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APU  - Přídavná pohonná jednotka 

CYC  - Cycles - Cykly 

ČSN  - České státní normy 

FAR  - Federal aviation requirements - Federální letecké zákony 

FH  - Fligh hours - Letové hodiny 

FMEA  - Failure Mode and Effects Analysis 

FMECA - Failure Mode, Effects and Criticality Analysis 

EN  - Evropské normy 

EASA             - European   aviation   safety   agency   -   Evropská   agentura   pro  bezpečnost                

                          v civilním letectví 

HIL  - Hold item list - Seznam odložených závad 

IATA        - International Air Transport Association - Mezinárodní sdružení leteckých  

dopravců 

ICAN  - International Convention on Aerial Navigation 

ICAO      - International Civil Aviation Organization - Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví 

ISO - International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro  

                           normalizaci 

JAR  - Joint aviation requirements-  Společné letecké předpisy 

MEL  - Minimum equipment limit – Předpis pro minimální vybavení 

MPD  - Maintenace planning document - Dokument pro plánování údržby 

MR  - Maintenance release – uvolnění do provozu 

MRB  - Maintenance review board – Dokument s předpisy pro údržbu 

NASA           - National Aeronautics and Space Administration - Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku 

Obr.  - Obrázek 

OLZ  - Osvědčení letové způsobilosti 

OMME - Výklad údržbové organizace 

OPÚ  - Oddělení plánování údržby 

OTK  - Oddělení technické kontroly 

P/N  - Part number - označení letadlového celku 



 7 

SB  - Service bulletin – Servisní bulletin 

SRM  - Structural repair manual- Manuál pro opravy v polních podmínkách 

S/N  - Serial number- Výrobní číslo 

Tab.  - Tabulka 

TÚ  - Technický úsek 

ÚCL  - Úřad civilního letectví 

VPÚ  - Vedoucí provozu údržby 

VTK  - Vedoucí oddělení technické kontroly 

WM  - Wiring manual- Album elektroschémat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1.Úvod 

Zadáním této diplomové práce je Sledování spolehlivost a údržba letecké techniky a to 

z důvodu, že tato témata jsou v současnosti velice diskutována. Výrobci letecké techniky si 

stále kladou otázku, jakým způsobem dosáhnout co nejvyšší úrovně bezpečnosti letecké 

dopravy. A s tím souvisí i koncepce a plánování údržby jednotlivých typů letadel. Dále pak 

sledování spolehlivosti letecké techniky za účelem navrhnutí ještě spolehlivější letecké 

techniky na základě vývoje a technologického pokroku. Dalším souvisejícím problémem je 

kvalifikace a školení údržbového personálu, jehož minimální standardy na znalosti jsou 

zakomponovány do nadnárodních leteckých předpisů. U těchto předpisů je rovněž snaha 

o nové revoluční změny, které by spolehlivost letecké techniky zvýšily. 

 

V první části diplomová práce pojednává o historii údržby letecké techniky, jsou zde 

uvedeny cíle, proč a s jakými požadavky je údržba prováděna. Dále jsou zde popsány 

údržbové organizace a jejich poskytované služby. V této části se rovněž hovoří o rozdělení 

údržby a jejím plánování. Jsou zde také řešeny určité situace při provádění údržby letecké 

techniky. Dále je zde popsán letoun SAAB 340 a dokumenty, podle kterých se řídí údržbové 

práce a plánování údržby tohoto letounu.  

 

Druhá část práce se zabývá sledováním letecké techniky. Jsou zde uvedeny druhy 

poruch, dále je zde popsán program spolehlivosti v průběhu života výrobku a stanovení 

spolehlivosti výrobku pomocí metody FMEA. Závěr této části se zabývá systémem sledování 

spolehlivosti letadlových celků u společnosti Saab.  

 

Třetí část práce pojednává o kvalifikaci personálu údržby, o požadavcích na jejich 

základní znalosti a je zde také popsán typový výcvik tohoto personálu. 

 

V závěrečné části je uvedena nejdůležitější předpisová dokumentace, která je závazná 

pro organizace provádějící údržbu letecké techniky a organizace řídící letovou způsobilost. 
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2. Cíle diplomové práce 

1. Seznámení se základními principy údržby letecké techniky. 

2. Popsat funkční schéma údržbové organizace a činnosti jednotlivých úseků 

organizace. 

3. Popsat řešení situace v průběhu údržby. 

4. Uvedení metody modelu FMEA. 

5. Vyspecifikování  několika nejporuchovějších letadlových celků na letounu 

SAAB 340, následné vytvoření zjednodušeného výpočtu ztrát letounu během 

nečinnosti a návrh možných řešení ke snížení těchto ztrát. 

