyb i při detailně popsaném 

manuálu. Obzvlášť běţnou poruchou je nepřiměřené přetěţování. Navíc, ne vţdy je zaškolení 

provedeno kvalitně, a v mnoha případech zaškolení není uskutečněno vůbec. Dalším 

aspektem můţe být špatná zajištěnost dodávky náhradních dílů, nebo údrţbářského zařízení, 

coţ prodluţuje prodlevu produktu při jeho uţívání. Instalací se taktéţ mohou objevit 

problémy spojené s konstrukcí. Tím je myšleno zejména odvětrávání případně dostupnost 

instalování klimatizace a dalších agregátů. Nutno dodat, ţe za provozní spolehlivost stále 

zodpovídá výrobce. Proto výrobce svědomitě dohlíţí na provozní reţimy u svých produktů, 

a  pokud jsou obnovitelné, pak pro ně připravuje plán údrţby, případně zajištění pohotovostní 

podpory. [10] 

2.3 Kategorizace systémů 

Kterákoliv část produktu, jenţ je součástí systému, má svou vlastní spolehlivostní 

charakteristiku. Tyto dílčí charakteristiky zpravidla nebývají stejné a taktéţ jsou rozdílné 

i  od  celkové charakteristiky systému. [10] 
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Jak uvádí David [10]: „Na objekt, jehož spolehlivostí se zabýváme, je nutno nahlížet 

jako na systém, který v souladu s teorií systémů se hierarchicky může členit na dílčí 

subsystémy a na nejnižší úrovni pak na prvky systému.“ 

2.3.1 Dvoustavové systémy 

Ze spolehlivostního vztahu u dvoustavového systému je moţné, aby systém setrvával 

pouze ve dvou stavech. A to ve stavu, kdy je systém schopen normálního provozu bez chyby 

či poruchy, nebo produkt setrvává ve stavu poruchového prostoje. Důleţitým předpokladem 

u dvoustavového systému je, ţe přestup z jednoho stavu do druhého probíhá skokově. [10] 

2.3.2 Vícestavové systémy 

U vícestavových systémů je moţné pro podrobnější rozbor vymezit i stavy mezi 

poruchou a normálním provozem, neţ jak tomu bylo u dvoustavového systému. 

Produkt je tedy dimenzován do různých funkčních hladin a například se chová jako by byl 

ve stavu částečné poruchy. Čili můţe dál plnit pracovní plán, ale ne efektivně nebo 

hospodárně. Nýbrţ třeba jen na šedesát procent svého běţného výkonu. Navíc nakonec vůbec 

nemusí splnit funkci, jeţ na něj byla kladena. [10] 

2.4 Klasifikace poruch 

V otázce analýze spolehlivosti je nutno od sebe rozpoznávat poruchový stav a stav 

provozuschopnosti. Jak uvádí David [10]: „Provozuschopný stav je takový technický stav, 

kdy objekt je schopen plnit stanovené funkce a dodržovat parametry provozu stanovené 

technickou dokumentací.“ 

 Souhrn chemických, fyzikálních, nebo jiných procesů vedoucí k původu poruchy 

je označován termínem mechanismus poruchy. 

 Přechod z provozuschopného stavu do stavu poruchového je souhrnem znaků 

charakterizující kritérium poruchy. 

 Okamžikem poruchy je myšlena doba, v níţ se stav bezporuchový dostal 

do  poruchového. 

 Projev poruchy určuje podobu, jakou se prezentuje poruchový stav, ve kterém 

se  nachází. 

 Skutečnosti, činnosti, nebo rozhodnutí osob, jeţ se zapříčinily o vyvolání 

mechanismu poruchy, se označují termínem příčina poruchy. Příčiny poruchy 
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se dále dělí na poruchy z vnějších příčin a na poruchy z vnitřních příčin. 

Poruchy z vnějších příčin povětšinou nastávají při nedodrţení provozních 

podmínek, při přetíţení a podobně. Poruchy z vnitřních příčin bývají způsobeny 

nedostatky při návrhu, či realizaci daného produktu. 

 Důsledek poruchy je termín pouţívány pro hospodárný dopad při zrodu 

poruchového stavu na daný produkt. [17] 

Podle základního rozdělení členíme poruchy dle technického a ekonomického hlediska. 

Hodnocení z technického hlediska obsahuje správnou identifikaci příčiny, díky které porucha 

vznikla. Poznatky z této identifikace se dále vyuţijí pro precizní provedení údrţby 

a  opravářských prací. Hodnocení z ekonomického hlediska pojímá především hospodárný 

dopad poruchy. Tudíţ, je zde posouzen rozsah škody, a zda je či není oprava poškozeného 

zařízení rentabilní. [17] 

Z pohledu spolehlivosti lze klasifikovat poruchy do několika druhů skupin. 

Mezi nejčastěji pouţívané skupiny patří rozdělení poruch podle průběhu změn parametru. 

Do této skupiny patří občasná, náhlá a postupná porucha. Do další skupiny patří poruchy, 

které se dělí podle rozsahu. Mezi tyto poruchy se řadí úplná porucha, částečná, havarijní 

a degradační porucha. [17] Další poruchy a jejich začlenění do skupin jsou vyspecifikovány 

v příloze č. 1. 
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3 Klasifikace metod údržby 

V této kapitole je charakterizován význam a cíl údrţby. Dále pak je znázorněn 

historický rozvoj typů údrţby a jednotlivé údrţbářsko-opravárenské systémy, které jsou 

stěţejní pro správné plnění údrţby. 

Ke konci kapitoly je zobrazen vývojový diagram, který je optimalizován pro správný 

výběr metody údrţby. 

Údržbou je myšlen soubor činností slouţící k zajištění provozuschopného stavu, 

nebo jeho obnovení při poruše. Údrţba je aplikována od součástek přes přístroje, 

aţ po samotné technické systémy. Na proces údrţby má bezpochyby významný vliv 

diagnostika. Nyní  uţ  je  moţné rozlišovat klasický a progresivní způsob údrţby. [10] 

Klasický způsob údržby vyuţívá systému preventivních prohlídek ke zjištění 

a odstranění nalezených nedostatků. Jelikoţ má většina zařízení vlastnosti, které propadají 

postupnému opotřebení je nutno pouţít jednotných postupů pro určení intervalů 

optimalizovaných prohlídek. [10] 

Progresivní způsob údržby je zaloţen na zjištěných reálných vlastnostech objektu. 

Technický stav objektu je pod plynulým dozorem a zákroky se uskutečňují pouze tehdy, je-li 

to účinné. Mnohdy se progresivní způsob údrţby kombinuje s klasickým způsobem údrţby 

a  to především k udrţení spolehlivosti objektu. [10] 

 

Graf 3.1 Přehled typů údrţby [13] 

Modely údrţby 

Údrţba po poruše Preventivní údrţba 

Údrţba podle 

technického stavu 
Údrţba s předem 

stanovenými intervaly 
Okamţitá údrţba Odloţená údrţba 

Prohlídky, 

diagnostika a predikce 

Testování správné 

funkce 

Čištění, mazání, seřizování, kalibrace, oprava, renovace, výměna, rekonstrukce 
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3.1 Historie a rozvoj údržby 

V průběhu posledních let se údrţba velice rozrostla a to zásluhou vstupu managementu 

do tohoto sektoru. Tato skutečnost nastala v důsledku obrovského zvýšení počtu fyzických 

majetků, které je zapotřebí udrţovat. Postupem času se pracovníci údrţby musejí 

přizpůsobovat novým trendům. Přibliţně od třicátých let dvacátého století je moţné 

rozpoznávat údrţbu během jejího rozvoje v průběhu tří generací, viz graf 3.2. [12] 

3.1.1 První generace 

První generace zahrnuje období do začátku druhé světové války. V této době nebyla 

mechanizace průmyslu na takové úrovni jako dnes, a proto na pohotovosti pouţitelného stavu 

téměř nezáleţelo. Povětšina zařízení byla konstrukčně jednoduchá a tedy ji činila snadně 

opravitelnou, a proto nebylo zapotřebí uţití systematické údrţby. Stačila pouze běţná údrţba, 

která pokrývala čištění a mazání, případně menší servis jako výměnu šroubů, loţisek a dalších 

komponentů. [12] 

3.1.2 Druhá generace 

Během druhé světové války se však stále začalo více klást důraz na spolehlivost 

zařízení. Státy zvyšovali poptávku na vojenský materiál pro svou ochranu, a to samozřejmě 

vedlo k rozvoji mechanizace. Tento rozvoj přetrval i po válce a postupně se mechanizace stala 

nedílnou součástí průmyslu. [12] 

Jelikoţ podniky museli být produktivní, dostala se doba odstaveného stroje 

do  pozornosti. Touto cestou se postupně dostali aţ k nápadu, ţe by se mělo těmto poruchám 

zabránit. Z toho vyplývá pojem – preventivní údržba. 

