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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení údržby tramvají v Dopravním 

podniku Ostrava a.s., středisko vozovna Poruba. Zaměřil jsem se na průběh prováděné 

kontrolní prohlídky. Navrhnul jsem rekonstrukci druhé koleje na pracovišti kontrolních 

prohlídek, která také slouží k měření podvozků a výšky podlahy u nízkopodlažních tramvají. 

V oblasti provádění brzdné zkoušky jsou nově data ukládaná na záznamovou kartu tramvaje, 

která se vyhodnocuje pomocí počítače a záznam je uložen minimálně do další prohlídky. 

Vytvořená řešení zamezují zbytečnému převážení tramvaje a možnost evidence brzdné 

zkoušky pomocí softwarového programu. 

Klíčová slova 

Systém řízení údržby, kontrolní prohlídka, tramvaj, oprava, brzdná zkouška 

Abstract 

This thesis deals with the management system of maintenance of trams in Ostrava 

Transport Company Inc., Center depot Poruba. I focused on the progress of inspections 

carried out. I designed the reconstruction of the second track on the site of inspections, which 

also serves to measure the chassis and floor height for low-floor trams. In the implementation 

of the braking test the new data to be stored on the record card tram, which is evaluated using 

a computer and the record is saved at least until the next inspection. Create a solution 

avoiding unnecessary transporting trams and the possibility of evidence braking test using a 

software program. 
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1 Úvod 

Historický vývoj údržbových systémů je možné dobře sledovat v souvislosti se 

vznikem a rozvojem železniční dopravy. V okamžiku, kdy byla uvedena do provozu první 

parní lokomotiva, vznikl problém s její údržbou. Jednoduchost tehdejšího systému údržby 

nebyla zapříčiněna „jednoduchostí“ konstrukce parní lokomotivy, ale mírou tehdejšího 

poznání vědy, techniky a zkušeností s každodenním provozem. Existovala úzká vazba mezi 

vozidlem a obslužným personálem, ten lokomotivu nejen řídil ale i udržoval. V situaci nízké 

intenzity využívání vozidel měl tento systém nesporné výhody, např. dobrou znalost 

okamžitého technického stavu stroje, potřebu malého počtu specializovaných pracovníků na 

údržbu. Z dnešního pohledu se jedná o systém po poruše, který byl sice schopen zajistit tehdy 

přiměřenou bezpečnost, ale rozhodně ne bezporuchovost. S rostoucí intenzitou železničního 

provozu se uvolnily vazby mezi vozidlem a provozním personálem, vzniká profesní 

specializace na řízení vozidla. Je nutné zavést standardy do provozu a údržby vozidel, 

vznikají první plány údržby, např. mazací plán. Vzrůstající složitost konstrukce vozidel si 

vynutila vznik specializovaných dílenských pracovišť, s odpovídající technologií pro 

rozsáhlejší údržbové zásahy. Původně intuitivní přístup, založený na praktické zkušenosti, se 

mění a dostává přesný rozměr. Zavádí se systém s preventivními prvky, pravidelně je 

kontrolován technický stav vozidel formou prohlídek, při neuspokojivém technickém stavu 

následuje dílenská oprava. Intervaly periodických prohlídek jsou sice stanoveny, ale převážně 

na základě zkušeností. Vzniká obor spolehlivosti, výzkum je zaměřen na vznik a 

mechanizmus poruchových procesů, vzniká diagnostika. Poznatky jsou použity v konstrukci 

vozidel, mění se pohled na údržbu a opravy, tyto již nejsou vnímány jako něco 

„neproduktivního“, co pouze vyžaduje peníze a nic nevyrábí. Reakcí je vznik systému 

produktivní údržby, uplatněný zejména u výrobních zařízení a vývoj programu údržby řízené 

bezporuchovostí (Reliability Centred Maintenance - RCM). [2] 

Cílem práce je vyhodnotit současný stav údržby a navrhnout optimální řešení pro 

různé scénáře budoucího vývoje. 
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2 Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Akciová společnost Dopravní podnik Ostrava (dále jen DPO), se sídlem Poděbradova 

494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, byla založena v roce 1995. Výše základního 

kapitálu je 3 327 tis. Kč. Zakladatelem a jediným akcionářem je statutární město Ostrava, 

která je posledním pokračovatelem dopravců ve více než stoleté historii hromadné dopravy v 

regionu. Ostrava je jedním z mála českých měst, ve kterých se provozují všechny tři typy 

vozidel nadzemní veřejné dopravy využívané v České republice: tramvaje, autobusy a 

trolejbusy, které jsou zahrnuty do Ostravského dopravního integrovaného systému. DPO 

zajišťuje přepravu osob v Ostravě. Provozuje vozový park, provádí jeho údržbu a plánuje 

jízdní řády, které v regionu využívá přibližně 500 000 osob včetně přibližně 325 000 osob, 

které bydlí přímo v Ostravě. 

K ekonomicky nejvýznamnějším ostatním podnikatelským aktivitám patří poskytování 

reklamních služeb, služeb autoškoly, zkoušky drážních vozidel, technické a bezpečnostní 

zkoušky, v menší míře poskytování opravárenské a servisní činnosti a technické prohlídky. 

Uplatňování systému managementu kvality v procesu městské hromadné dopravy 

(dále jen MHD) směřuje k naplnění dlouhodobého cíle naší společnosti, kterým je zvyšování 

spokojenosti cestujících s městskou hromadnou dopravou v Ostravě. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Představenstvo je statutárním 

orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Dozorčí rada je kontrolním 

orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti, 

kterou vykonává předseda představenstva. Rozsah pravomocí, kompetencí a odpovědnosti 

určuje řediteli společnosti představenstvo. 

Ve společnosti je uplatňována liniově-štábní organizační struktura (tzv. stálá 

organizační struktura) a projektová struktura (tzv. dočasná organizační struktura). Liniově-

štábní organizační struktura (viz Obr. 1) vyjadřuje procesní uspořádání společnosti do 

organizačních útvarů, uvádí funkční závislosti organizačních útvarů a systemizovaných míst 

v systému řízení, vnitřní dělbu práce, naznačuje systém komunikace a stanoví místa 

s rozhodovací pravomocí, zobrazeno na obrázku. Grafickým znázorněním liniově-štábní 

organizační struktury jsou organizační schémata. Projektová struktura je organizační struktura 

ve formě projektového týmu vytvořená výhradně za účelem řízení specifikovaného, resp. 

iniciovaného konkrétního projektu (s přesně definovaným začátkem a koncem), jehož 

předmětem je řešení složitého nerutinního problému společnosti vyžadujícího koncentraci a 
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koordinaci zdrojů všeho druhu. Problematika projektových týmů (místo a úloha v systému 

řízení společnosti, vztahy mezi projektovou a liniově-štábní organizační strukturou), je 

upravována příslušnou řídící normou. [20] 

Na základě projektu restrukturalizace předloženého představenstvem DPO a 

schváleného orgány statutárního města Ostrava byly rozhodnutím rady města Ostrava v 

působnosti valné hromady ze dne 31. srpna 2010 vytvořeny právní podmínky k založení 

dceřiné společnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. s názvem EKOVA ELECTRIC a.s. ke 

dni 11. listopadu 2010. Emisní kurz akcií byl splacen nepeněžitým vkladem v listopadu 2010 

s následným vznikem dceřiné společnosti ke dni 1. ledna 2011. Do nově vzniklé společnosti s 

hodnotou základního kapitálu 500 mil. Kč byla vložena formou vkladu aktiva v celkové výši 

389 914 tis. Kč a pasiva v celkové výši 21 319 tis. Kč, celkem 368 595 tis. Kč. Ocenění je 

provedeno na bázi pořizovací ceny. Předmětem činnosti nově vzniklé dceřiné společnosti je 

zejména výroba tramvají, trolejbusů a výroba trakčních motorů. S údržby je zde prováděna 

„těžká údržba“ tramvají (tj. střední a velké prohlídky). 

Za rok 2013 vykázal DPO kladný hospodářský výsledek ve výši 3 829 tis. Kč. Tržby z 

MHD za rok 2013 dosáhly celkové výše 531 156 tis Kč, což je o 11 283 tis Kč více než za 

stejné období roku 2012 (narůst o 2,17%). Výše tržeb byla ovlivněna zvýšením cen jízdného 

od 1. ledna 2013. Snížení počtu prodaných jízdních dokladů stále nepříznivě ovlivňuje 

narůstající počet obyvatel využívajících individuální automobilovou dopravu, dlouhodobá, 

poměrně vysoká nezaměstnanost, stárnutí a úbytek obyvatelstva. Náklady MHD dosáhly výše 

1 610 309 tis. Kč, což představuje 89% z celkového objemu nákladů společnosti. Výnosy z 

jízdného se podílejí na krytí nákladů MHD z 32,98%. Provozní dotace byla ve výši 

1 071 702 tis. Kč, z toho 97,36% připadá na statutární město Ostrava. 

Celkový počet zaměstnanců v podniku je 1 964 z toho 1 008 řidičů, 569 dělníků a 287 

technickohospodářských pracovníků. [20] 

V posledních letech byl hlavním dodavatelem nových tramvají provozovaných na 

tratích DPO firma PRAGOIMEX a.s. 

Dopravní podnik Ostrava a.s. je držitelem certifikátu pro systém managementu dle 

EN ISO 9001 : 2008 (viz Příloha 5). 
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Obr. 1 Organizační struktura podniku [20]  
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3 Postavení údržby v podniku 

Údržba se stává v moderním podniku jedním z klíčových a limitujících faktorů 

ovlivňujících produkci podniku a jeho konkurenceschopnost na trhu. Snižováním prostojů 

ovlivňuje celkové náklady na údržbu a využitelnost drahého technologického zařízení. [5] 

Pod pojmem údržba dle ČSN EN 13306 se rozumí „kombinace všech technických, 

administrativních a manažerských opatření během životního cyklu objektu, zaměřených na 

jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat požadovanou 

funkci“. Vše při zohlednění optimálních nákladů a požadavků na kvalitu a bezpečnost. [6] 

Filozofie údržby je systém principů pro organizování a provádění údržby (viz Obr. 2). [1] 

 

Obr. 2 Základní schéma rozdělení údržby [1] 

O výkonnosti procesů údržby rozhoduje celá řada činitelů, k nimž patří: strategie 

řízení, personál, technické informace, normy, zákonná opatření, vybavenost, náhradní díly, 

externí kapacity, finanční zdroje, spolupráce s kontraktory atd. 
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Efektivnost údržby je v přímé souvislosti s kvalitou výroby a pohotovostí výrobního 

zařízení, s přímým vlivem na tržby a výrobní náklady. „Ušetřená koruna v údržbě znamená o 

korunu vyšší zisk, ale správně použitá koruna v údržbě může znamenat mnohonásobně více”. 

Údržba je mnohdy považována jen za útvar, jehož úkolem je udržovat zařízení ve stavu, kdy 

je schopno bezpečně a ekonomicky plnit svou projektovanou funkci a je posuzována podle 

toho, jak rychle dovede zareagovat na poruchu, kolik času jí zabere oprava a jak dodržuje plán 

údržby. Důraz je kladen na odstraňování problémů a dobrou organizaci práce. Tento přístup je 

postupně v podnicích s moderními metodami organizace a řízení nahrazován metodami, 

jejichž základem je zvyšování spolehlivosti, řízení majetku a jeho efektivní využívání, řízení 

zásob a řízení rizik. Dochází k integraci výroby a údržby hmotného majetku. 

V měnících se podmínkách ostré konkurence je u všech procesů (včetně údržby) 

kladen důraz na zjednodušování materiálních a informačních toků, omezování vstupů a 

uspořádání procesů (zvýšení flexibility, efektivnosti). Mění se tím i poslání údržby na 

předcházení poruchám a výpadkům výroby při zvyšování efektivity procesu výroby jako 

celku. Je důležité si rovněž uvědomit, že o nákladech na údržbu hmotného majetku se začíná 

rozhodovat již při jeho pořizování. [6] 

Pro kvalitní plánování a řízení údržby jsou třeba aktuální informace o udržovaném 

majetku, potřebných náhradních dílech (materiálech), technologickém postupu opravy a 

požadovaném rozsahu práce. Je nutno zvážit požadavky na jednotlivé profese, naléhavost 

údržbářského zásahu, čas, který je k dispozici, a dostupnost zařízení pro údržbu. [4] 

Podle zahraničních pramenů se náklady na údržbu v průmyslových podnicích pohybují 

v rozmezí 6 -10%. Při započítávání nákladů na udržování skladového hospodářství a na úroky 

kapitálu v nich vázaném dosahují až 25% ročního obratu firmy. Podle prognóz amerických 

odborníků mají stoupající trend s postupující technizací a automatizací výrobního procesu. 