6. Zhodnocení současného stavu předpisové dokumentace. 

7. Reálné možnosti způsobů zvýšení spolehlivosti údržby letadlové techniky 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3. Údržba letadlové techniky 

Údržba letadlové techniky je v současnosti velice diskutovaným tématem a jednou 

z nejdůležitějších činností prováděnou v letectví. A rovněž údržba letadlové techniky měla 

svůj historický vývoj.  

Historie údržby letadlové techniky 

Zkoumání letu a jeho zákonitostí má již poměrně dlouhou historii. První známá 

osobnost, která se zabývala zákonitostmi letu, byl Leonardo Da Vinci. Ale než se vůbec první 

člověk dostal do vzduchu, uplynulo od Da Vinciho návrhů více než tři století. Prvním 

člověkem, kterému se podařilo vzlétnout byl Francouz Francois Pilatre de Rozier. V průběhu 

dalších let se zkoušelo a vymýšlelo a dalšími vědci, kteří se zabývali zákonitostí letu, byli 

například Gerorge Cayley  a jeden z nejvýznamnějších vědců Otto Lilienthal. Otto Lilienthal 

se zprvu snažil o sestrojení letadla s mávavými křídly, což bylo utopistické. Jeho konečný 

vynález byl kluzák dvouplošníkového typu, na kterém tragicky zahynul. Zanechal však po 

sobě rozsáhlou dokumentaci, ze které se mohlo nadále vycházet. U nás byl nejvýznamnějším 

vědcem Václav Kadeřávek. 

Zlomovým momentem byl rok 1903, kdy bratři Orwille a Wilbur Wrightové provedli 

vůbec první řízený let letounem s názvem Wright Flyer, který byl jako první těžší než vzduch. 

Letoun byl nesmírně lehký, ale bohužel i křehký. Flyer byl vyroben ze dřeva, látky a semtam 

byl zpevněn dráty. Wrightové jako pohonnou jednotku použili lehký motor domácí výroby 

o výkonu 9kW. Řízení letounu bylo dotaženo poměrně do dokonalosti, letoun nepostrádal 

výškové kormidlo ani směrové řízení. Další a ještě dokonalejší stroj představili v roce 1905. 

Dnes můžeme říci, že bratři Wrightové odkryli základní problémy letu stroje, vztlaku, 

pohonu a řízení letounu. V této době pravidelná údržba letadlové techniky ještě neexistovala 

a každý dokončený let bez poškození letadla nebo zdraví pilota byl zázrak. Škody zde nejvíce 

vznikaly chybami pilota, ale také materiálem, který se do této doby nijak specielně pro 

letectví nevyvíjel a tedy nebyl schopný zvládat napětí při letu a samovolně tedy prasknul nebo 

přestal pracovat nějaký agregát. V této době se nehody stávaly méně technikům než letcům, 

kteří po technické stránce nebyli moc zdatní. V této době bylo časté, že zdatní technici 

opravovali letadla za letu. Tyto opravárenské snahy byly základem pro postupný vývoj údržby 

až po současný stav. 
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První myšlenka významu létání jako nové dopravy a s tím nějaké spojené 

standardizace byla vyřknuta v roce 1910 v Paříži, kde se konala první mezinárodní 

konference.  

Velkého rozmachu letectví se dosáhlo v 1. světové válce, kdy se letouny začaly 

používat pro bojové situace. V této době se zkušenosti z praxe zohledňovaly při výrobě 

nových typů letounů. Ve výrobě došlo k vývoji nových konstrukcí i materiálů. Po válce se 

letadla začala používat jako běžné dopravní prostředky. Z bombardérů se stala dopravní 

letadla, cestovní i nákladní.  Svět se začal zaobírat otázkou rozdělení vzdušného prostoru 

a vlivem zapojení letecké dopravy do civilního života i otázkou pravidelné údržby. V roce 

1919 se na Pařížské konferenci podepsaly smlouvy vymezující první základy mezinárodního 

leteckého práva. Nejdůležitější ustanovení se týkala státní příslušnosti letadel, podmínek 

letové způsobilosti, letových průkazů, podmínky letů nad územím cizího státu a pravidel při 

odletu, přeletu a přistání. Na popud této smlouvy vznikla mezinárodní komise ICAN, která 

měla za úkol kontrolovat plnění této smlouvy a provádění menších úprav ve smlouvách. 