Postupem času se na tento sektor začaly zvyšovat finanční poţadavky. To vedlo k růstu 

plánování a řízení údrţby a také k hledání způsobů maximalizace ţivotní doby daného 

produktu. [12] 

3.1.3 Třetí generace 

V sedmdesátých letech minulého století získal proces údrţby mnohem větší impulz. 

Doba, kdy produkt nebyl schopen provozu, se dostala do centra pozornosti. Z důvodu 

rekonstrukce skladového hospodářství a zavedení systému just-in-time, coţ znamená 

v poţadovaném termínu, mohla nastat situace, kdy i malá porucha mohla znamenat odstavení 

produktu do doby, neţ dorazí náhradní díl k opravení dané poruchy. Momentálně se tomuto 
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faktu částečnou automatizací daří předcházet. Bezporuchovost a pohotovost se staly stěţejním 

kritériem pro spolehlivost daného produktu. [12]  

Postupně se začalo čím dál více dbát na ţivotní prostředí a bezpečnost při práci. 

S tím souvisí i vzrůstající počet norem, které se mnohdy stávají stěţejní pro přeţití dané 

organizace a můţe dojít i k jejímu zániku. [12] 

 

Graf 3.2 Postupný rozvoj nároků na údrţbu [12] 

3.2 Údržbářsko-opravárenské systémy 

Tímto pojmem jsou myšlena technická i organizační ustanovení, která zajišťují 

jak správu, tak i samotné uskutečňování údrţby. Níţe uvedené jednotlivé typy systému 

údrţby se navzájem liší hlavně rozdílnou mírou prevence k zabezpečení neţádoucího, 

či předčasného opotřebení součástky. Dalšími rozdíly jsou např. údrţbářské postupy a různost 

provedení oprav poškozených částí. [17] 

3.2.1 Standartní opravy 

Systém standartních oprav slouţí k zaštítění zcela bezpečnému chodu strojů a zařízení. 

Tento údrţbářsko-opravárenský systém je finančně velice náročný, nepouţívá se tedy 

k údrţbě běţných zařízení, nýbrţ jen u těch zařízení, kde je kladen bezpodmínečný důraz 

na bezporuchový provoz a na bezpečnost lidského ţivota. Pro takové zařízení je tento systém 

naprostou nutností (např. zdvihadla, výtah, elektrárenské zařízení apod.). [17] 

Systém standartních oprav podmíněn těmito zásady: 

 Nehledě na technický stav zařízení, musí být oprava zařízení provedena 
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 Oprava musí zahrnovat výměnu jiţ předem stanovených součástí nehledě na jejich 

stav poškození, či opotřebení. 

 Opravy jsou provedeny dle stanovené technické dokumentace za vyuţití normy 

pro postup a jejích technologického provedení a v daném rozsahu. [17] 

3.2.2 Opravy po prohlídce 

Opravy po prohlídce jsou charakteristické tím, ţe i součásti zařízení jsou podrobovány 

prohlídkám. Na základě těchto prohlídek a zjištěného stavu se určí následující postup. 

Pokud je stav nevyhovující, určí se, zda se budou součásti zařízení opravovat, dále v jakém 

rozsahu a ve kterém termínu bude oprava provedena. [17] 

Hlavní výhodou tohoto systému údrţby je především fakt, ţe se doba a rozsah údrţby 

můţe stanovit pro jakoukoliv součást zařízení individuálně. Při kontrole zařízení je taktéţ 

moţné určit, zda má být oproti prvnímu odhadu oprava součásti zařízení uspíšena, 

či  odloţena, zda je třeba součásti neprodleně vyměnit apod. Tento systém 

je i dle ekonomických aspektů velice efektivní, a to z důvodu, ţe jsou opravy časově 

optimalizovány a také proto, ţe  jsou opravovány a vyměňovány jen ty součásti, které dále 

nemohou bez opravy pokračovat v provozu. [17] 

Nutno dodat, ţe optimalizace prohlídek se stanovuje jen na poměrně krátkou dobu, 

coţ je obrovská nevýhoda tohoto typu systému údrţby. Dalším nedostatkem je fakt, 

ţe se kontrola zařízení a jeho součástí provádí jen okrajově, tzn. zevním ohledáním 

za provozu. Z toho  jiţ  vyplývá, ţe optimalizace doby a rozsahu údrţby je jen částečná. [17] 

Celkově i přes výše uvedené nedokonalosti jsou jeho výhody nadmíru dostačující, 

a  proto se tento systém údrţby hojně vyuţívá. Většinou bývá uţitečný u zařízení, 

které nepotřebují stanovení rozsahu oprav s velkým předstihem. Opravy po prohlídce často 

doplňují další systémy údrţby a to pak zejména plánování preventivních oprav. [17] 

3.2.3 Oprava po poruše 

Jak jiţ vyplývá z názvu, se tento systém vyznačuje tím, ţe se k opravě zařízení přistoupí 

aţ tehdy, nastane-li nějaká porucha. Tento systém údrţby byl převáţně vyuţíván 

v období První generace rozvojového stupně údrţby, viz výše uvedený graf 3.2. [17] 

Náklady na tento systém údrţby jsou dle ekonomických aspektů výhodné v tom, 

ţe se zařízení, nebo jeho součást pouţívá aţ do úplného opotřebení (např. elektromotor). 

Přičemţ je zde kladen obrovský důraz na zásobu náhradních dílů, které by měly být na skladě, 
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a to z důvodu minimalizace provozního prostoje. Nevýhoda tohoto systému spočívá v úplném 

vyuţití zařízení či součástky, coţ má s vysokou pravděpodobností za následek opotřebení, 

nebo poškození dalšího dílu. [17] 

Systém údrţby oprav po poruše se pouţívá jen v takovém provozu a u těch zařízení, 

kde  je to skutečně ekonomicky efektivní a jeho přerušení, či vyčlenění z provozu nebude mít 

vliv na finální produkt. [17]  

3.2.4 Rozptýlené opravy 

Tento systém údrţby je zaloţen na dekádních opravách, při nichţ jsou provedeny 

potřebné opravy, které zajistí bezporuchový provoz zařízení do další dekádní opravy. 

Povětšinou je rozsah těchto oprav prováděn v takové míře, ţe na něj nestačí příslušná 

provozní údrţba. Rozsah dekádních oprav je způsoben snahou o kompletní opravu zařízení 

a všech jeho částí. [17] 

Jak uvádí Ziegler [17]: „V těchto případech je vhodné uplatnit systém rozptýlených 

oprav, který spočívá v tom, že veškeré části zařízení se rozdělí do několika skupin a každá 

skupina představuje vždy jen ty části zařízení, které se opravují současně při jedné dekádní 

opravě.“ 

Při vyuţití toho systému údrţby jde především o organizační opatření, které má 

i při  sníţené kapacitě provozní údrţby zabezpečit bezporuchový provoz zařízení či součásti 

bez jakékoliv moţnosti opotřebení, nebo poškození. [17] 

3.2.5 Plánované preventivní opravy 

Základní znaky systému pro navrhnutí preventivní údrţby lze rozdělit do čtyř 

následujících bodů. [17] 

 Údrţba produktu musí být dodrţována a uskutečňována dle předem navrţených 

termínů. 

 Údrţba produktu je cíleně uskutečňována preventivně, a to z toho důvodu, 

aby se  zabránilo nechtěnému předčasnému výskytu součástí, které by jevily 

značné známky opotřebení. 

 Údrţba je uskutečňována v takové míře, která by zajistila chod produktu do další 

navrţené údrţby k předejití neţádané poruchy. 