Nepříznivý nárůst potřebných nákladů na údržbu výrobních zařízení se dá prokazatelně snížit 

zavedením nových strategií v údržbě. Zavedením výpočetní techniky a vhodné měřicí 

techniky pro diagnostikování stavu výrobních strojů a zařízení. Důsledným zaváděním těchto 

prostředků se zvýší využitelnost výrobního zařízení, prodlouží se jejich životnost a zlepšuje se 

jakost výrobků. [1] Světové statistiky přitom uvádějí, že více než jedna třetina nákladů 

vynaložených na údržbu je vynaložena zbytečně díky špatnému plánování a řízení údržby. [4] 
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3.1 Organizace údržby 

Bez ohledu na to, jaké je formální uspořádání organizace a údržby v ní, existují 

všeobecně uznávané zásady [6]:  

 Pracovníci znají, za co jsou odpovědni a vědí, komu jsou zodpovědni. 

 Manažeři jsou povinni vědět, kdo je zodpovědný za stanovení cílů a všech 

ostatních aktivit, potřebných pro jejich úspěch. Organizační struktura má 

vyjádřit tyto zodpovědnosti nejjednodušší možnou cestou. 

Snížení nákladů a úspory času jsou podmíněny správně zvolenou organizační 

strukturou údržby. Základní formy organizace údržby v podniku jsou: 

Centralizovaná organizační forma údržby 

Tato forma je založená na převzetí zodpovědnosti za všechny činnosti údržby 

v podniku jedním útvarem. V útvaru údržby jsou vytvořeny specializované skupiny, které 

zabezpečují činnosti podle jednotlivých profesí. Výhodou takového uspořádání je centralizace 

řízení, přesnější analýzy, plánování, vysoká profesní připravenost a možnost dobrého 

vybavení strojovým parkem, speciálními zařízeními a nářadím. Nevýhodou je prodloužení 

času oprav, nižší znalost podmínek, ve kterých zařízení pracují a složitá komunikace mezi 

pracovníky údržby a obsluhy. [6] 

Decentralizovaná organizační forma údržby 

U této organizační formy, pokud je důsledně uplatňovaná, jsou všichni pracovníci 

údržby organizování ve skupinách s potřebnou profesní skladbou a tyto skupiny jsou zařazeny 

do útvaru výroby. Výhodou tohoto uspořádání je dobrá znalost podmínek a dobrá komunikace 

mezi pracovníky údržby a obsluhy. Nevýhodou je nejednotné odborné vedení a horší využití 

zdrojů – materiál, náhradní díly, mechanismy, nářadí apod. V této formě se může dobře 

uplatnit i údržba obsluhou. [6] 

Kombinovaná organizační forma údržby 

Je kombinací předcházejících forem se širokým rozpětím v rozsahu centralizovaných a 

decentralizovaných činností. Při vhodné volbě může využívat přednosti obou forem a 

minimalizovat jejich nedostatky. Pro velké organizace, se složitými provozy se osvědčila 

kombinovaná forma organizačního uspořádání. Přitom centralizované by měli být ty činnosti, 

které vyžadují vysokou odbornost a zručnost ve vztahu k udržovaným zařízením. 

Decentralizované by měli být ty činnosti, u kterých jsou rozhodující vlastnosti výrobního 
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procesu a podmínek, ve kterých zařízení pracuje. Je častým případem, že ve velkých 

podnicích jsou decentralizované údržbářské týmy „první linie“, které z ekonomických důvodů 

bývají více profesní. [6] Nevýhodou je, že může docházet ke zkratům v komunikaci mezi 

centralizovanou a decentralizovanou sekcí. [11] Centralizované zůstávají [6]:  

 Centrální dílenské činnosti. 

  Specializovaná řemesla a technické služby, jako služby softwarové a diagnostické. 

 Údržbářské projekty a konstrukce. 

 Doplňkové zdroje včetně dodavatelů. 

 Generální opravy. 

 Obstarávání náhradních dílů a materiálu. 

Decentralizované týmy pracují velmi blízko výrobních kolegů a v některých případech 

se stávají částí provozních týmů. Zodpovídají za realizaci obvykle centrálně kontrolovaného 

plánu údržby. Mají ale prostor i pro potřebnou míru vlastní iniciativy a dobrý vztah 

s personálem výroby. Mají proto zájem řešit problémy a předcházet poruchám, protože oni a 

jen oni žijí pod tlakem vzniklých situací. To je jeden z důvodů, proč mají provádět 

plánovanou preventivní údržbu. 

K nim je možné doplnit dodavatelskou (nakupovanou, externí) údržbu. V případě 

celkového odevzdání údržby cizí organizaci jde o outsourcing údržby. [6] Toto řešení může 

být nákladově příznivější, vzniká zde problém s delegací odpovědnosti za technický stav 

strojů a zařízení. [11] Outsourcing znamená spolupráci mezi dvěma partnery a přináší vždy 

určitý podíl nejistoty a rizika. Proto by měli být cíle, strategie i metody vždy předem a 

vzájemně definovány. Dalším specifickým typem údržby je integrovaná organizační forma, 

která předpokládá, že pracovníci údržby vykonávají kromě údržbářských činností i běžné 

provozní práce. Vyžaduje univerzální specialisty se širokou škálou vědomostí a zručností. [6] 

Organizace údržby bývá vystavena častým změnám. Manažeři přecházejí od podpory 

centralizované údržby k decentralizované a naopak. Pracovníci se tak musí stále 

přizpůsobovat novým úlohám. Některé organizace jsou měněny s cílem řešit určitý problém, 

což však často přináší další problémy místo řešení problému původního. [3] 
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4 Systém řízení údržby 

Řízení údržby v organizacích se týká plánované (preventivní), ale i neplánované (po 

poruše) údržby a týká se rovněž specializovaných opraven s linkovým charakterem oprav. 

Proces řízení plánované údržby vychází z programů preventivní periodické údržby a 

z výsledků technické diagnostiky (spojité – monitoringu anebo nespojité   - periodické), ústící 

do diagnostické prediktivní údržby. Řízení procesů ve specializovaných opravnách vychází ze 

zásad, platných pro řízení výroby ve strojírenských organizacích. Řízení údržby po poruše, 

s ohledem na její nahodilost, je vždy náročnější proces, charakterizovaný lokalizací poruchy, 

opravou a výstupní kontrolou, která ověří způsobilost výrobního zařízení po provedené 

údržbě po poruše. Tuto údržbu nelze naplánovat, pouze ji po výskytu poruchy můžeme a 

musíme seřídit. [6] 

Řízení preventivní údržby vychází z programu preventivní údržby jednotlivých 

objektů (strojů a zařízení), který obsahuje stručné specifikace (názvy) jednotlivých úkolů 

preventivní údržby (operací, zásahů), jejich periodicitu (intervaly, po nichž jsou údržby 

vykonávány), hodnoty diagnostických signál, požadavky na náhradní díly a materiál, např. 

jaký a kolik litrů oleje se musí vyměnit apod. Program preventivní údržby obsahuje zpravidla 

tyto druhy údržbářských úkolů [6]:  

 Revizní prohlídky, které jsou dány zákonem, vládními nařízeními a jinými závaznými 

předpisy a přijatými bezpečnostními normami. Mají charakter periodické údržby, 

jejichž intervaly jsou založeny na kalendářním čase (měsíc, rok). 

 Rutinní preventivní periodická údržba (čištění, mazání, výměna náplní, seřizování, 

plánované opravy). Interval těchto zásahů může být uváděn jak v kalendářním čase 

(den, týden, měsíc, rok) nebo v době provozu (hodiny skutečné činnosti množství 

přepraveného plynu apod.). 

 Preventivní diagnostická údržba založená na aplikaci diagnostických měření, případně 

na nepřetržitém monitorování technického stavu zařízení. Diagnostické prohlídky mají 

periodický charakter a interval těchto zásahů, pokud se nejedná o nepřetržité 

monitorování, může být uváděn jak v kalendářním čase (den, týden, měsíc, rok), nebo 

v době provozu (hodiny skutečné činnosti, množství produkce apod.). Následující 

diagnostické údržby (opravy) založené na normativech diagnostických signálů již 

ovšem mají intervaly proměnné a musí vždy plánovány případ od případu s využitím 

metod prediktivní údržby. 
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Proces řízení plánované (periodické a diagnostické) údržby se skládá z procesu 

plánování a rozvrhování. 

V procesu plánování údržby zpravidla s horizontem jednoho roku stanovujeme na 

jakém zařízení má být provedena údržba, co má být na zařízení udržováno, kdy má být údržba 

provedena (zpravidla s horizontem jeden měsíc) a kolik finančních prostředků bude na rok 

potřeba. 

V procesu rozvrhování údržby stanovujeme, kdy má být údržba provedena (plánovací 

horizont jeden týden), kdo má údržbu vykonat, jaké náhradní díly budou použity, jaký 

technologický postup bude uplatněn a jaké nářadí bude při údržbě použito. [9] 

4.1 Údržba po poruše 

Údržba po poruše je někdy nazývána nápravná, protože pouze odstraňuje (napravuje) 

důsledky opotřebení a nesnaží se jím předcházet, případně je snižovat. Používá se také u 

prvků, kde je obtížné nebo nemožné zjistit velikost opotřebení, např. elektronické součástky, 

žárovka. Potom je ovšem nutné při zvýšených požadavcích na spolehlivost použít některý ze 

způsobů zálohování. [1] 

Základní povinnosti útvaru údržby [10]:  

 diagnostikovat problém, 

 plánovat jeho nápravu, 

 provést požadovanou opravu. 

Všechny tyto činnosti probíhají v časové tísni bez možnosti řádné přípravy. Systém je 

jednoduchý, avšak rizikový a může být proto uplatňován jen vůči nevýznamnému výrobnímu 

zařízení (zpravidla pomocné, obslužné zařízení). Postrádá prevenci a plánovitost, hrozí 

haváriemi. [10] 

Pokud máme nové zařízení, můžeme očekávat minimální případy selhání. Nebudeme 

muset vynakládat finanční prostředky, dokud nedojde k poruše. Vzhledem k tomu, že 

nevidíme související náklady na údržbu, můžeme zobrazit toto období jako šetření peněz. 

Nevýhodou je realita. Jsme přesvědčeni, že šetříme náklady na údržbu, ale ve skutečnosti 

zkracujeme životnost zařízení, což má za následek častější výměnu (velké materiální zásoby 

náhradních dílů).  Selhání bude s největší pravděpodobností vyžadovat rozsáhlejší opravy, 

tzn. dlouhodobou odstávku zařízení. [8] 
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V praxi se často vyskytuje také částečný poruchový stav, při kterém dochází ke ztrátě 

jen částí funkcí, respektive umožňuje plnění funkce při sníženém výkonu, nevyžaduje 

okamžitou odstávku a zásah údržby může být posunut na čas, kdy není požadovaná činnost v 

objektu. [6] 

Výsledkem v současnosti již málo používaného systému údržby po poruše jsou jak 

časové ztráty, tak i velmi vysoké náklady, dané součtem nákladů na obnovu zničeného 

zařízení a ztrát z výpadku produkce. Jak ukazuje časově-ekonomický pohled na obrázku 3, 

jsou zde veškeré náklady na údržbu vynaloženy až po poruše. [17] 

 

Obr. 3 Schéma systému údržby po poruše [17] 

4.2 Plánovaná údržba 

Plánovaná údržba znamená plánovanou preventivní, prediktivní nebo proaktivní 

údržbu, kterou provádí specialisté útvaru údržby s operátory strojů. Náplní plánované údržby 

jsou především preventivní inspekce a preventivní opravy. Preventivní opravy jsou prováděny 

na základě zjištěných skutečností v průběhu preventivní inspekce a jsou zaměřeny na snížení 

pravděpodobnosti výskytu poruchy nebo vypovězení funkčnosti zařízení. Cílem plánované 

údržby je předcházet poruchám včasným odhalením a odstraňováním možných příčin vzniku 

poruch. [12] 

 



 

13 
 

4.2.1 Preventivní údržba 

Preventivní údržba je činnost, která se provádí před výskytem poruchy, aby se 

předešlo hrozícímu selhání. Jedná se o činnost obsahující úkony, jež ukazuje obrázek 4. Tato 

údržba zahrnuje plánované aktivity založené na znalosti chování porouchaných součástek a 

podmínek a je prováděna buď za účelem vylepšení systému, nebo aby se předešlo chátrání 

zařízení. [12] 

Smyslová vodítka        Řešení problémů 

zrak – prosakování         identifikace 

sluch – kavitace         lokalizace 

hmat – vibrace         odhad 

čich – horký olej 

 

 

Zamezení selhání        Zlepšení 

pravidelná péče        modifikace 

průběžná kontrola        dodatečná montáž 

údržba (seřizování, oprava,        přeprojektování 

odstraňování, nahrazování) 

Obr. 4 Úkony preventivní údržby [12] 

V rámci pravidelné kontroly se provádí, úpravy, čištění, mazání, výměna dílů, 

kalibraci, opravy součástek a zařízení. To se provádí bez ohledu na stav zařízení. [13]  

Údržba stroje nebo zařízení se provádí podle předem stanoveného časového plánu 

prohlídek. Je navržena tak, aby udržovala a zvyšovala efektivní využití výrobních kapacit, a 

sleduje tři hlavní zásady prevence [12]:  

 Zachování normálních podmínek.  