Rovněž bylo odsouhlaseno vytvoření stálého sekretariátu komice ICAO. V této době také 

vznikla mezinárodní organizace IATA, která měla za úkol projednávat letecké otázky 

spadající do kompetence leteckých společností. Přestože vznikly tyto organizace, tak i ve 

třicátých letech minulého století spolehlivost letecké techniky nebyla nejlepší.  

Dalším zlomovým momentem byla 2. světová válka, kde došlo k ohromnému 

vývojovému skoku. Opět se v letectví prosadily nové konstrukce a materiály, a poprvé bylo 

využito letounů jako běžného dopravního prostředku jak lidí tak nákladů na větší vzdálenosti. 

V této válce poprvé došlo také k velkému rozmachu podpůrných pozemních jednotek pro 

letectví, jako byly radary atd. Po druhé světové válce se letectví využívalo jako běžný 

dopravní způsob, a ve vývoji se letectví dostalo až k sestrojení nadzvukových civilních letadel 

a vojenských nadzvukových letadel, která jsou i dnes naprostou samozřejmostí.  

Údržba se v průběhu vývoje dostala až na současnou úroveň, to znamená, že se v dnešní době 

provádí jak traťová, tak i těžká údržba. Dnes se tedy obecně používá preventivní údržba, která 

zvyšuje bezpečnost letecké dopravy. Dalším významným faktorem na bezpečný provoz 

letadel je používání spolehlivých letadlových částí. Obecně lze říci, že čím déle letadlové části 

vydrží, tím větší dobu můžeme garantovat bezpečnost.  

 

V současnosti je údržba letadlové techniky výnosným obchodem, kde se údržbové 

organizace snaží letouny připravit s co největší účinností a s co nejmenšími náklady, za 

splnění všech předpisových požadavků, které jsou na ně kladené. 
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Cíle údržby letecké techniky 

V průběhu vývoje letecké techniky se hlavní důvody pro údržbu nezměnily a jsou to 

stále tyto cíle:  

Prvním cílem je maximalizovat bezpečnost letu, což znamená, aby veškeré vybavení 

letadla vykazovalo vysokou kvalitu.  

Druhým cílem je dodržování bezpečnostních předpisů a snaha se vyvarovat jejich 

porušování při dosažení co největšího počtu letových hodin bez potřeby údržby letounu, což 

znamená co nejmenší vynaložené náklady.  

Třetí cíl je minimalizovat náklady na údržbu, což znamená minimalizovat náklady na 

tyto složky: mzdy, režie, materiál a náhradní díly. 

 

Tyto tři cíle se musí dosáhnout současně a je to na zodpovědnosti managamentu, 

v jakém poměru to bude. 

 

Znázornění cílů údržby: 

 

Filozofie údržby 

Cílem údržby má být všeobecně předcházet poruchám a rovněž zachovávat funkčnost 

jednotlivých celků udržované věci, stroje, automobilu nebo letadla. V letecké dopravě se 

zejména dbá na to, aby se veškerým poruchám předcházelo, a to i těm, které při poruše 

bezprostředně neohrožují bezpečnost cestujících. Požadavky na údržbu jsou vždy stanoveny 

výrobcem konkrétního typu letadla, který údržbovým organizacím předepíše v jakých 

intervalech se jaké údržbové práce mají udělat, postupy údržbových prací, jaký je k tomu 

potřebný personál anebo předepíší, jaké mají mít údržbové organizace vybavení. Tato 

údržbová koncepce musí vždy splňovat provozní předpisy. 

Maximální bezpečnost 

letů 

Dodržování 

bezpečnostních předpisů 

Minimalizace nákladů na 

údržbu 

Managament 

údržbové 

organizace 

Program  

údržby 
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Organizace provádějící údržbu v současnosti 

 Organizace provádějící údržbu letadlové techniky musí být certifikovány k údržbě této 

techniky dle mezinárodního předpisu část 145 a rovněž se musí řídit i podle dalších předpisů, 

kterými jsou například část M nebo část 66. Vedle těchto předpisů se musí také řídit předpisy 

vydanými výrobci letounů, ke kterým mají organizace oprávnění vykonávání údržbových 

prací. Tyto předpisy vydané výrobci obsahují například plánování údržby atd.. 

 U každého letounu nebo pro jednotlivé výrobce je označení pro plánované údržbové 

práce odlišné. Například v případě letounu L410 je nejvyšší úrovní revize typu ,,R“ a pro 

letouny SAAB 340 a SAAB 2000 typu ,,C“. 