 Při vymezení termínů a uskutečňování míry údrţby jsou informace sesbírány 

z kontroly systému či jeho podsystémů a dalších materiálů, které jsou mnohdy 



15 

 

normované. Mezi tyto materiály jsou řazeny periody údrţby, přehled o ţivotnosti, 

podklady z posledních prováděných opravářských výkonů, některé kalkulace. [17] 

Jak uvádí Maixner [9]: „Intervaly mezi preventivními prohlídkami jsou považovány 

za optimální v případě, že součinitel operační pohotovosti dosáhne svého maxima.“ 

3.2.6 Diferencované opravy  

Tento systém údrţby je charakteristický tím, ţe zařízení a součásti v celém závodu, 

nebo provozu jsou rozděleny do několika nezávislých skupin, a v kaţdé této skupině je zvlášť 

stanoven systém pro jejich opravu. Diferencované opravy se tedy skládají z různých 

primárních údrţbářských systémů a výsledkem je jejich vyuţití v kombinaci. Doporučuje se, 

aby se systém diferenciovaných oprav řídil dle následujících zásad. [17] 

 Zařízení, jejichţ vyřazení z provozu můţe způsobit přerušení provozu v podniku 

(automatizované výrobní linky) musí fungovat s minimální poruchovostí i za cenu 

relativně vysokých nákladů na údrţbu. Z tohoto důvodu musí být udrţovány 

systémem standartních oprav 

 Pokud je pořizovací cena zařízení poměrně vysoká, musí být údrţba zabezpečena 

dvěma způsoby. Budovy a stavby se udrţují systémem po prohlídce. Zařízení 

uţité v provozu, čili převáţně výrobní zařízení musí být udrţováno systémem 

plánovaných preventivních prohlídek. 

 Systémem plánovaných preventivních oprav a z části systémem oprav 

po  prohlídce budou udrţovány především strojní zařízení, které jsou převáţně 

nahraditelné. 

 Systémem oprav po poruše a oprav po prohlídce budou udrţovány zařízení 

pomocného charakteru. [17] 

3.2.7 Korektivní opatření 

Korektivním opatřením je myšleno ustanovení, jeţ ústí k vylepšení objektu takovým 

způsobem, které by v co nejvyšší míře zabránilo poruchám. Dále aby se zlehčily 

uskutečňované opravy, a také se účinně zredukovalo mnoţství uskutečňovaných oprav. 

Korektivní opatření jsou zaváděna proto, aby v co nejvyšší míře vylepšily celkový 

stav realizovaných, opravářských zásahů. [17] 

Tyto zásahy jsou specifikovány jako materiálové změny, změna technologických 

postupů, změna tvaru, či velikosti. Přitom ale nesmí být změněny parametry, funkčnost, 
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nebo omezena produktivita. Korektivní opatření mají i své ekonomické opodstatnění, 

jelikoţ vyřazení potenciální opravy je hospodárnější, neţ jakákoliv oprava. I kdyţ je 

provedena precizně. [17] 

3.3 Význam údržby 

Význam údrţby spočívá v optimálním vyuţití doby, ve kterém je zařízení v provozu. 

Údrţba by měla zajišťovat, aby zařízení nebylo ţivotu nebezpečné. Dále je její snahou 

optimalizovat výrobní proces s minimálním počtem poruch a celkově zlepšovat připravenost 

zařízení plnit funkce, jeţ se po něm poţadují. [17] 

3.4 Cíl údržby 

Cílem údrţby je rozuměno předcházení systémových výpadků, či nechtěného poškození 

daného zařízení, jeţ je předmětem údrţby. Dále pak neustále udrţovat zařízení v technicky 

báječném a provozu schopném stavu za vynaloţení minimálních nákladů a práce. [7] 

Při správně zvolené a efektivně prováděné koncepce údrţby je moţné očekávat další 

přínosné aspekty této významné činnosti. [7] 

 Optimalizace a prodlouţení ţivotnosti daného zařízení. 

 Zvýšení pohotovosti a připravenosti daného zařízení plnit poţadované funkce 

bez zbytečného prostoje. 

 Vyuţití optimalizace provozních procesů jak z ekonomického, tak i praktického 

hlediska. 

 S kvalitně uskutečňovanou údrţbou je samozřejmostí očekávat pokles počtu 

nechtěných poruch. 

 Optimalizace skladového hospodářství. 

 Moţnost dlouhodobého plánování nákladů na provoz daného zařízení. 

V tabulce 3.1 jsou uvedeny výhody a nevýhody některých typů údrţby a také jejich 

vhodné vyuţití v podniku. 
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Údržba Výhody Nevýhody Aplikace 

Oprava po poruše 

- největší moţné vyuţití 

součástí, nebo mechanismu 

- téměř nulové náklady na 

dozor 

- pohotovost dostupnosti 

náhradních dílů 

- moţné vyšší náklady při 

kompletní výměně 

- málo rizikové a 

finančně bezvýznamné 

zařízení 

Plánované 

preventivní 

opravy,  

dekádní opravy 

- vysoká pravděpodobnost 

prodlouţení ţivotnosti 

mechanismu 

- při kvalitně plánovaných 

údrţbářských prací lze 

docílit příkladné 

organizaci práce 

- vyšší náklady sloučené 

s opětovnou výměnou součástí 

- to má také za příčinu hojné 

odstavování zařízení 

- aplikovatelné pro 

majoritní většinu 

zařízení 

Opravy po  

prohlídce 

- znalost nynějšího stavu 

zařízení 

- podle známého stavu se 

efektivněji plánuje údrţba 

- náklady na opatření senzorů, 

měřících soustav a software pro 

snadnější ovládání 

- vyšší výdaje na provoz a s tím 

spojenou údrţbou systému pro 

diagnostiku 

- aplikovatelné pro 

majoritní většinu 

zařízení 

Diferencované 

opravy 

- znalost nynějšího stavu 

zařízení 

- moţná predikce při 

pochybení zařízení na 

základě spolehlivostních 

modelů 

- náklady na opatření senzorů, 

měřících soustav a software pro 

snadnější ovládání 

- nepřesné prognostické modely 

nepřesnost spolehlivostních 

modelů 

- vyšší výdaje na provoz a s tím 

spojenou údrţbou systému pro 

diagnostiku 

 

-aplikovatelné pro 

zařízení, jehoţ 

pochybení by 

znamenalo neblahé 

následky (ztráta na 

ţivotech, újma na 

majetku) 

 

Tab. 3.1 Porovnání vyuţití typů údrţby [5], 
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3.5 Primární akce pro výběr metody údržby 

Hospodárně nejlepší volba pro pouţití metody údrţby, se zjeví jako následek 

optimalizace. Za předpokladu, ţe je umoţněno zjištění stavu zařízení a jeho rozsah škod, 

dá se vyuţít kontrolní metoda. Doporučený postup ke stanovení metody údrţby je znázorněn 

ve vývojovém diagramu, viz graf 3.3. [15] 

 

Graf 3.3 Vývojový diagram pro optimální výběr metody údrţby [15] 
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V tabulce 3.2 je uvedeno rozluštění pro vývojový diagram viz výše, pro optimalizaci 

údrţbových metod.  

Druh údržby Rozsah opravy Rozsah preventivní údržby 

A   poruchová metoda 

S    standartní periodická oprava 

F   flexibilní periodická oprava 

D   kontrolní metoda 

E    úplná oprava (obnovení) 

M   minimální oprava 

 

I     individuální údrţba 

Ki  komplexní údrţba i-tého řádu 

       počtu různých opatření 

       údrţby 

 

 

Tab. 3.2 Porovnání vyuţití údrţby [15]   
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4 Optimalizace zajištěnosti údržby z hlediska náhradních dílů 

V této kapitole je zpočátku podrobně vyspecifikovaná zajištěnost údrţby a její hlavní 

prvky. Dále pak jsou popsány některé metody jako ABC analýza, či metoda Just in time, jenţ 

jsou uţívány k optimalizaci logistických podnikových systémů a znázornění odbytu, 

či  objednávání náhradních dílů. 

V prostřední části této kapitoly jsou vyspecifikovány jednotlivé vstupní data zařízení 

a  jejich částí, které jsou potřebné k optimalizaci zajištěnosti údrţby.  

Na konci této kapitoly jsou vytvořeny grafy, které znázorňují pravděpodobný výskyt 

poruchy dané části zařízení a četnost objednávání náhradních dílů. 

4.1 Zajištěnost údržby 

Jak uvádí Legát [6]: „Zajištěnost údržby je schopnost organizace, poskytující 

údržbářské služby zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky, potřebné 

pro  údržbu podle daného programu údržby“. 