 Včasné odhalení abnormalit.  

 Rychlá reakce. 

Preventivní údržba se člení do dvou podtypů [11]:  

 Periodická údržba je prováděna v předem stanovených cyklech. Periody mohou být 

časové nebo mít charakter počtu provedených úderů, rotací u strojů nebo např. ujetých 

kilometrů u dopravních prostředků.  

 

Zhoršení 

výkonů 
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 Diagnostická údržba je založena na sledování strojního zařízení a měření jeho 

opotřebení a výkonů. K opravě dochází, až když se v chodu zařízení projevují 

abnormality. Oba tyto přístupy se mohou do jisté míry prolínat. 

Výhodou preventivní údržby je, že se při ní v naprosté většině případů předejde 

poruše. Jestliže se porucha přece jen vyskytne, jsou její dopady a také náklady na její 

odstranění nesrovnatelně nižší až zanedbatelné oproti předchozí variantě. Je však třeba počítat 

se značnými náklady na plánované opravy (výměnu prvků a celých uzlů) podle předem 

stanoveného časového plánu. Tyto zásahy mnohdy navíc představují zcela zbytečnou 

výměnu, když jsou v předstihu z důvodu prevence měněny ještě zcela funkční části systému 

za nové. V součtu náklady klesají jen mírně, protože zde zůstávají relativně vysoké náklady 

na pravidelný cyklus oprav a náhradní díly. Náklady jsou, ale rovnoměrněji rozloženy v čase 

(viz Obr. 5). [17] 

 

Obr. 5 Schéma systému preventivní údržby [17] 

Používá se proto u součástí nebo systémů kritických z hlediska bezpečnosti nebo 

ohrožení životního prostředí, kde prakticky není možné použít zálohování (jak zálohovat 

funkci dvojkolí u železničního vozidla). Nutné je zajistit sledování a evidenci příslušného 

výkonového parametru, např. kilometrického proběhu vozidla. Údržba a obnova probíhá 

zásadně podle předepsaných technologických postupů, prvek je zpravidla po jistém proběhu 

vyřazen a nahrazen novým, nebo je provedena velmi důkladná kontrola s využitím 

nedestruktivních metod, např. defektoskopie. [1] 
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Klíčovým přínosem preventivní údržby je to, že pomáhá rozvíjet údaje, které 

odůvodňují opravy nebo výměny. Téměř 40% času, preventivního plánu údržby identifikuje 

problém vyžadující díly, které nejsou snadno dostupné. Tato skutečnost sama o sobě má za 

následek zdvojování úsilí, včetně časového cestování, demontáže atd. Prediktivní technologie 

a dálkové monitorování mají schopnost radikálně zlepšit své výsledky a odstranit plýtvání 

času a peněz z vašeho stávajícího programu preventivní údržby. [21] 

4.2.2 Prediktivní údržba 

Prediktivní údržba je metoda testování strojů, která nalézá chyby ve stavech strojů, na 

základě diagnostických metod. Testování strojů se většinou provádí bez nutnosti odstávky 

stroje, která je obvykle nezbytná v případě programů preventivní údržby. Dobře zpracovaný 

program prediktivní údržby využívá dostupné a ověřené technologie testování, jako je analýza 

vibrací, infračervená termografie, analýza oleje a částic opotřebení, ultrazvukové testování 

atd. [12] 

Přínosem správně zavedeného programu prediktivní údržby je především fakt, že 

odstraňuje z údržby nutnost pouhých dohadů. Testovací zařízení umožňuje identifikovat 

problém včetně jeho potenciální příčiny a kvalifikovaní technici jsou tak mnohem lépe 

schopni doporučit ty nejvhodnější postupy a zásahy pro odstranění opakujících se problémů, 

zabránit neplánovaným prostojům, prodloužit životnost stroje a zvýšit celkový výkon operací 

a zařízení závodu. Z pohledu výrobních strojů a zařízení je náplní programu prediktivní 

údržby [12]:  

 Testování provozuschopnosti stroje.  

 Zjištění místa, příčiny výskytu poruchy stroje.  

 Predikce další provozuschopnosti. 

Používání programu prediktivní údržby poskytuje mnoho výhod. Dobře řízený 

program prediktivní údržby vyloučí katastrofální selhání zařízení. Zaměstnanci mohou 

naplánovat činnosti údržby pro minimalizaci nebo odstranění přesčasových nákladů. Dále 

mohou být minimalizovány skladové zásoby, protože díly nebo zařízení na podporu 

předpokládaných nároků údržby nebude nutné objednat předem. Zařízení bude provozováno 

na optimální úrovni, čímž se ušetří náklady na energii a zvýší se spolehlivost zařízení. 

Průměrné úspory v průmyslu po zahájení funkčního programu prediktivní údržby [8]:  

 návratnost investic: 10 krát, 

 snížení nákladů na údržbu: 25% až 30%, 
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 odstranění poruch: 70% až 75%, 

 snížení prostojů: 35% až 45%, 

 zvýšení produkce: 20% až 25%. 

Tento případ lze již označit za variantu údržby podle skutečného stavu (viz Obr. 6). [17] 

 

Obr. 6 Schéma systému prediktivní údržby [17] 

Je však třeba přiznat, že narůstají počáteční náklady, dané především poměrně 

vysokou pořizovací cenou diagnostických systémů a zvýšením investic do vzdělávání 

zaměstnanců. Další průběžné náklady jsou v porovnání s počátečními náklady velmi nízké. 

Aby bylo možné správně stanovit správný okamžik pro údržbu, je třeba zařízení trvale, popř. 

alespoň periodicky sledovat a podle zjištěných hodnot určitých provozních parametrů tento 

optimální okamžik určit. Přestože diagnostické systémy nepatří k nejlevnějším a zvyšují 

celkové náklady (náklady na ně se přičítají k nákladům na samotnou údržbu), většinou se ještě 

několikanásobně vrátí v podobě úspor nákladů na odstranění následků poruchy či havárie. 

[17] 

Problémy prediktivní údržby 

Výzkumy ukazují, že po pěti letech lze pouze 23% projektů prediktivní údržby označit 

jako úspěšné. Chyby se týkají [12]:  

 oblasti lidského faktoru,  

 nevhodných informačních toků,  

 nevhodně zvolených technologií,  

 nevhodného začlenění do procesů podniku.  
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Obrovským problémem v našich podnicích je podceňování znalostí. Mnoho 

neúspěšných projektů bylo založeno na nesprávných metodách. Koupě přístrojů ještě 

neznamená zavedení diagnostiky. Bez adekvátního vzdělání je diagnostik pouhým měřičem. 

Většina projektů diagnostiky v našich krajích neuspěje právě proto, že pracovníci a střední 

management nejsou odborně proškoleni. Firemní školení jsou velmi často orientována jen na 

obsluhu přístrojů a pracovníci nejsou schopni analyzovat a interpretovat naměřená data. Jejich 

informace pro vedení nejsou dostatečné a často ani nevystihují celkový stav stroje.[12] 

4.2.3 Proaktivní údržba (TPM) 

Tento způsob údržby (TPM – Total Productive Maintenance), neboli proaktivní 

údržba se zaměřuje na zapojení všech pracovníků pracujících v dílně do aktivit, směřujícím k 

minimalizaci odstávek strojů, nehod a zmetků. Tato metoda překonává tradiční dělení lidí na 

pracovníky, kteří se strojem pracují a kteří jej opravují. Využívá toho, že pracovník 

obsluhující stroj má lepší předpoklady k rozpoznání abnormalit v jeho práci a případné zdroje 

budoucích poruch zařízení. Podstatná část diagnostických a údržbářských úloh se přenáší z 

oddělení údržby na oddělení provozu (výroby). Podstata metody TPM spočívá v dosahování 

lepšího využití strojního zařízení zkvalitněním práce údržby. Systém je založený na včasné 

detekci abnormalit vznikajících při provozu a jejich odborném odstranění. Jedním 

s progresivních prvků této údržby je přenesení části odpovědnosti za stroj na jeho obsluhu. 

Těžištěm je zvládnutí základní údržby operátory pracujících s těmito stroji. Zavádění TPM 

musí vycházet z dlouhodobého projektu, který musí vycházet z jasně definovaných ročních 

plánů a jejich rozpracování na dílčí aktivity pro každý provoz. [11] 

Proaktivní varianta údržby vychází zcela z předchozí prediktivní verze, kterou dále 

zdokonaluje, takže jejím základem je opět využití diagnostiky, zpravidla ovšem mnohem 

komplexnější. V moderních diagnostických systémech odpovídajících potřebám proaktivní 

údržby se kombinují mnohé dosud relativně samostatné obory diagnostiky tak, aby bylo 

optimálně pokryto celé sledované zařízení. Proaktivnost se mj. projevuje také tím, že nová 

zařízení, zejména ta „životně důležitá“, se již navrhují s ohledem na snadný přístup při 

zavádění diagnostiky třeba v budoucnu. Již při konstruování stroje či zařízení by tedy mělo 

být pamatováno na možnost připojení diagnostických systémů, počítá se s umístěním snímačů 

a měřicích míst pro sledování vibrací, teplot, s odběrem vzorků maziv a zjišťováním dalších 

parametrů. Rozložení nákladů při použití proaktivní údržby je naznačeno na obrázku 7. [17] 
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Obr. 7 Schéma systému proaktivní údržby [17] 

TPM je metoda či spíše filosofie zajišťující dosahování tří základních cílů 

souvisejících s efektivností zařízení [16]:  

 dosahování nulových neplánovaných prostojů, 

 dosahování nulových ztrát rychlosti strojů, 

 dosahování nulových vad způsobených stavem strojů. 

Při zajišťování efektivnosti technologií jde o to, aby investice do nich vložená měla co 

nejkratší návratnost. Tento jednoduchý ekonomický pohled je stručným vysvětlením, proč 

TPM zavádět. Význam této metody je ale přesto zásadně širší. 