 Údržbové organizace provádí operativní údržbu pro provozovatele letounů a dále se 

snaží poskytovat i další služby. Příkladem je poskytování služby ,,supervisor“, jedná se 

o poradenskou činnost v oblasti údržby, provozu a modifikací letounů. Dále se organizace 

snaží zamezit vzniku prostojů letounů čekajících na pravidelnou údržbu společným 

plánováním údržby ve spolupráci s provozovateli letounů. Rovněž znalost organizace 

jednotlivých udržovaných letounů vede k velmi efektivnímu odstraňování závad a zkracování 

dob pravidelné údržby, což se ve finální fázi pozitivně projeví na celkovém snížení ztrát 

letounů v průběhu nečinnosti, kdy jsou v údržbě. Údržbové organizace rovněž provádí mimo 

již zmiňovaných prací také repase, které jsou prováděny současně s pravidelnou údržbou, jsou 

to například repase pohonných jednotek, radionavigačního vybavení, renovace interiéru, 

vnějšího nátěru letounu a rovněž provádí přestavby. 
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3.1 Struktura údržbové organizace 

 V této kapitole bude popsáno organizační schéma nejmodernějších údržbových 

organizací a popis činností , kterými se jednotlivé části podílejí na chodu organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.1 Organizační schéma organizace 

 

Personální úsek 

Řídí nejcennější, co firma vlastní, a to jsou lidské zdroje. Účastní se výběru vhodných 

pracovníků s vedoucími jednotlivých úseků. Vytváří podmínky pro vedení a motivaci 

pracovníků a vytváří tedy vhodné prostředí pro společný úspěch. Zná a dodržuje zákoník 

práce, připravuje, vede a vyhodnocuje výběrové a hodnotící pohovory s novými pracovníky. 

Vytváří schémata pro stimulaci a motivaci pracovníků, vytváří strukturu odměňování 

pracovníků, což znamená výši finančního ohodnocení. Podílí se s vedením firmy na udržování 

pozitivního firemního klimatu s důrazem na význam kvalitní komunikace na všech úrovních 

organizační struktury. Vede personální dokumentaci o každém zaměstnanci, rozhoduje ve 

spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků o vzdělávacím systému nebo navazující a 

rozšiřující kvalifikaci personálu údržby. Zajišťuje vzdělávání všech zaměstnanců v efektivní 

komunikaci a také v týmové spolupráci.  
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Správce majetku 

Tento úsek má na starost veškeré věci, týkající se technického stavu budov a jejich 

okolí. Tento úsek se stará o správné označení veškerých prostor společnosti označovacími 

tabulkami, dále pak označení nouzových východů nebo kde jsou umístěna bezpečnostní 

zařízení, jako jsou hasičské přístroje. Tento úsek má rovněž na starost, aby vybavení hangárů 

podléhající minimální době spotřeby  nebo určité časové době certifikace, aby se toto 

vybavení obnovovalo nebo prodlužovala  certifikace. Další věcí, o kterou se tento úsek stará, 

jsou služební automobily, které firma využívá, a starají se o to, aby měly zejména platnou 

STK. Úsek rovněž odpovídá, aby veškeré prostory firmy byly uklizeny.  

Kontrola 

Nezávislý orgán, který je přímo podřízený odpovědnému vedoucímu. Tvoří kontrolní 

mechanismy podle platných norem a zákonů platných v letectví. Provádí nezávislé audity, 

které vyhodnocuje, a v případě zjištěných nedostatků hledá možnosti, jak tyto skutečnosti 

napravit a následně z tohoto vytvoří nové postupy, které musí být schváleny odpovědným 

vedoucím. Plánuje a provádí školení  pracovníků organizace. Shromažďuje a archivuje 

vyhodnocené protokoly o kontrolách. Sleduje nová nařízení, která aplikuje do kontrolní 

činnosti organizace.  

Obchodní úsek 

Je rozdělen na oddělení nákup, prodej  a kooperace. Rovněž se zde vede evidence 

dodavatelských a kooperujících firem. V oddělení prodeje jedná se zákazníky a nabízí služby 

v oblasti letecké dopravy a v oblasti opravárenské činnosti a předletových prohlídek. 

V oddělení nákupu se nakupují zejména náhradní díly, které jsou schválené výrobcem, a dále 

pak zabezpečuje ve spolupráci s jednotlivými odděleními na základě požadavkových listů, 

které musí být schváleny vedoucím oddělení a při větší investici i odpovědným vedoucím. 

Oddělení kooperace provádí výběr kooperujících firem a zajišťují komunikaci s nimi. 