Prvky zajištěnosti údrţby umoţňují přenesení poţadavků zákazníka do všech etap 

ţivotní spolehlivosti produktu z hlediska integrovaného řízení materiálových a informačních 

toků.  

Jak uvádí Legát [6]: „Mezi hlavní prvky zajištěnosti údržby patří: 

 pracovníci a personál, 

 výcvik pracovníků a personálu, 

 technické informace a dokumentace 

 technologie údržby, 

 nářadí, nástroje a diagnostické přístroje, 

 zdroje náhradních dílů a materiálu, 

 dílenské objekty a provozy, 

 počítačová podpora a informační systém, 

 distribuce a doprava, 

 ekologická likvidace výrobku“. 
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4.1.1 Plánování zajištěnosti údržby 

Plánování zajištěnosti údrţby by mělo být započato v období stanovení poţadavků 

s orientací na zabezpečení potřebných zdrojů (např. personál, náhradní díly, technologie 

údrţby apod.). [7] 

Výsledkem tohoto plánování, které je postavené na určitých vlastnostech ukazatelů 

spolehlivosti by mělo být. 

 Popis a rozdělení výrobku, míra údrţby a jeho začlenění. 

 Správně provedená optimalizace zajištěnosti náhradních dílů. 

 Kvalitní zaškolení obsluhy, popis nástrojů a zařízení, které vyuţívají pracovníci 

údrţby. 

 Popis intervalů, ve kterém se budou náhradní díly objednávat. [7] 

4.1.2 Náhradní díl 

Náhradní díl je takový díl, který je schopen plně zastoupit funkci dílu, za nějţ byl 

vyměněn, a to, ať uţ se jedná o jednoduchou součástku, nebo kompletní výměnu celého 

zařízení. 

4.1.3 Zásobování náhradních dílů 

Účelem zásobování náhradních dílů je stanovit optimální počet a druh náhradních dílů, 

které jsou následně pouţity pro potřeby některých údrţbářských systémů (např. údrţba 

po poruše, plánovaná preventivní údrţba atd.). [7] 

4.2 Specifikace zařízení a jejich náhradních dílů 

V této práci jsou stanoveny čtyři odlišné druhy zařízení, které jsou dále rozděleny do 12 

částí. Kaţdá část má přiřazené své typické náhradní díly, přičemţ jsou vymezeny podmínky, 

ţe kaţdá část musí obsahovat 3 aţ 5 ND. Některé ND budou uţity ve více částí a zařízení. 

Dále pak, ţe pět částí musí mít samostatné, speciální ND a ţe celkově bude dílů 40. 
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4.2.1 Zařízení 1 

Zařízení 1 je sestaveno ze čtyř částí, k nimţ jsou přiřazeny náhradní díly 1 aţ 14, 

viz  tabulka 4.1. Červené jsou znázorněny díly, jeţ jsou uţity ve více částí a zařízení. 

Zařízení 1 

  

ČÁST 1 2 3 4 

  
   

  

  ND - 1 ND - 6 ND -9 ND - 11 

  ND - 2 ND - 7 ND - 10 ND - 12 

  ND - 3 ND - 8 ND - 6 ND - 13 

  ND - 4 ND -1 
 

ND - 14 

  ND - 5 ND -2     

 

Tab. 4.1 Specifikace zařízení 1 

4.2.2 Zařízení 2 

Zařízení 2 se skládá ze tří částí, ke kterým jsou nadále přiřazeny náhradní díly 15 aţ 23, 

viz tabulka 4.2. Červeně jsou označeny díly, které jsou pouţity ve více částí a zařízení. 

Zařízení 2 

  

ČÁST 1 2 3 

  
  

  

  ND - 15 ND -18 ND -21 

  ND - 16 ND -19 ND - 22 

  ND -17 ND -20 ND - 23 

  ND - 12 ND - 10 ND - 1 

    ND - 16 ND - 16 

 

Tab. 4.2 Specifikace zařízení 2 
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4.2.3 Zařízení 3 

Zařízení 3 obsahuje pouze 2 části, jejichţ náhradní díly nabývají označení 24 aţ 29, 

viz tabulka 4.3. Do  zařízení 3 dále patří náhradní díly, které jsou uţity ve více částí a 

zařízení, tyto díly jsou opět vyznačeny červeně. 

Zařízení 3 

  

ČÁST 1 2 

  
 

  

  ND - 24 ND -26 

  ND - 25 ND - 27 

  ND - 1 ND -28 

  ND - 16 ND -29 

      

 

Tab. 4.3 Specifikace zařízení 3 

4.2.4 Zařízení 4 

Poslední zařízení viz tabulka 4.4 je sestaveno ze tří částí, ke kterým jsou přiřazeny náhradní 

díly 30 aţ 40. Červenou barvou jsou pak označeny díly uţité ve vice častí a zařízení. 

Zařízení 4 

  

ČÁST 1 2 3 

  
  

  

  ND - 30 ND - 33 ND - 36 

  ND - 31 ND - 34 ND - 37 

  ND - 32 ND - 35 ND - 38 

  ND - 1 ND - 6 ND - 39 

  ND - 10 ND - 12 ND - 40 

 

Tab. 4.4 Specifikace zařízení 4 
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4.2.5 Parametry náhradních dílů 

Náhradní díly 1 aţ 40 by měly být optimalizovány dle zvolených parametrů, 

viz tabulka 4.5. 

ND počet skladem cena / kč dodací lhůta / dny 

1 50 50 1 

2 1 20 28 

3 3 200 2 

4 5 500 14 

5 5 250 2 

6 1 150 14 

7 5 1000 4 

8 1 1000 2 

9 50 200 1 

10 80 50 5 

11 30 150 2 

12 2 15 000 100 

13 5 150 1 

14 20 150 1 

15 5 300 1 

16 2 150 14 

17 50 200 3 

18 1 1000 1 

19 15 600 2 

20 100 150 5 

21 20 50 1 

22 5 200 1 

23 5 100 1 

24 1 800 1 

25 20 50 1 

26 10 450 15 

27 5 350 5 

28 50 50 5 

29 1 2500 10 

30 30 15 28 

31 10 20 1 

32 1 10 120 

33 12 350 250 

34 5 800 28 

35 1 250 000 20 

36 1 50 000 150 

37 40 50 15 

38 1 600 360 

39 8 480 20 

40 1 1 000 250 

 

Tab. 4.5 Parametry náhradních dílů 
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Z tabulky 4.6 lze vyčíst, které náhradní díly jsou uţity ve více zařízení a také kolikrát. 

ND kolikrát je díl užit ve více zařízení 
zařízení 

1 

zařízení 

2 

zařízení 

3 

zařízení 

4 

1 5x 2x 1x 1x 1x 

2 2x 2x - - - 

6 3x 2x - - 1x 

10 3x 1x 1x - 1x 

12 3x 1x 1x - 1x 

16 4x - 3x 1x - 

 

Tab. 4.6 Vícekrát uţité ND 

4.3 Pravděpodobnost poruchy 

Touto pravděpodobností P je vyjádřen stav, kdy pravděpodobně vznikne u produktu 

porucha v časovém intervalu <0, T>. [10] 

Pravděpodobnost poruchy v daném intervalu je pak definována distribuční funkcí F(t): 

  ( )   (   )  (4.1) 

kdy   je náhodnou veličinou charakterizující časový interval od uvedení 

  produktu do provozu aţ do jeho poruchy, 

 t je čas měřený od uvedení do provozu. [10] 

4.3.1 Pravděpodobnost poruchy u částí v zařízení 1 až 4 

V následujících grafech 4.1 aţ 4.12 lze vidět distribuční funkci, která je zobrazena 

modrou křivkou a ukazuje funkční průběh dané části. Červenou přerušovanou čarou je potom 

zobrazena hranice 63 %, která značí pravděpodobný výskyt poruchy. Tyto distribuční funkce 

byly vytvořeny na základě provozních dat a dat obnovy, viz příloha č. 2. 
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a) Zařízení 1 

  

 Graf 4.1 Zařízení 1, část 1 Graf 4.2 Zařízení 1, část 2 

 

  

 Graf 4.2 Zařízení 1, část 3 Graf 4.2 Zařízení 1, část 4 

 

Dle grafu 4.1 lze vidět, ţe porucha pravděpodobně nastane po uplynutí doby 150 hodin. 

Z hlediska údrţby a dostupnosti náhradních dílů, je nutné mít dostatečny počet ND dílů 

na  skladě jelikoţ se porucha vyskytuje zhruba kaţdých 150 hodin. 