TPM je souhrn nástrojů a postupů, které rozhodně nejsou určeny jen pro oddělení 

údržby, jak by název mohl napovídat. TPM se svým způsobem dotýká každého pracovníka 

společnosti a je součástí firemní kultury. Filosofií TPM je změnou prostředí změnit lidi (viz 

Obr. 8). Pokud je nedostatečná podpora myšlenkám TPM nebo nedostatečný tlak 

managementu, není fungující týmová práce, nebo TPM není součástí denní práce, pak nemůže 

TPM fungovat dobře. Při zavádění TPM se musíme soustředit na následující aktivity [16]:  

 program zvyšování celkové efektivnosti zařízení, 

 program autonomní údržby, 

 program plánované údržby, 

 program tréninku a vzdělávání, 

 program plánování pro nové stroje a díly, 

 zavádění systému údržby včetně informačního systému. 
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Obr. 8 Filosofie TPM [16] 

Mezi základní pilíře TPM patří autonomní údržba. Operátor zařízení provádí 

samostatně inspekce, čištění, mazání, samostatné provedení menší údržby. Autonomní údržba 

neznamená převedení povinností údržby na obsluhu stroje a její zastupování, ale vykonávání 

vybraných opravárenských a kontrolních činností. Mezi další úkoly obsluhy patří: poznání 

zařízení; čištění strojů a zařízení a opatření proti zdrojům znečištění; tvorba standardů pro 

čištění, mazání a kontrolu zařízení; monitorování a identifikování zdrojů poruch; zlepšování 

zařízení a další. [12] 

4.3 Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) 

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) je metoda pro zavedení programu 

preventivní údržby, který umožní účelně a účinně dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti 

a pohotovosti výrobního zařízení, a je určena k tomu, aby vedla ke zlepšení celkové 

bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu. [6] 

Byl vyvinut počátkem šedesátých let dvacátého století pro civilní letecký průmysl, 

postupně se osvědčil v dalších průmyslových odvětvích. Metodika byla rozpracována nejprve 

v dokumentu MSG – 3, ze kterého vyšel návrh normy ČSN IEC 60300-3-11. V úvodu této 

normy je uvedeno: [2] 
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„Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) je metoda pro zavedení programu 

preventivní údržby, který umožní účelně a účinně dosáhnout požadované úrovně 

bezpečnosti a pohotovosti zařízení a konstrukcí, a určena k tomu, aby vedla ke 

zlepšení celkové bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu.“ 

Svých cílů dosahuje hlavně analýzou poruch zařízení, jejich příčin a možnostmi jak 

těmto poruchám předcházet. RCM odpovídá na okruh otázek typu [7]:  

 Jaké jsou funkce daného zařízení? 

 Jakým způsobem dochází k poruše těchto funkcí? 

 Co způsobuje každou poruchu? 

 Co se děje, když se vyskytne daná porucha? 

 Jakým způsobem se každá porucha projevuje? 

 Jak se dá předvídat, respektive předcházet vzniku poruchy? 

 Jaké je možné řešení v případě, že se průběh poruchy nedá předpovědět, respektive se 

mu nedá předejít? 

Strategie RCM sleduje provoz každého prvku a definuje důsledky jeho poruch. [10] 

Pozornost se zaměřuje na všechny poruchy, které se již vyskytly, stejně jako na poruchy, které 

se dosud nestaly, ale jsou pravděpodobné. Příčiny těchto pravděpodobných nebo 

potenciálních poruch se nazývají „poruchovými druhy“. Když budou identifikovány všechny 

druhy poruch, zavede se program, který má buď zabránit poruše, nebo minimalizovat její 

důsledky. [12] 

Bezpečnost je hlavní náplní RCM. Druhým nejdůležitějším problémem je efektivita 

nákladů. Nákladová efektivita bere v úvahu priority nebo péči o servisní nutnost a pak 

odpovídá výši nákladů, odpovídající této priority. Flexibilita RCM zajišťuje, že správný typ 

údržby se provádí na zařízení, pokud je to potřebné. [13] 

Úspěšná aplikace metody RCM vyžaduje dobrou znalost a pochopení funkce systému 

a jeho prvků spolu s identifikací a pochopením možných poruch a důsledků těchto poruch. 

Metoda RCM má největší naději na úspěch všude tam, kde údržba může předejít poruchám, 

které by mohly mít vážné následky pro bezpečnost, životní prostředí nebo ekonomiku 

provozu. [6] 

Program údržby RCM se skládá z počátečního programu údržby, na který navazuje 

neustále se vyvíjející „dynamický“ program údržby. Počáteční program údržby je zpravidla 

definován před uvedením nových vozidel do provozu, je vypracován ve spolupráci mezi 

dodavatelem a provozovatelem vozidla. Provozní program údržby je vypracován s použitím 
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počátečního programu údržby, je inicializován provozovatelem a vychází z dat a zkušeností o 

skutečném průběhu opotřebení, poruchách a technologickém vývoji. Počáteční program RCM 

může být uplatněn i po zavedení vozidel do provozu, s cílem obnovit a zlepšit existující 

program údržby, zejména pokud je stávající program údržby navržen pouze na základě 

zkušenosti nebo doporučení výrobce. Vztah počátečního a provozního programu RCM je 

znázorněn na obrázku 9. [2] 

 

Obr. 9 Schéma programů údržby RCM [2] 

Efektivní program údržby musí obsahovat pouze takové úkoly, které jsou opravdu 

nutné pro splnění daných cílů. Nadbytečné úkoly zvyšují náklady na údržbu a přitom 

nezvyšují inherentní úroveň bezporuchovosti. 

Program údržby vychází z posouzení návrhu konstrukce celků, z hodnocení 

přípustnosti únavy a poškození, z výsledků zkoušek a ze zkušeností z provozu obdobných 

konstrukcí.  Program údržby musí stanovit, jaké celky se musí udržovat, jakých cílů se má 

údržbou dosáhnout, jaké prostředky použít a v jakých intervalech údržbu provádět. [2] 
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5 Měření výkonnosti údržby a vybraná metoda hodnocení 

Proces měření výkonnosti údržby (Maintenance Performance Measurement – MPM) 

je definován jako multidisciplinární proces měření a odůvodňování hodnoty vytvořené 

investicí do údržby při zohlednění požadavků akcionářů nahlížených strategicky z hlediska 

celkové podnikatelské prosperity.  

5.1 Ukazatele měření údržby 

Přístupy k měření výkonnosti a efektivity údržby byly v minulosti zatíženy značnou 

mírou subjektivismu. Nejednoznačnost panovala nejen v tom, jak parametry porovnávat, ale 

jak získané výsledky interpretovat. Určitý systém vnesla do metodiky měření výkonnosti 

údržby až norma EN 15341, která zobecnila do té doby známé a užívané přístupy, a 

formulovala čtyři kategorie poměrových ukazatelů, které jednoznačně změřily všechna 

rozhodná kritéria výkonnosti údržby. Těmito kategoriemi jsou: ekonomické, technické, 

organizační a bezpečnostně-environmentální indikátory. Příklad některých typických 

indikátorů dle EN 15341 používaných v jednotlivých kategoriích uvádí tabulka 1. [14] 

Tab. 1 Přiklad typických indikátorů podle kategorií [14] 

Kategorie indikátorů Indikátor 

Ekonomické 
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢 ∗ 100%

𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢
 

Technické 
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑎𝑠 ∗ 100%

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑎𝑠 + č𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑓𝑢𝑛𝑘č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑒𝑛ý ú𝑑𝑟ž𝑏𝑜𝑢
 

Organizační 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦 ∗ 100%

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
 

Bezpečnostně-

enviromentální 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑟𝑎𝑛ě𝑛í ∗ 100%

1 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛
 

Takto získané ukazatele lze využít pouze komparativním způsobem, tzn. v případě, 

kdy jsou porovnávány s jinými obdobnými firmami, odvětvovými průměry nebo s tzv. 

nejlepšími praktikami (The Best Practices). Soubory indikátorů, které slouží jako metriky 

procesů údržby, členíme na „předbíhající“ (leading), měřící efektivitu vstupů, „koincidenční“ 

(coincidental), měřící efektivity v okamžitém čase a „zpožděné“ (lagging), měřící efektivitu 

výstupů již završených procesů údržby. Předbíhající indikátory jsou označovány jako 

provozní či operační, a jejich žádoucím přizpůsobením lze ovlivňovat kvalitu výstupů. 
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Předbíhající indikátory tak varují uživatele o nedosažení cíle ještě před tím, než se objeví 

problém. Zpožděné indikátory jsou vesměs představovány finančními indikátory a slouží k 

monitorování již ukončeného procesu. [14] Tyto indikátory nejsou predikční. Teprve 

vzájemné propojení předbíhajících a zpožděných indikátorů umožňuje kontrolovat proces 

měření výkonnosti údržby. Metriky, které jsou využívány k měření výkonnosti údržby, 

mohou být tvrdé (Kvantifikovatelné nebo objektivně existující. Například počet výpadků 

technologického procesu za směnu.), nebo měkké (Kvalitativní, založené na úsudku, vesměs 

subjektivní a jsou založeny na vnímatelných údajích. Například spokojenost zákazníků se 

službou nebo manažerské ohodnocení postoje pracovníků k zákazníkům.). [15] 

5.2 SWOT analýza 

Chceme-li si přiblížit metodu SWOT, je možné vyjít z typické definice strategie, která 

strategii považuje za vytvoření budoucího způsobu řízení organizace, který buď zachovává, 

nebo zlepší její konkurenční postavení. Dobrá strategie je pak ta, která neutralizuje hrozby 

vnějšího prostředí, dovoluje využít budoucích příležitostí, těží ze silných stránek firmy a 

odstraňuje nebo neutralizuje její slabé stránky. [18]  

Metoda SWOT je založena na kombinaci [18]:  

 silných (strengths) a slabých (weaknesses) stránek firmy,  

 příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) v okolí firmy.  

Je zřejmé, že tyto faktory se budou lišit případ od případu a v závislosti na tom, do 

jakého typu odvětví firma patří a v jakém stádiu životnosti se odvětví nachází. 

Hrozby a příležitosti budoucího okolí. Při analýze budoucích hrozeb okolí je třeba 

vycházet jak z hrozeb makrookolí, tak mikrookolí firmy. Je nesporné, že prosazující se 

globalizace značně rozšiřuje hranice relevantního okolí. Následující text uvádí přehled 

typických hrozeb, řada z nich je odvozena z Porterových „pěti sil“. 

 vysoká diferenciace v odvětví, 

 státní regulace, 

 know-how, které se v odvětví používá, 

 velký počet konkurujících firem, stejně velké konkurující firmy, 

 pomalý růst odvětví, 

 hrozba substitučních výrobků, 

 hrozba vstupu nového výrobce atd. 
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Příležitosti jsou ve většině případů chápány jednak jako příležitosti, které pomohou 

firmě neutralizovat hrozby, jednak jako růstové a rozvojové příležitosti vyplývající 

z charakteru okolí. Ve druhém případě bude charakter příležitostí závislý na tom, zda půjde o 

odvětví ve fázi zralosti, odvětví na sestupu nebo zda půjde o mezinárodní (globální) trhy. [18] 

Silné a slabé stránky firmy. Přestože okolí firmy je bezpochyby velice silným 

faktorem ovlivňujícím tvorbu její strategie, ukazuje se, že nemůže být faktorem jediným, ale 

musí být brány v úvahu i silné a slabé stránky firmy a její vnitřní zdroje. Silné a slabé stránky 

mohou být hledány a analyzovány především v následujících oblastech [18]:  

 finanční postavení podniku, 

 výzkum a vývoj 

 výrobková politika, 

 výrobní kapacity jejich flexibilita, 

 úroveň managementu, 

 organizace firmy, 

 napojení na infrastrukturu, 

 image firmy či výrobku atd. 

Kombinací příležitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy pak vznikají 

různé varianty budoucího strategického chování, přičemž vždy je nutné vzít v úvahu, že jde o 

budoucí vývoj, tzn., že jak silné a slabé stránky, tak i příležitosti a hrozby je nutno chápat 

dynamicky, zvažovat alternativy budoucího růstu, stagnace nebo možného zhoršení těchto 

faktorů. Bez ohledu na organizační úroveň, na které je analýza SWOT aplikována, pak lze 

určit takzvanou [18]:  

 ideální podnikatelskou jednotku, která má velké příležitosti a malá ohrožení, 

 spekulativní podnikatelskou jednotku, která má velké příležitosti, ale i velká ohrožení, 

 vyzrálou podnikatelskou jednotku s malými příležitostmi a malými ohroženími, 

 znepokojující podnikatelskou jednotku s malými příležitostmi a velkými ohroženími. 

Podle charakteru odvětví a vzniklých kombinací vnitřních i vnějších stránek pak lze 

organizaci, popř. i pro jednotlivé organizační složky volit různé typy strategií, které vycházejí 

na základě analýzy SWOT ze čtyř možných zjednodušených přístupů [18]:  

 přístup S – O → využívat silných stránek a velkých příležitostí plynoucích z okolí, 

 přístup W – O → snažit se eliminovat slabé stránky za pomocí příležitostí z okolí, 

 přístup S – T → využívat svých silných stránek k eliminaci hrozeb, 

 přístup W – T → snažit se vyřešit zhoršený stav i za cenu likvidace části organizace.  
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6 Současný stav prováděné údržby 

Pro plánování a řízení údržby se v DPO se využívá programu Korund+, který zahrnuje 

řízení údržby veškerého provozovaného zařízení, plánování, sledování a vyhodnocování 

průběhu údržbových prací a řízení personálních zdrojů. Dále se používá programu HELIOS 

pro potřeby operativního i strategického řízení společnosti. Představuje rozsáhlé možnosti 

manažerského vyhodnocování, sjednocení procesů, zvýšení efektivity práce, významné 

personální úspory a snižování provozních nákladů. 