Kooperující firmy musí být certifikovány a schváleny výrobcem a Úřadem civilního letectví 

dle platných zákonů a požadavků na jakost výroby. Oddělení kooperace provádí ve spolupráci 

s kontrolním úsekem firmy audity kooperujících firem. Celý obchodní úsek musí dodržovat 

systém nabídkového a poptávkového řízení. 
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Letový úsek 

Letový úsek zevrubně zaštiťuje  čtyři oddělení. Mezi tyto oddělení patří oddělení 

plánování údržby, s tímto oddělením se podrobně seznámíme ve zvláštní kapitole, určené pro 

plánování údržby.  

Dalším oddělením je oddělení pozemního provozu, které se stará o dopravu materiálu, 

dopravu posádek nebo cestujících. Mezi další úkoly patří posunování letadel a jednou 

z nejdůležitějších a zároveň nejnáročnějších na technické vybavení  je úklid a udržování 

pořádku na plochách před hangárem a příjezdových cestách k hangárům využívaných letouny, 

a to po celý rok. Další činností tohoto úseku je doplňování paliva letadlům a v zimních 

měsících odmrazování. 

Oddělní výcviku posádek se zaměřuje na činnosti, které již vyplývají z názvu, a to na 

výcvik palubního personálu počínaje piloty a letuškami nebo stevardy konče. Toto oddělení 

se ve schématu nachází , pokud organizace má nějaké výcvikové středisko a má schválený 

plán výcviku posádek a dalšího personálu Úřadem civilního letectví. Organizace může školit 

rovněž mechaniky údržby,  pokud na to má oprávnění.  

Posledním oddělením je oddělení pilotů, v tomto oddělení se scházejí piloti a hlavním 

úkolem tohoto oddělení je poskytovat jim veškeré potřeby a služby. Vytvářejí se zde pro 

piloty žádosti o letové plány, předávají se informace o přepravovaných cestujících nebo 

nákladech. Jsou zde prostory, kde se konají předletové a poletové brífinky. 

Letový úsek není z hlediska údržby nutný, ale v případě traťové údržby se do struktury 

organizace uvádí. Týká-li se organizační struktura těžké údržby, tak v těžké údržbě se provádí 

pouze záletové lety po údržbě a tento úsek se do schéma organizace nezařazuje 

Ekonomický úsek 

Ekonomický úsek je tvořen těmito odděleními: 

1. Finanční oddělení 

2. Oddělení tvorby cen 

3. Fakturační oddělení 

4. Mzdové oddělení 

 

Jednotlivá oddělení používají centrální  informační systém pro sběr dat, který se 

shromažďuje ze všech firemních úseků. Tato data jsou zpracovávána jak z hlediska povinného 

vedení účetnictví dle obchodního zákoníku a zákona o účetnictví, tak z hlediska potřeb 

podniku ve formě výkazů a přehledů. 
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1. Finanční oddělení 

Finanční oddělení předkládá finanční  rozpočet pro finanční období. V zavedeném 

podniku je tento rozpočet tvořen na základě zkušeností z minulých období  a na základě plánů 

rozvoje firmy. 

A) Toto oddělení musí zajišťovat účtování : 

a) o majetku (budovy, stroje,zásoby, pohledávky atd.), to jsou aktiva firmy 

b) z hlediska pořízení zdrojů cizích (úvěry, závazky) a vlastních (základní kapitál, 

     hospodářský výsledek) 

B) Účetnictví sleduje kromě stavu majetku také jeho zhodnocování  

      v hospodářských procesech a ekonomickou efektivnost těchto procesů a vyjadřuje   

      výsledný efekt z podnikání – zisk nebo ztrátu. 

C) Cash flow 

     Příjmy peněz  a jejich výdaje v závislosti na hospodářských operacích zachycuje výkaz  

     cash flow , jehož sestavení je součástí  přílohy k účetním výkazům u podniku, který má ze  

     zákona povinné ověření roční závěrky auditorem. 

 

2. Oddělení tvorby cen 

V tržní ekonomice hrají ceny ústřední roli. Cenové rozhodování vyžaduje informace 

přesahující rámec podniku. Většinu informací pro cenová rozhodnutí čerpá podnik 

z účetnictví. Cena je výslednicí vztahů mezi třemi hlavními tržními prvky, výrobcem 

(poskytovatelem služeb), spotřebitelem a konkurencí. Toto oddělení provádí za pomoci 

interního systému analýzy pro rozhodování v oblasti cenové politiky. 