V grafu 4.2 je znázorněn ještě menší interval výskytu poruch, přesněji tedy kaţdých 125 

hodin od uvedení do provozu. Náhradní díly v této části zařízení by měly podléhat 

objednávce, jak je tomu u ND v první části. 

V následujícím grafu 4.3 nastává porucha v intervalu přibliţně po 400 hodinách 

provozu. 

V posledním grafu 4.4 prvního zařízení je vidět, ţe čtvrtá část začíná svou dobu provozu 

aţ po 900 hodinách. Porucha nastává po uplynutí doby 50 hodin od začátku provozu této 

části. Pokud je ale brán zřetel na celé zařízení, se všemi jeho částmi, je interval pro výměnu 

ND dílu přibliţně 950 hodin. 
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b) Zařízení 2 

  

 Graf 4.5 Zařízení 2, část 1 Graf 4.6 Zařízení 2, část 2 

 

 

Graf 4.7 Zařízení 2, část 3 

 

V grafu 4.5 je zřejmé, ţe porucha pravděpodobně nastane v intervalu od začátku 

provozu zařízení aţ do uplynutí doby 2500 hodin. Zajištěnost údrţby pro tuto část z hlediska 

náhradních dílů není tak intenzivní, jako u ostatních částí tohoto zařízení. 

Dle grafu 4.6 lze vidět, ţe pravděpodobný výskyt poruchy nastane po uplynutí časového 

úseku 450 hodin a je tedy vhodné, aby byly náhradní díly skladem. 

V grafu 4.7 nastává porucha po 300 hodinách. V tomto zařízení je to nejporuchovější 

část a vyţaduje skladování náhradních dílů. 
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b) Zařízení 3 

  

 Graf 4.8. Zařízení 3, část 1 Graf 4.9 Zařízení 3, část 2 

 

Dle grafu 4.8 lze vidět, ţe porucha pravděpodobně nastane po uplynutí doby 2500 

hodin. Z hlediska údrţby a dostupnosti náhradních dílů není nutné mít náhradní díly stále 

skladem, ovšem jenom za předpokladu, ţe náhradní díl nebude mít dodací lhůtu delší neţ je 

potřebné. 

V posledním grafu 4.9 třetího zařízení je vidět, ţe porucha nastává v intervalu 

od začátku provozu, aţ do uplynutí doby 150hodin. U této části je třeba, aby byly díly včas 

objednávány a  uskladňovány. 
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b) Zařízení 4 

  

 Graf 4.10 Zařízení 4, část 1 Graf 4.11 Zařízení 4, část 2 

 

 

Graf 4.12 Zařízení 4, část 3 

 

Dle grafu 4.10 lze vidět, ţe porucha pravděpodobně nastane po uplynutí doby 35 hodin. 

Z hlediska údrţby a dostupnosti náhradních dílů, je nutné mít dostatečny počet ND dílů 

na  skladě jelikoţ se porucha vyskytuje zhruba co 35 hodin. 

V grafu 4.11 je znázorněn interval výskytu poruch, přesněji tedy kaţdých 13000 hodin 

od uvedení do provozu. V této části jsou ND nutné opravdu jen zřídka kdy, tudíţ jejich 

optimalizací je jen včasné objednání. 

V posledním grafu 4.12 čtvrtého zařízení je vidět, ţe třetí část začíná svou dobu provozu 

aţ po 200 hodinách. Porucha nastává po uplynutí doby 275 hodin od začátku provozu této 

části. Pokud je ale brán zřetel na celé zařízení, se všemi jeho částmi, je interval pro výměnu 

ND dílu přibliţně 475 hodin. 

V tabulce 4.7 je uveden výsledek optimalizace náhradních dílů. V prvním sloupci 

„spotřeba dílů“ je uvedena doba v hodinách, oznamující interval poruchy. U některých ND 

dílů, které jsou uţity ve více částí zařízení, obsahují více intervalů poruch. V dalším sloupci je 

pak znázorněna celková spotřeba náhradního dílu za jeden měsíc, a to platí i ro náhradní díly, 
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které se vyskytují ve více částí zařízení. Ve třetím sloupci je uvedena spotřeba ND za jeden 

rok. V posledním sloupci jsou obsaţeny sumy vynaloţené na roční obrat přiřazeného 

náhradního dílu.  

ND spotřeba dílů (hod) 
Celková spotřeba ND  

za 1 měsíc (720 hod) 

celková spotřeba ND  

za 1 rok (8760 hod) 

celková cena ND 

za 1 rok (Kč) 

ND 1 35 a 125 a 150 a 300 a 2500 40 483 24150 

ND 2 125 a 150 11 132 2640 

ND 3 150 5 60 12000 

ND 4 150 5 60 30000 

ND 5 150 5 60 15000 

ND 6 125 a 400 a 13000 8 96 14400 

ND 7 125 6 72 72000 

ND 8 125 6 72 72000 

ND 9 400 2 24 4800 

ND 10 35 a 400 a 450 30 360 18000 

ND 11 900 0 10 1500 

ND 12 900 a 2500 a 13000 0 13 195000 

ND 13 900 0 10 1500 

ND 14 900 0 10 1500 

ND 15 2500 0 3 900 

ND 16 300 a 450 a 2500 a 2500 5 66 9900 

ND 17 2500 0 3 600 

ND 18 450 2 24 24000 

ND 19 450 2 24 14400 

ND 20 450 2 24 3600 

ND 21 300 3 36 1800 

ND 22 300 3 36 7200 

ND 23 300 3 36 3600 

ND 24 2500 0 3 2400 

ND 25 2500 0 3 150 

ND 26 150 5 60 27000 

ND 27 150 5 60 21000 

ND 28 150 5 60 3000 

ND 29 150 5 60 150000 

ND 30 35 26 312 4680 

ND 31 35 26 312 6240 

ND 32 35 26 312 3120 

ND 33 13000 0 1 350 

ND 34 13000 0 1 800 

ND 35 13000 0 1 250000 

ND 36 475 2 24 1200000 

ND 37 475 2 24 1200 

ND 38 475 2 24 14400 

ND 39 475 2 24 11520 

ND 40 475 2 24 24000 

 

Tab. 4.7 Spotřeba ND  
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4.4 Součinitel pohotovosti 

Jak uvádí David [10]: „Součinitel pohotovosti kp(t) je komplexním ukazatelem 

zahrnujícím bezporuchovost a opravitelnost objektu v podmínkách provozu“. 

Tento součinitel tedy udává hodnotu jako poměrnou část doby, která je schopná 

provozu. A to z celkové doby, jeţ je sledovaná. [3] 

Pro odhad součinitele pohotovosti se pouţívá tento vztah: 

    
∑   

∑    ∑   
 (4.2)  

kdy ∑     je celková doba bezporuchového provozu a 

 ∑    zastává celkovou dobu obnovy. [10] 

V tabulce 4.8 jsou uvedeny výsledné hodnoty součinitele pohotovosti Kp v % pro všech 

dvanáct částí ze čtyř zařízení.  

Zařízení a jeho část Kp  

zařízení 1, část 1 85 % 

zařízení 1, část 2 96 % 

zařízení 1, část 3 95 % 

zařízení 1, část 4 99 % 

zařízení 2, část 1 99 % 

zařízení 2, část 2 94 % 

zařízení 2, část 3 96 % 

zařízení 3, část 1 98 % 

zařízení 3, část 2 80 % 

zařízení 4, část 1 79 % 

zařízení 4, část 2 98 % 

zařízení 4, část 3 74 % 

 

Tab. 4.8 Součinitel pohotovosti 

4.5 Analýza ABC 

Emmett [2] uvádí: „Analýza ABC je založena na Paretově studii, která spočívá v tom, 

že 80% bohatství je soustředěno u 20 % obyvatel. Pro tuto analýzu se také používá označení 

80/20, kde vysoká četnost výskytu v jedné množině proměnných je rovna menší četnosti 

výskytu v odpovídající druhé množině proměnných“. 
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Jelikoţ se tato metoda prokázala jako efektivní, začala se postupně vyuţívat 

i ve skladovém hospodářství, kde se jednotlivé skladované poloţky člení dle četnosti pouţití, 

či  důleţitosti. Nejčastěji se pouţívá rozčlenění do skupin A,B,C. [18] 

 A – velice důleţité díly, 10 – 20 % dílů tvoří 70 – 80 % z celkového objemu. 