Pro evidenci prováděné údržby a oprav vozidel slouží tyto doklady [19]:  

Průkaz způsobilosti je kmenovým dokladem vozidla, ve kterém jsou uvedeny základní 

technické údaje o vozidle, údaje o uvedení do provozu a potvrzení o převzetí vozidla 

uživatelem. Z hlediska záznamu slouží k záznamům o provedených celkových opravách 

vozidla a změnách (výměna motoru, schválené rekonstrukce apod.). 

Vozová kniha je průvodním dokladem o údržbě jednotlivých vozidel. Slouží 

k evidenci periodické údržby tj. pravidelné prohlídky všech stupňů, výměny olejů, velkých 

oprav, oprav nebo výměn agregátů, běžných oprav, případně úprav vozidla, které mohou 

ovlivnit jeho provozní vlastnosti a řádnou funkci, zejména z hlediska bezpečnosti provozu. 

Pracovní příkaz opravy vozidla, zaznamenávají se zde objednané a provedené opravy 

(práce). Pracovní příkaz (případně objednávku opravy) vystavuje směnový mistr a pověřený 

pracovník provádí záznam provedené práce a výměn dílů případně skupin a podskupin. 

Přejímací protokol o provedené údržbě je záznam o provedení pravidelné údržby 

určitého stupně s popisem provedených prací, (viz Příloha 2). Dále jsou zde uvedeny 

evidenční čísla vybraných komponentů a hodnoty např. stav baterie, stav tachografu. 

Produkční list vozidla je denní evidence počtu ujetých km, spotřeby provozních náplní 

vozidla včetně provedené údržby a oprav. Slouží ke statistice a plánování preventivní údržby. 

Zakázkový list slouží k předávání vozidla do velké opravy. Je průvodním dokladem 

k předávání a převzetí vozidla do velké opravy, (viz Příloha 1). Z dokladů o údržbě a 

opravách vozidel se vychází rovněž při denním vyhodnocování správkového stavu vozidel a 

ekonomických výsledků. Všechny doklady o vozidle a opravách se mohou po dohodě, 

předávat pomocí elektronických nosičů dat. 

Revize podle zákona o drahách číslo 266/1994 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky číslo 

100/1995 Sb., podléhá každé drážní vozidlo pravidelným revizím UTZ (určené technické 

zařízení) elektrického drážních vozidel v intervalu do pěti let. U elektrického zařízení 

speciálních vozidel s elektrickým přenosem výkonu je interval tři roky. 
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Technické kontroly podle zákona o drahách číslo 266/1994 Sb. prováděcí vyhlášky 

173/1995 Sb., podléhá drážní vozidlo pravidelným technickým kontrolám, nejpozději 

v intervalech uvedených v příloze 5 vyhlášky číslo 173/1995 Sb. U vozů pro dráhu 

tramvajovou je u drážních vozidel pro přepravu cestujících interval dva roky a speciální 

vozidla pět let. Tato technická kontrola musí být zaznamenána do průkazu způsobilosti 

vozidla. Pravidelná technická kontrola drážního vozidla pro dráhu tramvajovou se provádí 

podle rozsahu stanoveného pro technickobezpečnostní zkoušky podle § 60 vyhlášky číslo 

173/1995 Sb. Této vyhlášce podléhají drážní vozidla po nehodě nebo mimořádné události 

s vlivem na jejich technickou způsobilost, nebo v rozsahu odpovídajícímu opravě 

konstrukčních částí, jejichž funkčnost má vliv na bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 

dopravy. Drážní hnací vozidla podléhají technické kontrole mimo tento časový interval, 

nebyla-li více než šest měsíců užívána v provozu. 

Pracovní postupy a rozsah stupňů údržby jsou stanoveny výrobcem jednotlivě podle 

typu vozidla, (viz Příloha 3). Zvlášť pro mechanickou, tak i pro elektrickou část vozidla, 

včetně seřizování, zkoušení jednotlivých agregátů a vozidla jako celku. Rozsah údržby všech 

typů vozů je stanoven také směrnicí provozovatele. 

Denní prohlídka 

Denní prohlídka vozidel se provádí ve vozovně Poruba každodenně, pracovníky 

hotovostní čety, nejpozději po ujetí 500 ± 10% km a platí pro všechna vozidla. Vizuální 

kontrolou celého vozu se zjistí případná poškození nebo opotřebení. V případě potřeby se 

doplní provozní kapaliny a hmoty. Prověří se závady zapsané a nahlášené řidičem. Mytí a 

čištění vozidla je realizováno externí firmou. 

Kontrolní prohlídka 

Kontrolní prohlídka vozidla se provádí ve vozovně Poruba, pracovníky kontrolních 

prohlídek, vždy po ujetí předepsaného počtu kilometrů pro jednotlivý typ vozidla (viz Tab. 2.) 

Kontrolní prohlídka obsahuje provedení všech úkonů denní prohlídky, pokud není nahrazena 

úkony tohoto stupně údržby. 
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Tab. 2 Termíny provedení kontrolní prohlídky 

Typ vozidla Počet ujetých km 

T3 max. 4 000 km ± 400 km 

K2 G TV8, K2 P.O, T3 RP max. 6 000 km ± 600 km 

T6, T3R.EV, T3 RE, VV60LF  max. 7 000 km ± 700 km 

Všechny typy Vario LF max. 10 000 km ± 1 000 km 

TRIO Elin, TRIO Euro max. 10 000 km ± 2 000 km 

Kontrolní prohlídka se skládá z těchto dílčích částí: 

 prohlídku podvozků, 

 prohlídku skříně vozu, 

 prohlídku elektrické výzbroje, 

 kontrolu funkce brzd, brzdná zkouška. 

Nejprve se zpřístupní všechny přístrojové skříně, tzn., demontují se všechna víka a 

následně se odstraní všechny nečistoty (prach). Provede se vizuální kontrola, zaměřená na 

stav karoserie a elektrické výzbroje (např. dotažení matic, upevnění svorkovnic a konektorů, 

stav kabeláže a stav jednotlivých prvků elektrické výzbroje).  Opotřebené součásti se opraví 

nebo vymění. V případě většího poškození se ihned vymění. Na podvozcích se zkontroluje 

těsnost převodovek, stav kotoučových (čelisťových) a kolejnicových brzd, provádí se jejich 

seřízení. Vyzkouší se funkce elektrodynamické, nouzové, záchranné a mechanické brzdy. 

Následně se provede brzdná zkouška všech brzd. Začátek brzdění na trati je označen terčíkem 

a za ním je dráha označena po jednotlivých metrech. U vozidel v soupravě se zkouší celá 

souprava vozidel. 

Ostatní plán úkonů je podrobně zpracován v návodu k údržbě daného typu vozu. Po 

provedení stanovených úkonů je povinen odpovědný pracovník podepsat protokol o 

provedení kontrolní prohlídky se zápisem do vozové knihy. 

Střední a velká prohlídka 

Střední a velká prohlídka vozidla se provádí v EKOVĚ ELECTRIC a. s., vždy po ujetí 

předepsaného počtu kilometrů pro jednotlivý typ vozidla (viz Tab. 3 a 4). Střední prohlídka 

obsahuje provedení všech úkonů kontrolní prohlídky, velká prohlídka obsahuje provedení 

všech úkonů střední prohlídky, pokud není nahrazena úkony tohoto stupně údržby. 
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Tab. 3 Termíny provedení střední prohlídky 

Typ vozidla Počet ujetých km 

K2 G TV8, K2 P.O, T3 RP max. 100 000 km ± 10 000 km 

T6, T3R.EV, T3 RE, VV60LF  max. 120 000 km  10 000 km 

Všechny typy Vario LF max. 160 000 km  10 000 km 

TRIO Elin, TRIO Euro max. 200 000 km ± 40 000 km 

Tab. 4 Termíny provedení velké prohlídky 

Typ vozidla Počet ujetých km 

K2 G TV8, K2 P.O, T3 RP max. 300 000 km ± 30 000 km 

T6, T3R.EV, T3 RE, VV60LF  max. 360 000 km ± 36 000 km 

Všechny typy Vario LF max. 480 000 km  30 000 km  

TRIO Elin, TRIO Euro max. 600 000 km ± 120 000 km 

Střední a velká prohlídka se skládá z těchto dílčích částí: 

 Přistavení vozidla do údržby, provedení vstupní přejímky. 

 Vyvázání podvozků a demontáž pantografu jen velká prohlídka. 

 Mytí karoserie vozidla a podvozků před prováděnou údržbou. 

 Demontáž a následná oprava nebo výměna komponentů elektrické výzbroje, U 

střední prohlídky vizuální kontrola, v případě poškození výměna. 

 Oprava skříně vozu. 

 Oprava podvozků, jejich demontáž na jednotlivé díly a zpětná montáž. 

 Nový lak celého vozu včetně podvozků jen velká prohlídka. Opravný nátěr se 

provede u střední prohlídky. 

 Montáž komponentů elektrické výzbroje. 

 Navázání podvozků a montáž pantografu. Oprava pantografu u střední 

prohlídky. 

 Mytí vozidla po údržbě. 

 Seřízení vozu na seřizovací hale včetně funkce brzd. 

 Konečná přejímka. 

 Brzdná zkouška, zkušební jízda a předání vozu. 
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Při zadávání údržby střední a velká prohlídka se do zakázkového listu se zapisují 

požadavky vozovny nad rámec standardní opravy, podle stavu přistaveného vozidla, s 

ohledem na hospodárnost stáří a provozní bezpečnost, aby nevznikla nutnost následných 

mimořádných oprav vozidla mezi jednotlivými stupni údržby (zejména požadavky oprav, po 

dopravních nehodách). 

Před plánovanou likvidací vozidla se velká prohlídka neprovádí, místo ní provede 

střední prohlídka. V případě rozhodnutí vedoucího odboru Kolejová vozidla o znovu zařazení 

vozidla do provozu, následuje po ujetí předepsaného počtu km preventivní údržby, vždy vyšší 

stupeň údržby. U nových vozidel je lze provést navíc jednu střední prohlídku před první 

plánovanou velkou prohlídkou. Vedoucí odboru Kolejová vozidla může na základě posouzení 

technického stavu tramvaje, která ještě není určena k likvidaci, rozhodnout o mimořádném 

provedení střední prohlídky před plánovanou velkou prohlídkou. Kilometrický proběh do 

velké prohlídky vozidla je pak prodloužen o jeden interval střední prohlídky. 

Zapojení elektrické výzbroje musí odpovídat platné dokumentaci. Úpravy 

v elektrickém schématu vozidla a zásahy do konstrukce vozidla nejsou dovoleny bez 

předchozího schválení Drážním úřadem. Komunikaci s ním ohledně změn na vozidlech 

zajišťuje odbor Řízení technické dokumentace a revize.  

Pracovníci zúčastnění při údržbě a opravách vozidel musí mít odbornou kvalifikaci, 

která odpovídá vykonávaným úkonům. Pracovníci určení k obsluze a práci na elektrickém 

zařízení vozidla musí splňovat předpoklady dle vyhlášky číslo 50/1978 Sb. o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice a vyhlášce ministerstva dopravy číslo 100/1995 Sb. v platném 

znění. Vedoucí pracovníci, mistři a technici, kteří řídí nebo zajišťují provádění údržby na 

elektrickém zařízení vozidel a v jejich blízkosti, musí mít osvědčení o odborné způsobilosti k 

této činnosti. 

Údržba akumulátorových baterií se provádí dle návodu výrobce vozidla, druhu použité 

baterie a návodu výrobce baterie. Na jednotlivých provozovnách se údržba baterií řídí 

interním předpisem provozovny s přihlédnutím k maximální hospodárnosti, bezpečnosti a 

ekologii.  

Výměna olejů a mazání vozů se provádí dle návodu výrobce vozidla s doporučením 

výrobců olejů v souladu s hospodárností, bezpečností a ekologií. 