 

3.Fakturační oddělení 

Toto oddělení je výkonná složka úseku a zabývá se pouze ukládáním dat do 

informačního systému na základě schvalovacího procesu (dodavatelské a odběratelské 

faktury). 
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4. Mzdové oddělení 

V tomto oddělení jsou především prováděny výpočty mezd a nemocenských dávek. 

Pracovníci tohoto oddělení musí sledovat změny v právních předpisech, účastnit se odborných 

školení, týkajících se zejména daně z příjmu ze závislé činnosti, zdravotního a sociálního 

pojištění a povinností  vyplývajících ze zákoníku práce. Jsou zde vedeny mzdové listy 

zaměstnanců a předepsané přehledy, které jsou vyžadovány při pravidelných kontrolách 

finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Toto 

oddělení také odesílá přihlášky a odhlášky  zaměstnanců příslušným zdravotním pojišťovnám 

a správě sociálního zabezpečení, vystavuje evidenční listy důchodového pojištění a zápočtové 

listy. Připravuje pro finanční oddělení účtovací předpis mezd. Podle archivačního řádu firmy 

připravuje veškeré písemnosti k archivaci.  V předepsaném termínu musí zpracovat 

vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a podklady pro roční rozbor hospodaření. 

Oddělení jakosti 

 Oddělení, jehož vedoucí je přímo podřízen odpovědnému vedoucímu, jemuž za svou 

činnost odpovídá. Mezi úkoly oddělení patří soustavná kontrola dodržování předpisů, 

provádění auditů v oblastech letového provozu, údržby, výcviku posádek a pozemního 

provozu dle postupů OMME a plánů auditů. Oddělení jakosti v případě nějakých neshod má 

na starosti vypracování závěrečných zpráv a kontrolu jejich nápravných opatření. Oddělení se 

také podílí na zpracování a aktualizaci provozní příručky a provádí školení, výcvik 

a zvyšování kvalifikace osvědčujícího personálu, pracovníků technického úseku. Vedou se 

zde záznamy o všech pracovnících technického úseku. Rovněž oznamuje a projednává 

veškeré změny OMME na ÚCL a dbá na to, aby byla dodržována politika jakosti: 

 Ve vztahu k zákazníkům: uspokojovat veškeré přání zákazníků, splňovat veškeré 

nároky na jakost dle části 145 a OMME a zabývat se připomínkami zákazníků na jakost. 

 Každý zaměstnanec: plně zodpovídá za svoji práci a snaží se, aby byla jakost 

minimálně na úrovni předpisů, ale spíše vyšší úrovně. 

 Pracovníci vedení: motivují své podřízené ke zvyšování jakosti práce, dohlížejí na 

jejich kvalifikaci a plánováním a řízením zvyšují jakost práce. 
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Technický úsek 

 Úsek je přímo podřízen odpovědnému vedoucímu. Oddělení zodpovídá za dodržování 

postupů v OMME ve všech úsecích spadajících pod technický úsek. Pod technický úsek spadá 

oddělení OTK, dále pak provoz údržby a plánování údržby. Rovněž zajišťuje, aby veškeré 

údržbové práce byly provedeny podle předpisů a oprávnění, které organizace musí plnit.  

Mezi jeho nejdůležitější úkoly, za které zodpovídá, patří koordinace údržby, a to od činnosti 

plánování až po operativní údržbu v rámci MEL. Na tomto oddělení se vypracovávají postupy 

údržbových prací přesahující rámec schválené technické dokumentace, která se zde vede 

v aktuálním stavu. Technický úsek zodpovídá rovněž za veškeré technické změny letounů, 

zápis a archivaci těchto změn. 

Provoz údržby 

 Je podřízen a zodpovídá za práci vedoucímu technického úseku. 

Organizuje práci mechaniků a administrativně se zde zajišťují práce ve spolupráci se 

sekretářkou vedoucího technického úseku. Zodpovídá za zpětnou vazbu auditů na mechaniky. 

Zajišťuje, aby bylo k dispozici veškeré potřebné vybavení a dbá na bezpečnost práce. 

Zabezpečuje organizaci traťové údržby a kontroluje odstranění veškerých poškození 

v závislosti na MEL a HIL. Oddělení se stará o školení mechaniků. Rovněž zodpovídá za to, 

že veškeré  práce dle Workorder-ů jsou udělány nejpozději do ukončení plánované údržby. 

Personál tohoto oddělení se rovněž podílí na návrhu a přípravě způsobu oprav přesahujících 

rámec schválené technické dokumentace, spolupracuje při tvorbě harmonogramů a může 

navrhovat úpravu mezd podřízeným pracovníkům. 