 B – středně důleţité díly, 20- 40 % dílů tvoří 15- 25 % z celkového objemu. 

 C – málo důleţité díly, 50-70 % dílů tvoří 5 – 15% z celkového objem. 

Někdy se pouţívá i skupina D, kterou se označují tzv. mrtvé zásoby, čili zásoby 

s nulovým obratem. [18] 

 Tuto analýzu je vhodné aplikovat pro delší časové období, a to zhruba 1 rok. Výsledky 

ABC analýzy se znázorňují i graficky a to pomocí Lorenzovy křivky, nebo jako sloupcový 

diagram, viz graf 4.13. [18] 

Graf. 4.13 Lorenzova křivka - výstup ABC analýzy [14] 

 

Níţe v grafu 4.14 a 4.15 je prakticky aplikována ABC analýza znázorněná v grafu 4.13. 

 

Graf 4.14 ABC analýza zásob náhradních dílů dle spotřeby za 1 rok 
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V grafu 4.14 je znázorněno, ţe z celkových 40 ND je pouze 5 z nich vysoce důleţitých 

a  pokrývají 60 % celkové skladové zásoby, viz skupina A. Ve skupině B se ocitlo 12 ND, 

které nesou označení střední důleţitosti, a jejich skladová zásoba se blíţí 30 %. V poslední 

skupině C je zbylých 23 ND, které nesou nejmenší prioritu. ND ve skupině C jsou uskladněné 

povětšinu roku. Tento jev je způsoben buď, výbornou údrţbou na jednotlivých zařízení, 

a nebo neefektivním logistickým plánováním. 

 

Graf 4.15 ABC analýza hodnoty náhradních dílů za 1 rok 

 

V grafu 4.15 je znázorněno, který ND má největší obrat za rok.  Skupina A se 4 díly 

tvoří aţ 80 % celkové sumy vynaloţené za všechny ND během jednoho roku. Pro podnik mají 

tedy ND 1 aţ 4 vysokou důleţitost a jsou velice výnosné. Je moţné tvrdit, ţe na nich závisí 

celkové hospodářství daného podniku. Ve skupině B je 7 ND, které uţ ovšem nezastávají tak 

stěţejní roli jak tomu je v předchozí skupině. Celkově tvoří zhruba 13 % nákladů 

vynaloţených na ND. Poslední skupina tvoří pouze 5% z celkové částky vynaloţené na ND 

po uplynutí doby jednoho roku.  

4.6 Just in time 

Tato filozofie výrobního systému byla zaloţena ve dvacátých letech minulého století 

v Japonsku, ovšem její největší rozkvět rozvoj přišel aţ v letech osmdesátých. 
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Princip  Just  in  time, neboli v poţadovaném termínu, nespočívá v definici ucelených pravidel 

a postupů, ale  ve struktuře a pojetí. [4] 

Tento výrobní systém je zaloţen na výborném fungování těchto skutečností: 

 Efektivní výroba jen těch produktů, které jsou opravdu nezbytné. 

 Zamezení zbytečného plýtvání a to jak z časového hlediska, tak i z hlediska 

kapacity personálu. 

 Zajištění téměř 100 % kvality výsledného produktu. 

 Výborná organizace a postupy. 

Just in time je moţné pouţít i jako jeden z moţných nástrojů pro zajištěnost údrţby. Dle 

výše uvedených bodů je zřejmé, ţe pro funkčnost této podnikové filozofie je důleţité, 

aby náhradní díly byly objednávány právě včas. Jelikoţ je místo pro skladování v dnešní době 

velice finančně náročné, spousta podniků se uchyluje k systému jako je Just in time, či jim 

podobným např. Kanban. [4] 

4.7 Predikce spotřeby 

K sestavení optimálního systému řízení zásob ND je pouţívána i predikce spotřeby. 

Neboli budoucí předpověď pro skladování ND (forecast). Tento systém je zaloţen na historii 

předešlé spotřeby ND, která musí být náleţitě dlouhá, obvykle pět a více let. S delší historií se 

pojí i  přesnější forecast. [16] 

Při sestavování predikce spotřeby je nutné roztřídit údrţbářsko opravárenské systémy, 

aby se předešlo kumulaci náhlých opravářských zásahů se spotřebou preventivní plánované 

údrţby. Poloţky s častou poptávkou jsou vesměs předpovídány za vyuţití metod pro řízení 

zásob jako jsou např. Wintersova metoda, Holtovo exp. vyrovnání, klouzavé průměry a další. 

Poloţky s řídkou spotřebou se řídí dle speciálních metod jako např. bootstrapping. Při pouţití 

jednoduchých metod predikce jsou tyto méně ţádané poloţky často terčem přehnané 

opatrnosti, coţ vede k jejich nadhodnocení a tedy i jejich zbytečně vysokému počtu na skladě. 

Občas se tedy můţe naskytnout situace, ţe ta část, která není spotřebována v předpovězeném 

období, nemůţe být převedena do dalšího období. Třeba z důvodu prodeje zařízení, nebo jeho 

likvidaci. Poté se tyto poloţky stávají z valné části bezcenné. [16] 
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5 Závěr 

Předmětem této práce byla snaha o optimalizaci zajištěnosti údrţby. Pokud by bylo 

zacíleno na údrţbu popřípadě následnou opravu, náhradní díly jsou stěţejní poloţkou v tomto 

sektoru a jejich včasné zabezpečení předchází nechtěným prostojům ve výrobním provozu 

podniku. Také proto bylo cílem práce nalézt a popsat metody zajištěnosti údrţby z hlediska 

náhradních dílů. 

Z počátku byla práce zaměřena na charakteristiku spolehlivosti objektu a dílčích 

vlastností, jimiţ je určována. Následně byl popsán ţivotní průběh spolehlivosti objektu, spolu 

s moţným výskytem různými typy poruch.  

Další část byla zaměřena na klasifikaci metod údrţby. Zde byla popsána historie 

a  rozvoj údrţby. Dále pak byl vyspecifikován význam a hlavní cíl uskutečňování 

údrţbářských prací. Z uvedené teorie vyplynulo, ţe v oblasti údrţbářsko-opravárenských 

systémů, je jich na výběr celé mnoţství, taktéţ je moţné jednotlivé typy těchto systémů 

kombinovat. 

V poslední části této práce po vyspecifikování parametrů jednotlivých zařízení a jejich 

částí byla provedena optimalizace. Na základě získaných dat byla provedena distribuční 

funkce za pomocí programu excel, určující pravděpodobný výskyt poruchy v analyzované 

části zařízení a taktéţ součinitel pohotovosti. Výsledkem této optimalizace bylo zjištění, 

v jakém intervalu se přibliţně porucha v dané částí zařízení vyskytuje. Poté byl propočítán 

objem spotřeby jednotlivých dílů za období jednoho měsíce a taktéţ i jednoho roku. 

Pro  období jednoho roku byla rovněţ uvedená suma vydaná za kaţdý jednotlivý díl. 

Na  základě těchto výsledku byla provedena ABC analýza znázorňující podíl jednotlivých 

náhradních dílů na celkové roční spotřebě jak mnoţstevní, tak i finanční. Nakonec byly 

uvedeny i další moţnosti optimalizace pro zajištění údrţby z hlediska náhradních dílů, 

a  to  metoda Just in time a predikce spotřeby.  
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Příloha č. 1: Klasifikace poruch 

1. Podle podmínek vzniku - porucha z vnitřních příčin 

 - porucha z vnějších příčin  

2. Podle příčiny - konstrukční porucha 

 - systematická porucha  

 - výrobní porucha  

 - provozní porucha  

3. Podle rozsahu - úplná porucha 

 - částečná porucha 

 - havarijní porucha 

 - degradační porucha  

4. Podle průběhu - náhlá porucha 

 - postupná porucha 

 - občasná porucha  

5. Podle výskytu v čase - časná porucha 

 - náhodná porucha 

 - porucha doţitím 

6. Podle projevu poruchy - úplná ztráta funkce 

 - částečná porucha  [10] 
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Příloha č. 2: Vstupní data 