 

 

 



 

30 
 

Ostatní plán úkonů je podrobně zpracován v návodu k údržbě daného typu vozu. Po 

provedení stanovených úkonů je povinen odpovědný pracovník podepsat předávací protokol o 

provedení střední nebo velké prohlídky nalepený do vozové knihy (viz Příloha 1 a 2). Před 

plánovanou likvidací vozu se velká prohlídka neprovádí. [19] 

Mimořádné kontroly a opravy 

V případě vykolejení, dvoukolejné jízdě, popř. po těžké nehodě se vizuálně 

zkontroluje spodní část podvozku skříně a zajištění matic. V případě poškození se provádí 

mimořádná oprava. Změří se soustopost, rozkolí (ve třech různých místech každé nápravy) u 

všech podvozků vozu (viz Příloha 4), dále házivost kol, zda odpovídají dovoleným 

tolerancím. Se samostatným vozem se provede zkušební jízda se zaměřením na hlučnost 

podvozku a házivost kol. Po provedené zkušební jízdě se podvozek zkontroluje. O 

provedených pracích a měřeních je proveden zápis s podpisem odpovědného pracovníka do 

vozové knihy. 

U vozidel po nehodě nebo mimořádné události s vlivem na jejich technickou 

způsobilost se provádí mimořádná technická kontrola. O tom, zda je nutné provést tuto 

mimořádnou technickou kontrolu, rozhodne pracovník oddělení Revize a technická kontrola. 

Obnova profilu kol a odstranění závad, které se objeví během provozu a mají vliv na 

bezpečnost a spolehlivost provoz, se provede podle potřeby mimo interval pravidelné 

prohlídky. 

Kilometrické proběhy 

Prodloužení kilometrických proběhů nad tolerance uvedené u jednotlivých stupňů 

údržby se povoluje na základě posouzení technického stavu vozidla a provedení kontrolní 

prohlídky včetně zkoušky brzd, kterou schvaluje vedoucí odboru Kolejová vozidla. 

Kilometrický proběh je zapsán do vozové knihy. Další případné prodloužení kilometrického 

proběhu provede pracovník oddělení Revize a technická kontrola. 
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7 Analýza současného stavu údržby 

Analýza současného stavu údržby byla provedena na vozovně Poruba s provozně-

ekonomickým vyhodnocením za roky 2014, 2015, zobrazeno v tabulce 5 a 6. Ve sloupcích 

jsou uvedeny jednotlivé typy tramvají včetně jejich elektrické výzbroje, (viz Příloha 3). 

Poslední sloupec vždy zachycuje vyhodnocení pro všechny tramvaje. Celkový počet tramvají 

ve vozovně Poruba je za sledované období stejný 175 vozidel, což je 64,3% z celkové počtu 

tramvají provozovaných DPO. Nejpočetnější skupinou tramvají je typ T3 R.P. s výzbrojí 

Progress. Nejstarším typem tramvaje je T3 a nejnovější je Vario LFR.S, Vario LF2R.S 

s výzbrojí Škoda. Výkony dopravních prostředků jsou v roce 2015 vyšší o 328 000 km. Tento 

zvýšený stav byl zapříčiněn rekonstrukcí ulice Nádražní 1. etapa. 

Správkové procento pro všechny typy vozidel je dobré tzn. pod sledovanou hodnotou 

12%. Za rok 2015 je správkové procento 1,57% nižší než v roce 2014. Nejmenší podíl 

správkového procenta mají v průměru za sledované období, vozidla K2 P.O, T3 RE a 

T3R.EV. Údržba těchto tramvají je poměrně jednoduchá, protože se jedná o kontejnerovou 

výzbroj výměna nefunkčních nebo poškozených komponentů probíhá téměř okamžitě, díky 

rychlé dostupnosti náhradních dílů. Naopak největší podíl správkového procenta za sledované 

období má VV60LF vlek. Vzhledem k jeho častějším poruchám a dlouhým časovým lhůtám 

případných externích oprav. 

V počtu odpracovaných hodin na tisíc km je nejhorší typ T3 za obě sledovaná období. 

Vůz T3 jako jediný není řízen elektronicky, ale odporovou regulací výkonu, což má vliv na 

údržbu tzn. větší počet odpracovaných hodin. Počet odpracovaných hodin mohou také 

ovlivnit vážné nehody a časté poruchy. 

Přímé náklady na opravu a údržbu bez odpisů na počet vozových km jsou za rok 2015 

o 0,16% vyšší než v roce 2014. Z pohledu jednotlivých typů vozidel za sledované období je 

na tom nejlépe nejnovější typ vozidla Vario LFR.S. Nejhorší je typ vozidla VV60LF vlek a 

TRIO Elin. 
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Tab. 5 Provozně ekonomická vyhodnocení dle typů tramvají vozovna Poruba za rok 2014 

 

rok 2014 Trio Elin Trio Euro
K2 G 

TV8
K2 P.O T3 RE T3 RP T3R.EV T3

výkony dopravních 

prostředků v km za rok
332 592 150 773 256 787 141 585 99 101 2 125 807 36 013 1 171 684

plánovaná údržba, 

odpracované hodiny / 

1000 km

2,41 2,50 3,21 3,12 2,76 3,08 2,51 5,42

pracnost údržby, 

odpracované hodiny / 

1000 km

7,47 10,05 8,34 7,10 7,96 8,45 8,12 14,86

správkové procento 5,98 3,26 1,37 8,00 4,70 7,53

počet vozidel 5 4 4 2 2 44 1 33

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (bez odpisů) / 

vozkm

13,81 20,67 9,58 8,30 2,36 12,17 2,26 13,86

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) / 

vozkm

28,74 52,44 9,58 11,40 7,46 16,83 13,56 14,50

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) 

+ režie - výnosy / vozkm

30,68 53,55 12,05 13,53 9,83 19,12 15,98 18,65

rok 2014 T6 VV60LF Vario LF Vario LF3 Vario LF2
Vario 

LFR.S

Vario 

LF2R.S

Všechny 

typy

výkony dopravních 

prostředků v km za rok
1 628 320 29 516 1 208 665 142 580 72 623 674 270 114 685 8 185 002

plánovaná údržba, 

odpracované hodiny / 

1000 km

2,97 2,96 2,33 3,17 2,68 2,54 2,62 3,19

pracnost údržby, 

odpracované hodiny / 

1000 km

8,40 13,56 7,86 8,26 8,86 8,30 8,17 9,23

správkové procento 8,56 70,88 3,83 23,06 3,55 26,34 9,40 10,66

počet vozidel 38 2 19 2 1 16 2 175

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (bez odpisů) / 

vozkm

14,76 28,47 4,15 10,84 5,45 2,51 2,55 10,50

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) / 

vozkm

25,00 52,43 11,38 28,10 17,33 16,92 19,69 18,00

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) 

+ režie - výnosy / vozkm

27,46 56,49 13,53 30,28 19,88 19,22 22,01 20,51

21,94
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Tab. 6 Provozně ekonomická vyhodnocení dle typů tramvají vozovna Poruba za rok 2015 

 

rok 2015 Trio Elin Trio Euro
K2 G 

TV8
K2 P.O T3 RE T3 RP T3R.EV T3

výkony dopravních 

prostředků v km za rok
258 379 231 437 245 197 144 549 86 171 2 000 701 45 361 885 568

plánovaná údržba, 

odpracované hodiny / 

1000 km

2,66 2,54 3,59 3,21 2,88 2,97 2,83 5,69

pracnost údržby, 

odpracované hodiny / 

1000 km

8,81 10,12 9,18 7,22 7,31 8,26 7,98 16,28

správkové procento 13,76 3,72 8,23 5,88 2,21 9,82

počet vozidel 5 4 4 2 2 44 1 29

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (bez odpisů) / 

vozkm

46,23 8,17 17,98 12,94 15,21 10,96 2,21 12,58

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) / 

vozkm

65,46 28,88 18,46 16,09 21,09 15,96 11,20 13,35

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) 

+ režie - výnosy / vozkm

67,86 30,17 21,14 18,25 23,28 18,38 13,60 17,44

rok 2015 T6 VV60LF Vario LF Vario LF3 Vario LF2
Vario 

LFR.S

Vario 

LF2R.S

Všechny 

typy

výkony dopravních 

prostředků v km za rok
1 451 378 67 312 1 500 502 161 756 55 475 1 231 566 148 588 8 513 940

plánovaná údržba, 

odpracované hodiny / 

1000 km

2,96 2,88 1,98 3,39 2,81 2,21 2,82 2,97

pracnost údržby, 

odpracované hodiny / 

1000 km

9,14 9,75 6,44 8,57 7,89 5,24 6,71 8,54

správkové procento 7,66 29,48 13,45 9,14 30,43 2,68 8,84 9,09

počet vozidel 38 23 2 2 1 16 2 175

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (bez odpisů) / 

vozkm

12,72 8,50 8,40 4,21 22,65 1,69 3,62 10,66

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) / 

vozkm

24,22 19,01 12,80 19,42 36,60 6,67 15,85 17,37

Přímé náklady na opravu 

a údržbu (včetně odpisů) 

+ režie - výnosy / vozkm

25,96 21,93 13,14 21,78 37,76 8,00 17,63 19,58

20,87
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 Výsledek hospodaření střediska Údržby tramvaje Poruba (viz Tab. 7) je za rok 2015 

lepší o 0,6%, než v roce 2014. Celkové přímé náklady jsou v roce 2015 vyšší o 0,41% a 

materiálové náklady včetně zásobovací režie jsou vyšší o 0,32%. Odpisy jsou nižší o 2,81% 

než v roce 2014. Největší podíl na celkovém zvýšení nákladů mají subdodávky nárůst o 

16,51%. Jsou to náklady za provedenou údržbu dceřinou společností EKOVA 

ELECTRIC a.s. Očištěné mzdy v roce 2015 klesly o 1,24%. Celkové výnosy jsou za rok 2015 

vyšší o 87,85% a výnosy z majetku za náhradu škod jsou vyšší o 79%. Je to dáno větším 

počtem vážných dopravních nehod, tzn. vyšší náhrada škod od pojišťovny. V rámci zvyšování 

efektivity vozového parku byly prodány 3 ks vozidel typu T3. 

Tab. 7 Hospodaření střediska údržba tramvaje Poruba 

Středisko Údržba tramvaje Poruba rok 2014 rok 2015 

Očištěné mzdy v Kč 16 357 914,35 16 155 460,87 

Náklady materiálové včetně zásobovací režie v Kč 7 477 636,23 7 501 552,82 

Subdodávky celkem v Kč 62 107 826,73 67 115 249,20 

Odpisy celkem v Kč 61 359 390,43 57 133 100,36 

Přímé náklady celkem v Kč 147 302 767,74 147 905 363,25 

Výnosy z majetku - náhrady škod v Kč 1 684 838,58 3 016 014,33 

Výnosy z majetku - prodej v Kč 0,00 148 919,00 

Výnosy z majetku - služby v Kč 0,00 0,00 

Výnosy z majetku celkem v Kč 1 684 838,58 3 164 933,33 

Výsledek hospodaření v Kč -145 617 929,16 -144 740 429,92 

Provádění denní prohlídky probíhá ve standardním režimu, je zaměřeno především na 

vizuální kontrolu a provozuschopnost vozu. Případná výměna nefunkčních, poškozených dílů 

je realizována přes sklad. Výměna probíhá okamžitě bez zbytečných prostojů a vozidlo je 

ihned zařazeno do provozu. Tento uvedený stav je vyhovující a nevyžaduje žádnou změnu. 

Počet provedených denních prohlídek je v průměru 36 000 vozidel za rok. Denní prohlídku 

provádějí 2 pracovníci a doba odstavení jednoho vozidla trvá maximálně 10 minut.  

Kontrolní prohlídka vychází ze základu denní prohlídky, navíc jsou kontrolována 

všechna zařízení, která jsou opatřena kryty. Po ukončení kontrolní prohlídky je provedena 

brzdná zkouška všech druhů brzd. Vozidla v soupravě se při provádění kontrolní prohlídky, 

nebo technické kontroly nerozpojují a zkouší se jako celek. V případě brzdné zkoušky po 

technické kontrole může dojít k ovlivnění brzdných drah vozidlem v soupravě, na kterém se 

neprovádí technická kontrola. Tento uvedený stav není optimální. Počet provedených 
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kontrolních prohlídek je v průměru 1 200 vozidel za rok. Kontrolní prohlídku provádí 4 až 

6 pracovníků a doba odstavení jednoho vozidla trvá 1 až 3 hodiny. Záleží na typu vozidla a 

počtu normohodin (viz Tab. 8). 