Vedoucí OTK a osvědčující personál 

 Je podřízený vedoucímu technického úseku, zodpovídá za práci osvědčujícího 

personálu. Koordinuje činnosti osvědčujícího personálu  a provádí kontrolu osvědčení   

o uvolnění do provozu osvědčujícím personálem. Osvědčující personál mu je přímo  podřízen 

a mezi jeho práci patří  vydávání osvědčení o uvolnění do provozu jak letadlům, tak 

i letadlovým celkům. 
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Speciální pracoviště 

 Vedoucí speciálních pracovišť je podřízen vedoucímu údržby. Řídí se pokyny 

vedoucího TÚ, platnými leteckými předpisy a postupy v OMME. 

Oddělení zodpovídá za práci na letadlových celcích, že je provedena dle předpisových 

požadavků Části 145, že veškeré nářadí, vybavení a zkušební zařízení jsou pravidelně 

kontrolovány. Je zde vedena a archivována evidenční kniha, do které se zaznamenává, že 

veškeré vybavení, nářadí je kompletní a v provozuschopném stavu. Dbá na dodržování 

veškerých předpisů v OMME a na provedení všech nápravných opatření vyplývajících  

z auditů jakosti. 

 

Sklady náhradních dílů 

Vedoucí skladu je podřízen finančnímu referentovi, jehož pokyny v otázkách skladové 

evidence jsou pro něj závazné. V otázkách správného skladování náhradních dílů a materiálu 

k údržbě letecké techniky je podřízen vedoucímu provozu údržby. Řídí činnost skladového 

referenta, který je mu podřízen. Zodpovídá za včasné předložení požadavků referentovi 

nákupu náhradních dílů.  

a ostatního spotřebního materiálu, řádnou evidenci  veškerého skladovaného zboží a vedení 

statistik spotřeby náhradních dílů. Ručí za náhradní díly z ciziny, že jsou skladovány dle 

celních předpisů. Dále pak za dodržování všech podmínek skladování a dalších předpisů dle 

OMME a za provedení nápravných opatření plynoucích z auditů jakosti. 
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3.2 Rozdělení údržby letadlové techniky a její plánování 

 Jako hlavní dvě rozdělení můžeme použít termíny ,,těžká údržba“ a ,,traťová údržba“. 

 

Těžká údržba 

je možno říct zjednodušeně, že je plánovaná generální oprava (Scheduled overhaul). 

Tato metoda byla vůbec první metodou používanou k údržbě letadlové techniky a používá se 

do dnes. Tato metoda spočívá v pravidelné údržbě letadlových celků a to v pravidelnou dobu, 

například po 400 hodinách nebo po 800 hodinách.  

 

Traťová údržba  

provádí údržbu nahodilých poruch, ale hlavně se jim snaží předcházet, například 

zjišťováním poruch v předletových prohlídkách a nebo kontrolou kritických bodů. Pokud 

zjištěné poruchy při těchto kontrolách neohrožují bezpečnost cestujících při letu, tak se tyto 

poruchy mohou odstranit hned, pokud k tomu má organizace prostředky anebo se ponechají 

na nejbližší plánovanou generální opravu.  

 

Při kontrolní činnosti letadlové techniky  se vychází z údajů o letadlových celcích 

jednotlivých letadel, které údržbové organizace musejí mít k jednotlivým letadlům k dispozici 

a musejí si vést jejich databázi. Databáze jednotlivých letadlových celků k jednotlivým 

letadlům se vede podle stavu letadlového celku (On-condition), z těchto údajů stavu se 

rozpozná, jak dochází k postupnému poškození a degradaci letadlového celku. Dalším 

způsobem je monitoring technického stavu letadlových celků (Condition monitoring), 

v kterém aktivně sledujeme stav jednotlivých celků letadla během provozu a monitoring nám 

ukládá nápravná opatření založená na analýze chybových dat, která se ukazují v současném 

stavu techniky. 