Zařízení 1 Zařízení 1 Zařízení 1 Zařízení 1 

Část 1 Část 2 Část 3 Část 4 

PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA 

145,63703 17,83643 190,95981 10,40897 209,24839 3,29315 911,71459 3,07360 

121,21361 19,48678 10,60671 0,22884 42,56649 1,18497 956,65245 1,10597 

47,34307 20,19778 16,43719 9,90768 136,24159 7,60259 970,55073 7,09575 

26,85540 19,57972 5,64425 0,02110 193,15028 2,78320 926,86479 2,59765 

201,15204 18,90616 145,25023 0,75003 248,05519 12,64531 952,70774 11,80229 

190,38356 18,82949 145,49455 0,21683 265,49226 10,93475 992,09227 10,20577 

5,04562 18,49509 33,74971 3,77190 207,96294 31,38756 913,07072 29,29505 

3,48852 19,05898 115,42224 11,50881 135,34555 16,55881 953,61771 15,45489 

51,55907 19,71790 22,20739 7,21426 155,67716 18,06854 940,07197 16,86397 

15,11779 20,04103 117,50362 4,31654 6,46244 0,50398 960,94873 0,47038 

51,10211 20,18334 212,35542 1,01673 217,56536 16,25402 930,42744 15,17042 

112,78642 21,49664 40,43388 1,26303 119,97337 9,88951 917,22950 9,23020 

73,53132 19,61205 354,89632 1,87218 178,53008 3,16135 934,84717 2,95059 

29,42713 20,13058 67,32018 0,45422 423,06180 2,44646 983,84890 2,28337 

137,90243 20,88789 119,37277 0,80926 640,61540 18,93615 934,75453 17,67374 

23,11070 18,79370 34,23035 3,58218 530,93252 16,42052 930,53381 15,32582 

86,25251 21,18562 24,42853 1,78277 93,58015 3,91378 937,14477 3,65286 

154,30949 19,02857 197,86015 0,15027 60,82838 1,83356 940,09168 1,71132 

65,64574 21,47945 11,33240 4,09594 462,38968 37,29782 925,98669 34,81130 

219,00770 18,70935 83,05452 3,28357 1474,58974 6,85300 955,34901 6,39613 

15,15404 19,82679 14,69367 4,52596 1451,51105 7,85905 986,96268 7,33512 

326,70050 19,71796 3,85184 0,52666 55,61706 26,42531 982,90281 24,66363 

66,02247 19,31651 16,01809 1,39386 580,30115 13,92497 914,69139 12,99664 

89,18615 18,76665 54,19282 1,10038 753,33365 4,43000 967,05710 4,13467 

208,12497 21,10320 395,13952 16,30479 18,30219 9,72678 897,85900 9,07832 

14,73102 22,39154 1,04044 5,02562 7,38674 1,55695 922,06041 1,45315 

19,89437 19,96459 37,70489 0,10784 130,10532 3,10980 939,14084 2,90248 

52,74491 20,27488 219,07346 1,38400 1377,93855 6,07352 921,94496 5,66862 

118,68295 18,02036 40,37432 2,53848 514,41238 0,47342 930,13649 0,44186 

426,61906 20,38414 72,16861 12,35103 153,15957 19,73926 965,42238 18,42331 

274,40944 20,64703 72,82301 3,53827 217,95045 30,20051 913,93282 28,18714 

87,54424 20,70080 217,29108 2,67250 625,61174 19,48426 950,23242 18,18531 

4,18533 19,24775 52,62862 2,54550 212,46282 8,54336 957,88357 7,97380 

183,19573 21,24461 20,98786 4,53084 174,46614 27,80302 956,64956 25,94949 

148,58730 19,57869 38,60150 7,11430 133,61133 18,37306 948,46269 17,14819 

44,36339 20,35760 445,69243 1,20956 35,31144 3,64271 922,53339 3,39987 

58,91714 20,38598 133,25984 2,55415 131,88174 5,59142 967,85859 5,21866 

365,25318 19,87844 28,47036 2,17536 23,36721 5,20853 942,47932 4,86130 

43,38613 20,10697 58,39304 5,28470 258,34971 2,21826 897,19839 2,07038 

62,00723 20,58880 48,70719 5,47040 34,25398 53,62858 986,72087 50,05334 
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22,96194 19,68925 0,56281 0,00391 63,18688 15,00708 944,99298 14,00661 

379,52026 19,59460 7,25173 4,57349 71,07276 21,44792 948,76301 20,01806 

43,42321 20,20436 11,36890 5,85773 557,14519 20,34781 981,53452 18,99129 

125,82479 19,94679 31,63876 3,40682 147,93725 4,29342 958,07627 4,00719 

109,49131 19,81251 151,85950 5,63719 225,16569 14,45767 937,87405 13,49382 

36,09832 21,04778 144,68447 0,58104 117,01166 7,55334 933,37242 7,04978 

26,96407 18,59662 44,08592 0,07535 350,21852 53,26537 895,40985 49,71435 

18,58188 19,23230 9,82430 5,70542 372,55891 4,84480 955,08800 4,52182 

50,22956 19,91222 136,85531 4,14082 93,94779 6,61933 893,35545 6,17804 

73,57236 21,46765 101,00342 11,27904 106,58412 29,41645 953,80757 27,45535 

174,50734 19,38079 41,58500 0,18505 47,40117 16,81893 972,65091 15,69767 

31,83423 18,50380 30,08347 0,93990 26,92517 5,75295 918,00057 5,36942 

309,70599 18,34935 197,71853 1,70438 351,41575 7,86925 933,30400 7,34463 

          34,68145   32,36935 

          2,55058   2,38054 

 

Zařízení 2 Zařízení 2 Zařízení 2 Zařízení 3 

Část 1 Část 2 Část 3 Část 1 

PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA 

971,24672 4,39086 87,81720 5,92766 54,88575 2,19543 971,24672 5,70812 

0,49262 1,57996 31,59920 2,13295 19,74950 0,78998 0,49262 2,05395 

13,70582 10,13679 202,73581 13,68467 126,70988 5,06840 13,70582 13,17783 

36,19177 3,71093 74,21870 5,00976 46,38669 1,85547 36,19177 4,82422 

1884,21728 16,86041 337,20820 22,76155 210,75512 8,43020 1884,21728 21,91853 

29,09635 14,57967 291,59338 19,68255 182,24587 7,28983 29,09635 18,95357 

33,65717 41,85008 837,00152 56,49760 523,12595 20,92504 33,65717 54,40510 

163,35301 22,07841 441,56828 29,80586 275,98018 11,03921 163,35301 28,70194 

5,76488 24,09139 481,82774 32,52337 301,14234 12,04569 5,76488 31,31880 

20878,76902 0,67197 13,43939 0,90716 8,39962 0,33598 20878,76902 0,87356 

2009,77186 21,67203 433,44052 29,25724 270,90033 10,83601 2009,77186 28,17363 

0,00018 13,18601 263,72013 17,80111 164,82508 6,59300 0,00018 17,14181 

3158,92365 4,21513 84,30257 5,69042 52,68910 2,10756 3158,92365 5,47967 

1563,21106 3,26195 65,23901 4,40363 40,77438 1,63098 1563,21106 4,24054 

48,94106 25,24820 504,96396 34,08507 315,60248 12,62410 48,94106 32,82266 

18,06520 21,89403 437,88061 29,55694 273,67538 10,94702 18,06520 28,46224 

10305,41443 5,21837 104,36737 7,04480 65,22961 2,60918 10305,41443 6,78388 

1104,75403 2,44474 48,89482 3,30040 30,55926 1,22237 1104,75403 3,17816 

3768,88863 49,73043 994,60853 67,13608 621,63033 24,86521 3768,88863 64,64955 

110,32437 9,13733 182,74659 12,33539 114,21662 4,56866 110,32437 11,87853 

115,49464 10,47874 209,57477 14,14630 130,98423 5,23937 115,49464 13,62236 

5,22709 35,23375 704,67505 47,56557 440,42191 17,61688 5,22709 45,80388 

10,25235 18,56663 371,33256 25,06495 232,08285 9,28331 10,25235 24,13662 

9,69194 5,90667 118,13340 7,97400 73,83338 2,95334 9,69194 7,67867 

320,33447 12,96904 259,38070 17,50820 162,11294 6,48452 320,33447 16,85975 
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864,23141 2,07593 41,51864 2,80251 25,94915 1,03797 864,23141 2,69871 