Tab. 8 Normohodiny pro kontrolní prohlídku pro jednotlivé typy vozidel 

Typ vozidla Počet normohodin 

T3 8,75 

T3 RP, T3 RE 7,65 

T3RE.V 7,22 

VV60LF 6,80 

K2 G TV8, K2 P.O, Vario LF2, Vario LF2R.S 10,87 

T6 10,18 

Vario LFR.E, Vario LFR.S 7,40 

TRIO Elin, TRIO Euro 10,00 

Vario LF3 19,90 

Střední a velká prohlídka vychází ze základu nižšího stupně údržby. Vozidlo je 

demontováno na dílčí celky a dále na jednotlivé díly. Rozsah demontáže je stanoven 

výrobcem a doplněn směrnicí provozovatele. Po ukončení přejímky je provedena brzdná 

zkouška tzv. vlečným kolem, totožné pro oba stupně údržby. Zkouška vlečným kolem trvá 

45 minut. Tento uvedený stav není optimální. Počet provedených středních prohlídek je 

v průměru 45 vozidel a velkých prohlídek kolem 20 vozidel za rok. Doba odstavení jednoho 

vozidla trvá 160 až 600 hodin (tj. 1 až 3,5 měsíce), záleží na stupni údržby a typu vozidla. 

Tzv. „více práce“, které nejsou standardní součástí střední či velké prohlídky, počet hodin 

navyšují. Přesný rozsah údržbářských prací a délka údržby je stanovena při převzetí vozidla 

do údržby mezi provozovatelem a zhotovitelem v EKOVĚ ELECTRIC a.s. Vozidla, u kterých 

končí platnost technické kontroly, se provede vždy stupeň prohlídky podle ujetých km. Po 

údržbě střední a velká prohlídka se vystavuje nový protokol o technické kontrole, bez ohledu 

na původní platnost. Pro velkou prohlídku se navíc vystaví protokol o pravidelné revizi, bez 

ohledu na původní platnost. 
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Měření podvozků při mimořádných kontrolách a opravách se provádí na rovné koleji. 

Součástí měření je i výška nástupní hrany u nízkopodlažních vozidel. Vzhledem ke značnému 

ojetí kolejnic ve vozovně Poruba, dochází k ovlivnění výsledků měření. „Nevyhovující“ 

vozidla jsou převážena do EKOVY ELECTRIC a.s., k novému měření nebo případné opravě 

podvozků. Počet převážených vozidel je zobrazen v tabulce 9. Tento uvedený stav není zcela 

optimální. 

Tab. 9 Vozidla převážená do EKOVY ELECTRIC a.s. za rok 2014 

Počet převážených vozidel za rok 54 

Počet hodin na jedno převážené vozidlo 2,5 

Celkový počet hodin 135 

Za provedení údržby i potřebných oprav v předepsaném rozsahu odpovídají pověření 

zaměstnanci. Za kontrolu kvality provedené údržby odpovídají v rozsahu funkcí vedoucí 

pracovníci, (mistři, technici), kteří rozsah údržeb nejen stanovují, ale rozhodují o způsobu 

odstranění závad zjištěných při prohlídkách. 
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8 Strategická analýza ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

SWOT analýza se týká řízení údržby tramvají střediska Údržby tramvají Poruba DPO. 

Pro hodnocení údržby byly zvoleny následující prvky: 

 zázemí,  

 interní zdroje,  

 externí zdroje,  

 informační technologie,  

 finance.  

Hodnotí se jejich využití, rozmanitost, ekonomické vlivy na společnost a částečně je 

porovnává s moderními trendy. 

Silné stránky – „S“ STRENGHTS 

 Středisko údržby Poruba je dobře uspořádáno vzhledem k pravidelným přesunům 

tramvají (vozidel). 

 Organizace práce je intuitivní, protože se pracovníci mezi jednotlivými pracovišti 

dobře znají, tzn. komunikace je na dobré úrovni. 

 Kolektiv pracovníků je stabilní s dlouholetými znalostmi, které jsou významným 

prvkem v řízení údržby. 

 Zvyšování kvalifikace při pravidelných školeních pracovníků. 

 Získávání nových již kvalifikovaných pracovníků. 

 Velmi dobrá spolupráce s úsekem provozu při přepravě neprovozuschopných vozidel. 

 Skladové zásoby jsou drženy jen pro standardní údržbářské práce. 

 Nabídka opravárenských činností pro zákazníky. 

 Vlastnictví licencí programů informačních technologií a jejich sjednocení pro údržbu, 

provoz a správu. 

 Pravidelný přísun finančních prostředků ze strany města na provoz a údržbu tramvají. 
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Slabé stránky – „W“ WEAKNESSES 

 Technická vybavenost některých pracovišť je podprůměrná tzn. zastaralé technologie, 

které prodlužují cyklus údržby. 

 Velké množství typů tramvají, nároky na modernizovaná a specializovaná pracoviště. 

 Skladové zásoby náhradních dílů některé jsou nadbytečné, jiných je nedostatek a 

zásoby dnes již nepoužívané (zastaralé) – neprodejné. 

 Systém evidence práce je zastaralý a neefektivní. 

 Chybí přesné definování pravomocí a odpovědnosti, které napomůže k lepšímu řízení 

údržby. 

 Předávání informací o poruše nejsou někdy zcela přesná. Evidence v deníku o 

poruchách bývají velmi stručné nebo také chybí. To má za následek prodloužení 

opravy. Chybí zodpovědnost za chybnou komunikaci s údržbou. 

 Individuální přístup vzdělání zaměstnanců je podprůměrný. 

 Málo využívaný technický servis s obchodními partnery. 

 Malé využití informačních technologií pracovníky, které mají k dispozici. Nechtějí 

nebo neumějí s nimi pracovat. 

 Středisko údržby vozovny Poruba přes dobré hospodářské výsledky musí snižovat 

svoje náklady na údržbu, což ve výsledku vede k dražší údržbě, protože roste cena 

náhradních dílů. 

 

Příležitosti – „O“ OPPORTUNITIES 

 Velké množství použitých technologií na tramvajích, povede ke zřízení nových 

případně modernizovaných pracovišť, které umožní šetřit náklady na údržbu. 

 Vytvořením specializovaných pracovišť, bude zapotřebí vyškolit specializované 

pracovníky. 

 Vytvořením nových nebo modernizovaných pracovišť bude možné nabízet údržbu 

externě. 

 Velké množství informačních zdrojů dává příležitost pracovníkům organizovat svoji 

práci efektivněji. 
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Hrozby– „T“ THREATS 

 Neustálé snižování nákladů na údržbu vede k nejlevnější a nejrychlejší variantě oprav 

prováděné údržby. Tento stav povede k nedostatku provozuschopných vozidel, tím se 

zvýší náklady na údržbu a k neschopnosti plnit požadavky zákazníka. 

 Vzrůstající požadavky na pracovníky bez navyšování mezd, povedou ke ztrátě 

důvěryhodnosti a k odchodu pracovníků za lepší prací. 

 Nedostatek pracovníků povede k tomu, že bude nutné zajistit údržbu jinými 

prostředky (outsourcing). Tento stav v údržbě není vyhovující. Nedodržením termínů 

oprav, nebudou tramvaje včas k dispozici kdy jejich potřeba. Nebude možné řídit a 

kontrolovat náklady na údržbu. 

 Nedochází ke kontrole licencovaných informačních programů, zda jsou opravdu 

potřeba.  

Údržba z výsledků SWOT analýzy je v dobré kondici, ale není připravena na případné 

změny. Vzhledem k neustálému tlaku na snižování nákladů jak v zaměstnanecké, tak i 

v technické oblasti, je důležité vést strategii tak, aby technický úsek byl schopen čelit tlaku při 

zachování efektivnosti údržby. Tento úkol je poměrně složitý, ale je řešitelný. Pracovníci 

budou muset řešit podrobněji jednotlivé úkoly a více spolupracovat mezi  jednotlivými 

pracovišti.  Ve strategii nesmí chybět hledání úspor u dodavatelských firem a spolupracujících 

obchodních partnerů. Důležitým úkolem v současné době je také vzdělávání a motivace 

zaměstnanců, aby své výkony minimálně udržovali na požadované úrovni. 
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9 Návrh strategie 

Vozovna Poruba byla uvedena do provozu již v roce 1960 a v původní podobě slouží 

dodnes. Nachází se v poměrně cenném centrálním území Poruby. Současný stav haly je na 

hranici své životnosti, do haly v některých místech zatéká, stav kolejí je nevyhovující. 

Všechna pracoviště jsou v původním stavu, bez větších oprav. Vozovna Poruba potřebuje 

nutně rekonstrukci, nebo výstavbu nové vozovny. Vzhledem k současným plánům města, 

vybudovat zde centrální park a bydlení pro seniory, je možná varianta přemístění vozovny. 

Pesimistická varianta počítá s modernizací haly, která zahrnuje postupnou výměnu 

všech kolejí a následnou rekonstrukci budovy včetně úpravy jednotlivých pracovišť, která by 

odpovídala současným i budoucím požadavkům. 

Optimistická varianta počítá s výstavbou nové vozovny na jiném místě. Nejvhodnější 

zvolená varianta je poblíž zastávky Ferona vedle nově vybudovaného sportovního areálu (viz 

Obr. 10). Tato varianta je z hlediska geografické polohy a velikosti pozemku lepší, než 

stávající poloha vozovny, protože leží v centru provozovaných tramvajových tratí. 

Obtěžování občanů hlukem zde není, protože poloha pozemku leží mimo obytnou část města. 

V plánu je výstavba nové tramvajové trati na ulici 17. listopadu v Ostravě Porubě. Tím 

vzroste požadavek na počet vypravovaných vozidel. Stávající vozovna, ale nenabízí žádné 

volné prostory pro další vozidla. 

 

Obr. 10 Pozemek pro umístění nové vozovny 
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9.1 Návrh řešení údržby a hodnocení 

V této kapitole jsou uvedeny řešení problémů uvedených v kapitole číslo 7. Pro 

kontrolní, střední a velkou prohlídku navrhuji změnu v podobě brzdné zkoušky na 

záznamovou kartu tachografické jednotky. Správná funkce tachografu se ověří na předem 

změřené trati (délka okruhu kolem vozovny 904 m). Všechny brzdy budou zaznamenány na 

záznamovou kartu vozidla s přesností (krokem) záznamu 0,25 m. V případě technické 

kontroly budou brzdné zkoušky provedeny na samostatném vozidle, platí i pro vozidla 

v soupravě tzn. nutné rozpojit soupravu. U pravidelné kontrolní prohlídky, bez požadavku o 

technickou kontrolu vozidla nerozpojovat. Po provedení brzdné zkoušky bude vyhodnocena 

záznamová karta pomocí programu na počítači zobrazeno na obrázku. 11. 

 

 

Obr. 11 Záznam brzdné zkoušky na tachografickou kartu 
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Na záznamové kartě je zaznamenán průběh jízdy vozidla směrem zprava doleva. 

Konec záznamu je označen nulou (vytažení karty). Svislá osa zaznamenává rychlost jízdy 

vozidla a vodorovná ujetou dráhu. Použití záchranné brzdy je zachyceno stavovým signálem 

číslo 4 tzn. stlačení červeného bezpečnostního tlačítka „záchranná brzda“. Dále se ověří 

stavové signály číslo 6, 7, 8, 11 a 22. Tyto signály musí být aktivní a ve vzájemné součinnosti 

(viz Obr. 11). Program vyhodnotí ujetou dráhu, rychlost jízdy v okamžiku aktivace 

bezpečnostního tlačítka a čas zkoušky. Princip vyhodnocení elektrodynamické (provozní) 

brzdy, nouzové kolejnicové brzdy a mechanické brzdy je stejný jako u zkoušky záchranné 

brzdy. Součástí brzdné zkoušky je i kontrola stavového signálu jízdy, směru jízdy, použití 

výstražného zvonce, použití směrových světel a zapnutého osvětlení. Dále se zaznamená stav 

kolejnice (suchá, mokrá, znečištěná). Tyto vlastnosti mohou ovlivnit výsledek brzdné 

zkoušky. Po kladném vyhodnocení brzdné zkoušky je vozidlo zařazeno do provozu. Záznam z 

karty tachografu bude uložen v elektronické minimálně do doby následující údržby. Brzdná 

zkouška včetně vyhodnocení trvá 30 minut.  