15,56039 4,14640 82,92793 5,59764 51,82995 2,07320 15,56039 5,39032 

744,49349 8,09803 161,96063 10,93234 101,22539 4,04902 744,49349 10,52744 

1247,54688 0,63122 12,62446 0,85215 7,89028 0,31561 1247,54688 0,82059 

1,63645 26,31902 526,38037 35,53067 328,98773 13,15951 1,63645 34,21472 

7,83558 40,26734 805,34681 54,36091 503,34176 20,13367 7,83558 52,34754 

4,02974 25,97901 519,58026 35,07167 324,73766 12,98951 4,02974 33,77272 

658,65521 11,39115 227,82296 15,37805 142,38935 5,69557 658,65521 14,80849 

579,43934 37,07070 741,41398 50,04544 463,38373 18,53535 579,43934 48,19191 

0,13521 24,49741 489,94820 33,07150 306,21762 12,24870 0,13521 31,84663 

0,00843 4,85695 97,13901 6,55688 60,71188 2,42848 0,00843 6,31404 

2846,93368 7,45523 149,10453 10,06456 93,19033 3,72761 2846,93368 9,69179 

0,79820 6,94471 138,89422 9,37536 86,80889 3,47236 0,79820 9,02812 

180,74674 2,95768 59,15363 3,99287 36,97102 1,47884 180,74674 3,84499 

10,56456 71,50477 1430,09544 96,53144 893,80965 35,75239 10,56456 92,95620 

244,73248 20,00944 400,18877 27,01274 250,11798 10,00472 244,73248 26,01227 

255,97498 28,59723 571,94450 38,60625 357,46531 14,29861 255,97498 37,17639 

16,10564 27,13042 542,60832 36,62606 339,13020 13,56521 16,10564 35,26954 

154,66228 5,72456 114,49116 7,72815 71,55697 2,86228 154,66228 7,44193 

8,36026 19,27689 385,53775 26,02380 240,96109 9,63844 8,36026 25,05995 

0,03470 10,07112 201,42242 13,59601 125,88901 5,03556 0,03470 13,09246 

113,22689 71,02050 1420,40996 95,87767 887,75623 35,51025 113,22689 92,32665 

10780,72000 6,45974 129,19478 8,72065 80,74674 3,22987 10780,72000 8,39766 

55,97540 8,82578 176,51551 11,91480 110,32219 4,41289 55,97540 11,47351 

24,31667 39,22193 784,43860 52,94961 490,27412 19,61096 24,31667 50,98851 

0,00000 22,42524 448,50485 30,27408 280,31553 11,21262 0,00000 29,15282 

639,60554 7,67060 153,41196 10,35531 95,88247 3,83530 639,60554 9,97178 

432,79754 10,49233 209,84666 14,16465 131,15416 5,24617 432,79754 13,64003 

  46,24193 924,83861 62,42661 578,02413 23,12097   60,11451 

  3,40078 68,01553 4,59105 42,50971 1,70039   4,42101 

 

Zařízení 3 Zařízení 4 Zařízení 4 Zařízení 4 

Část 2 Část 1 Část 2 Část 3 

PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA PROVOZ OBNOVA 

145,63703 5,79212 67,35951 1,53680 476,47313 143,87971 423,77034 93,48320 

121,21361 37,63333 44,45384 0,55299 10143,07270 327,02358 375,64208 21,32233 

47,34307 0,56135 14,83175 3,54788 2364,24390 229,31389 614,12400 129,68348 

26,85540 4,63078 0,29742 1,29883 579,45609 326,02197 563,48278 36,15011 

201,15204 25,56814 88,41420 5,90114 3077,25428 53,46582 551,85664 323,12386 

190,38356 113,79075 0,46754 5,10288 7173,88656 182,03288 539,79380 42,05453 

5,04562 125,89742 68,28807 14,64753 12276,12354 306,45421 576,96914 45,89954 

3,48852 2,82659 13,28715 7,72744 331,32074 44,65013 597,02298 73,21426 

51,55907 36,08914 93,02963 8,43199 474,96166 27,91733 527,32298 372,66108 

15,11779 0,12816 8,67284 0,23519 5988,71595 276,10608 389,05375 43,37005 

51,10211 0,43868 57,92511 7,58521 3904,99805 249,18540 539,96505 214,16569 
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112,78642 0,80234 66,11318 4,61510 945,27654 204,72653 522,14114 83,80193 

73,53132 44,58670 1,84148 1,47529 1901,54639 25,82014 455,89684 197,40964 

29,42713 13,74383 15,45994 1,14168 13844,48267 172,32471 439,14513 49,81369 

137,90243 1,47796 6,60397 8,83687 6685,57595 49,43044 473,16965 148,70710 

23,11070 105,37948 0,28521 7,66291 20862,66243 132,25758 680,04072 414,13175 

86,25251 24,98495 27,39331 1,82643 19763,14884 154,92975 426,51838 711,91358 

154,30949 142,89363 3,07195 0,85566 18016,12433 423,86913 443,99178 57,03535 

65,64574 27,40675 27,14428 17,40565 890,70067 102,78895 550,38741 190,57614 

219,00770 0,52518 37,34368 3,19807 1253,66064 188,82962 609,70341 489,01932 

15,15404 0,46264 8,67676 3,66756 7343,39184 262,59980 521,70663 43,37140 

326,70050 4,75843 3,74434 12,33181 28407,33229 178,13961 512,58809 121,46107 

66,02247 191,55114 6,14268 6,49832 15723,11062 114,05678 547,52331 109,43161 

89,18615 19,45681 10,12853 2,06733 4377,77742 244,63298 565,88002 177,16729 

208,12497 0,32354 11,20833 4,53916 92947,75775 132,81030 426,35570 254,78782 

14,73102 77,09013 16,76329 0,72658 16853,04503 242,84304 336,40046 216,44636 

19,89437 0,29295 4,44142 1,45124 874,74502 158,69456 528,90002 36,87377 

52,74491 60,80257 7,13293 2,83431 8826,06200 196,78856 563,19621 44,77142 

118,68295 0,93872 10,08146 0,22093 2466,37784 18,14188 543,71719 228,69416 

426,61906 6,81395 0,63428 9,21166 32510,59026 347,82658 427,13352 335,35573 

274,40944 0,08575 1,58705 14,09357 789,21368 109,12875 552,77885 109,54902 

87,54424 27,84112 38,42179 9,09265 5664,49560 45,90883 471,09144 218,44144 

4,18533 3,22729 1,58979 3,98690 16712,66468 33,06198 618,24112 29,66297 

183,19573 28,36425 21,84803 12,97474 1596,58552 448,64917 480,35339 268,43107 

148,58730 0,91365 2,45575 8,57409 2838,56453 51,11000 460,33370 311,52390 

44,36339 1,87468 46,92936 1,69993 97,61797 81,72919 326,56343 188,63171 

58,91714 5,10882 2,08733 2,60933 6029,38226 397,94521 380,64089 125,14468 

365,25318 0,70724 35,79403 2,43065 1346,56827 273,37568 549,06781 34,84977 

43,38613 46,75615 0,03092 1,03519 4698,69096 186,43154 520,23534 140,65012 

62,00723 0,00039 47,92053 25,02667 2794,18961 231,29472 421,84727 22,94654 

22,96194 0,02234 8,80481 7,00330 513,98666 277,17676 451,88778 68,88228 

379,52026 82,76206 43,30333 10,00903 13644,17718 163,01568 232,62869 319,50949 

43,42321 0,64230 0,00483 9,49565 1071,51972 132,30337 509,23110 122,74904 

125,82479 0,07561 3,03420 2,00360 1747,26986 320,00281 542,43472 1138,91283 

109,49131 0,77251 16,45512 6,74691 3212,56466 184,17235 635,68714 91,27850 

36,09832 41,46039 5,74263 3,52489 3629,86664 35,76803 484,05711 33,04648 

26,96407 14,91405 32,88552 24,85717 150,05695 105,78383 580,13263 86,28942 

18,58188 0,02901 33,86869 2,26091 6317,99321 32,19429 491,43730 21,11111 

50,22956 1,14094 11,18155 3,08902 11779,12535 132,95692 540,32399 103,90872 

73,57236 84,17589 0,01000 13,72768 679,98647 137,95776 382,61952 70,44186 

174,50734 0,25255 25,27101 7,84883 2444,14071 213,57828 662,96288 44,88931 

31,83423 0,38525 164,60397 2,68471 345,30230 112,42611 526,25690 17,21264 

309,70599 53,51913 32,30474 3,67232 2251,08877 34,64820 629,02604 374,39867 

      16,18468         

      1,19027         

 