Nový způsob vyhodnocení brzdné zkoušky se v praxi osvědčil, je plně spolehlivý a 

funkční. Práce se softwarovým programem je intuitivní a rychlá. Časová úspora je u střední a 

velké prohlídky 15 minut na jedno vozidlo. Při celkovém počtu 45 středních a 20 velkých 

prohlídek za rok je časová úspora 16,25 hodin. 

Po výměně opotřebených kol, které se provádí v EKOVĚ ELECTRIC a.s. mimo 

rámec pravidelné prohlídky, navrhuji před uvedením vozidla do provozu, provést seřízení 

výšky ochranného zařízení proti přejetí osob, seřízení mechanických brzd a zadat nový 

průměr kola do tachografu. Následně se provede brzdná zkouška všech brzd podle výše 

navrženého postupu a výměna opotřebených kol bude zaznamenána do knihy vozidla. Tento 

nový postup bude zapsán do směrnice pro údržbu tramvají. 

Výše uvedený postup po výměně opotřebených kol je funkční a byl zapracován do 

směrnice pro údržbu tramvajových vozidel DPO. 

Na pracovišti kontrolních prohlídek, navrhuji rekonstrukci druhé koleje, která umožní 

přesné změření podvozku včetně změření nástupní hrany u nízkopodlažních vozidel. Výměnu 

kolejnice soustavy S49 a pružných prvků kolejového upevnění je nutné provést z důvodu 

projeté stanovené zátěže, bočního i výškového ojetí kolejnic, opotřebení kolejového upevnění 

případně z důvodu zjištěných defektoskopických vad. Výsledkem navržené změny je časová 

úspora 2,5 hodin na jedno vozidlo, která je dána převozem vozidla a opakovaným měřením 
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podvozků. Odhadovaná cena je včetně projektu, materiálu a práce je v celkové výši 

2 840 000 Kč. Délka rekonstrukce druhé koleje o délce 125 m potrvá 3 měsíce. Součástí 

rekonstrukce je i oprava montážního kanálu, kompletní výměna vytápění, zabezpečení 

montážního kanálu a nové osvětlení včetně elektroinstalace (viz Obr. 12). 

 

Obr. 12 Druhá kolej po rekonstrukci 

Převážení vozidel do EKOVY ELECTRIC a.s. za účelem přesného změření podvozků 

bylo po navržené variantě zrušeno a je měřeno opět ve vozovně Poruba, včetně výšky 

nástupní hrany u nízkopodlažních vozidel. Navrženou variantou vznikla úspora 2,5 hodin na 

vozidlo, tj. celkem 135 hodin za rok. 
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10 Závěr 

Systém údržby má v malých i velkých podnicích důležitý význam a představuje 

nezastupitelnou součást výrobních i nevýrobních zařízení. Kvalitně provedená údržba může být 

podstatným přínosem podniku v podobě, snižování důsledků poruch, snižování nákladů na údržbu 

a dalších. Z oblasti údržby zařízení je důležitá znalost metod, technik a nástrojů. 

Tato diplomová práce je zaměřená na systém řízení údržby tramvajových vozidel v DPO 

středisko Údržby tramvají Poruba. Údržba tramvají je popisována s pohledu provozovatele včetně 

nejčastějších nedostatků zjištěných v údržbě. Při zpracování diplomové práce jsem postupoval 

podle cíle zadání, který obsahoval analýzu a vyhodnocení současného stavu údržby ve vybraném 

podniku. 

Pro pochopení této oblasti jsem se musel seznámit se současným stavem údržby tramvají, 

s technickou dokumentací, která je používána pro plánování, řízení údržby provozovatelem a také 

se způsobem vykonávání údržby. V diplomové práci se zaměřuji na popsání současného stavu 

údržby provozovaných tramvají a metodiky shromažďovaní dat o údržbě. Dále jsem vyhodnotil 

současný stav údržby a navrhnul způsob jeho vylepšení. 

První navržená varianta popisuje způsob provádění a vyhodnocování brzdných zkoušek 

pomocí tachografické jednotky se záznamem o průběhu jízdy vozidla na předem změřené dráze. 

Výsledkem navrženého postupu je kontrola zadaných údajů (průměr kola, převodový poměr, číslo 

vozidla atd.) do tachografu. Údaje o průměru kola a převodovém poměru, jsou důležité pro 

vyhodnocení brzdné zkoušky. Záznamová karta se využívá i při dopravních nehodách, dále pro 

vyhodnocení překročení povolené rychlosti v daném úseku trati a techniky jízdy řidiče.  

Druhá varianta popisuje postup po výměně opotřebených kol mimo pravidelnou údržbu. 

Tento postup je z hlediska bezpečnosti velmi důležitý, protože výrazně ovlivňuje brzdnou dráhu 

vozidla.  

Třetí navrhovaná varianta se zabývá rekonstrukcí druhé koleje, která byla 

v nevyhovujícím stavu. Na této koleji je opět možné přesné změření podvozků a současně je 

možné měřit nástupní hranu u nízkopodlažních vozidel. 

Takto navržené varianty vylepšení vedou k usnadnění a zjednodušení celého procesu 

systémů řízení údržby tramvají provozovatele. 
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Příloha 3: Jednotlivé typy tramvajových vozidel 

Základní technické údaje vozidla T3: 

Délka skříně: 14 000 mm  

Šířka skříně: 2 500 mm 

Výška vozu: 3 059 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 16 300 kg  

Maximální rychlost: 65 km/hod. 

Počet míst k sezení/stání: 31/72 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 75 

Za dobu výroby čtyřnápravových tramvají typu T3 v letech 1962 až 1989 bylo 

vyrobeno téměř 14 tisíc vozidel. Během svého vývoje prošly vozy mnoha úpravami 

a modernizacemi, od drobných úprav přes výměnu elektrovýzbroje až po komplexní 

přestavbu na nový typ tramvaje. DPO používá tramvaje T3 s několika druhy elektrické 

výzbroje: s původní odporovou regulací, s výzbrojí TV8, výzbrojí Europulse a TV Progress. 

Základní technické údaje vozidla K2 

Délka skříně: 20 400 mm 

Šířka skříně: 2 500 mm 

Výška vozu: 3 050 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 21 800 kg 

Maximální rychlost: 65 km/hod. 

Počet míst k sezení/stání: 49/108 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 6 

Tramvaje typu K2, vybavené plně elektrickou výzbrojí, byly do provozu v ostravské 

MHD poprvé zařazeny roku 1967. V letech 1995 - 1998 bylo v rámci generálních oprav 

6 vozů vybaveno zdvojenou výzbrojí TV8 a později, další dva, s výzbrojí TV Progress. 

V současné době slouží cestujícím 6 vozů typu K2 (4 s výzbrojí TV8 a 2 s TV Progress). 

 

 

 

 



 

 
 

Základní technické údaje vozidla T6A5 

Délka skříně: 14 700 mm 

Šířka skříně: 2 500 mm 

Výška vozu: 3 165 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 19 500 kg 

Maximální rychlost: 65 km/hod. 

Počet míst k sezení/stání: 30/85 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 38 

Konstrukce čtyřnápravových tramvají T6A5 je odvozena od typové řady KT8D5. 

V roce 1994 bylo do vozového parku DPO zařazeno prvních 10 vozů a v následujících 

3 letech byl stav doplněn na stávajících 38 vozů. 

Základní technické údaje vozidla  

Inekon 2001 TRIO 

Délka skříně: 20 130 mm 

Šířka skříně: 2 460 mm 

Výška vozu: 3 460 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 26 000 kg 

Maximální rychlost: 70 km/hod. 

Počet míst k sezení/stání: 41/158 

       Počet vozidel ve vozovně Poruba: 9 

V roce 2003 rozšířily počet nízkopodlažních vozidel, nasazovaných na linkách DPO, 

první tramvaje Inekon 2001 TRIO, které vyrábí Inekon Trams a.s. Na ostravských 

tramvajových tratích v současnosti jezdí 9 vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Základní technické údaje vozidla T3R.EV 

Délka skříně: 15 100 mm 

Šířka skříně: 2 500 mm 

Výška vozu: 3 185 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 21 500 kg 

Maximální rychlost: 65 km/hod 

Počet míst k sezení/stání: 32/78 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 1 

Vozidlo vzniklo komplexní rekonstrukcí tramvajového vozu T3 v dílnách DPO (nyní 

Ekova Electric a.s.) ve spolupráci s firmami Pragoimex a.s., VKV Praha s.r.o. a Krnovské 

opravny a strojírny s.r.o. Vůz má rekonstruovanou skříň vozu, novou elektrickou výzbroj 

a také nový design. DPO má ve vozovém parku jeden takto modernizovaný vůz, který byl 

poprvé zařazen do provozu s cestujícími v roce 2004. 

Základní technické údaje vozidla Vario LFR 

Délka skříně: 15 100 mm 

Šířka skříně: 2 500 mm 

Výška vozu: 3 185 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 21 200 kg 

Maximální rychlost: 65 km/hod 

Počet míst k sezení/stání: 33/60 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 39 

Tramvaje Vario LFR vznikají komplexní rekonstrukcí a modernizací v provozu 

osvědčených tramvají typu T3. Při rekonstrukci jsou vozy, mimo jiné, vybaveny moderní 

elektrickou výzbrojí, modernizovanými podvozky, novou vozovou skříní s nízkopodlažní 

střední částí a novým designem. Vozidla Vario LFR představují pro DPO ekonomicky 

výhodné řešení obnovy tramvajového vozového parku a zároveň zvýšení "bezbariérové" 

přepravní kapacity. První vůz byl do pravidelného provozu s cestujícím zařazen v roce 2005. 

 

 

 

 



 

 
 

Základní technick é údaje vozidla VV60LF 

Délka skříně: 10 360 mm  

Šířka skříně: 2 500 mm 

Výška vozu: 3 200 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 8 500 kg 

Maximální rychlost: 70 km/hod 

Počet míst k sezení/stání: 30/48 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 2 

Nízkopodlažní vlečné vozy VV60LF představují obnovení tradice vlečných vozů, 

které byly v minulosti zcela běžnou součástí nejen tramvajové dopravy. Jsou výsledkem 

osvědčené spolupráce DPO s firmami Pragoimex a.s., Krnovské opravny a strojírny s.r.o. a 

Cegelec. Tyto vlečné vozy jsou určeny k provozu v soupravách s motorovými vozy 

Vario LFR.E nebo T3R.EV. První vlečný vůz byl vyroben v roce 2004. 

Základní technické údaje vozidla Vario LF2 

Délka skříně: 22 600 mm 

Šířka skříně: 2 480 mm 

Výška vozu: 3 185 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 31 500 kg 

Maximální rychlost: 65 km/hod 

Počet míst k sezení/stání: 46/94 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 3 

Vario LF2 je další z typové řady nízkopodlažních tramvají Vario LFR. Dvoučlánkové 

vozidlo se třemi hnacími podvozky a sníženou podlahou vstupů mezi podvozky bylo 

představeno veřejnosti na výstavě Czech Raildays v červnu 2007. O měsíc později bylo 

zařazeno do běžného provozu. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Základní technické údaje vozidla Vario LF3 

Délka skříně: 22 600 mm 

Šířka skříně: 2 480 mm 

Výška vozu: 3 185 mm 

Hmotnost prázdného vozu: 38 000 kg 

Maximální rychlost: 65 km/hod 

Počet míst k sezení/stání: 46/94 

Počet vozidel ve vozovně Poruba: 2 

Zcela nový typ tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje s osmi nápravami, shodné 

koncepce jako osvědčené tramvaje KT8D5. Na vozidle jsou ve velké míře použita 

konstrukční řešení z kratšího „sourozence" tramvaje Vario LFR Vario LF3 bylo poprvé 

představeno na výstavě Czech Raildays v červnu 2006. Před výstavou vůz úspěšně prošel 

množstvím technických zkoušek a ujel potřebný počet kilometrů ve zkušebním provozu bez 

cestujících. V srpnu 2006 jezdil na ostravských tratích ve zkušebním provozu s cestujícími a v 

říjnu 2006 byl zařazen do pravidelného provozu. Další vůz slouží od roku 2007. 

  



 

 
 

Příloha 4: Postup měření soustoposti (c1, c2) a rozkolí (d1, d2) 

 

 

 



 

 
 

Příloha 5: Certifikát EN ISO 9001 : 2008 

 