 

Databáze jednotlivých letadlových celků nebo systémů, ať už se jedná o ty 

nejdůležitější celky na letadle, celky udržované podle stavu On-condition nebo celky, 

u kterých se zjišťuje jejich stav Condition monitoring jsou v databázích údržbových 

organizací vedeny podle lhůt, kdy byla provedena poslední výměna, oprava atd. 
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Takže se pro databáze používají tyto lhůty: 

 

TSN (Time Since New)- je čas uplynutý od výroby, který znamená uplynulou 

dobu od instalace letadlového celku do současnosti 

 

TSI (Time Since Instalation)- je čas od instalace, udává nám čas uběhnutý od 

poslední instalace po současnost (instalace bývá zpravidla naplánována) 

 

TSO (Time Since Overhaul)- je čas od generální opravy, udává nám čas, který 

uběhl od poslední plánované prohlídky nebo generální opravy po současnost 

 

TBUR (Time Between Unscheduled Removal)- je čas mezi neplánovanými 

výměnami letadlových celků, který znamená čas mezi generální opravou nebo 

plánovanou prohlídkou po neplánovanou výměnu 

 

Veškeré tyto doby jsou uváděny v letových hodinách nebo v cyklech (může být počet startů 

nebo přistání) anebo v čase, zpravidla počet dnů. 

 

Stejně jako údržbová aktivita je výsledkem stanovené údržbové příručky, tak se 

technická skupina snaží naplánovat další činnosti probíhající během plánované prohlídky 

se snahou udělat údržbový program optimální. Pro každou činnost při údržbě, test systémů 

nebo operační testy atd. jsou předepsané doby, do kdy má být práce dokončena a rovněž na 

každou práci by měly být vypsány normohodiny. Z tohoto vyplývá, že během plánované 

údržby se provádí rovněž práce neplánované, které nebyly obsaženy ve stanoveném programu 

údržby, a to třeba při 400 a 800 hodinové generální opravě. Této neplánované údržbě se říká                  

Drop-outs a může být stanovena příkazy k zachování letové způsobilosti (Airworthines 

Directive), které jsou vydávány ÚCL, nebo jsou výsledkem zkušeností nebo nálezu, které 

byly zjištěny v průběhu provozu letadla nebo při plánované údržbě.  
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V databázích se rovněž uvádí, o jakou kategorii letadlového celku nebo systému se 

jedná. Letadlové celky a systémy dělíme do tří skupin. První skupina je skupina s názvem 

,,Komponenty schopné kolovat nebo běžně kolující“ druhá kategorie je kategorie 

,,Nahraditelné“ a poslední kategorie je kategorie ,,Opravitelné“. 

 

,,Kolující systémy“ se vyznačují těmito vlastnostmi. Mají dlouhou životnost, takže se 

z ekonomických důvodů spíše opravují. Většinou jsou vyráběny se sériovým číslem, jsou 

nenahraditelné, drahé a jsou předepsané výrobcem letounu. 

 

,,Nahraditelné systémy“ jsou součástky, které se po poruše automaticky vyřazují 

z provozu. Jsou levné a tedy dostupné a nejsou vyráběny se sériovým číslem. 

 

Poslední kategorií jsou  ,,Opravitelné systémy“, tato skupina se skládá z obou 

předchozích kategorií. Pokaždé, když chceme vyměnit celek, musíme se rozhodnout, zda ho 

opravit nebo vyměnit za nový. Oprava bývá většinou levnější, ale není to pravidlem, a tedy je 

vhodné provést opravu. Tyto celky nebývají drahé a rovněž nemají sériové číslo. 
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3.3 Některé situace řešené při provádění údržby 

Pokyny pro údržbu a vztah k pokynům výrobce letadla/letadlového celku, včetně jejich 

aktualizace a dostupnosti pro personál 

Údržbová organizace, která má oprávnění dělat servisní práce na určitých typech 

letounů musí mít kompletní dokumenty jako jsou AMM, WM a SB a ostatní zbývající 

letadlovou a motorovou dokumentaci. 

 

Většina dokumentů, jako jsou hlavní dokumenty vyjmenované dříve, jsou uchovávány 

na oddělení plánování údržby a jsou uloženy na CD-ROM popřípadě DVD-ROM. Všechny 

dokumenty jsou vedené ve dvou vydáních, jednom pracovním a jednom vzorovém. Tyto dvě 

vydání a i ostatní dokumentace jsou změnovány současně na oddělení plánování údržby, aby 

se nelišili a byly vždy aktuální. Vzorová vydání jsou uložena v technické knihovně. 

 

Zbylá dokumentace a rovněž ta pracovní je uložena v hangáru v prostorech pro 

uchování dokumentace, a slouží pouze pro studijní účely. V případě započetí nějakých prací 

má na starost přípravu pracovních kopií vedoucí provozu údržby, tyto kopie jsou vždy 

opatřeny ochrannou vrstvou. V žádném případě si technický personál nesmí postupy 

připravovat sám, protože by mohlo dojít, že použije neaktuální postupy pro prováděné práce. 

 

Změnování manuálů se děje u výrobce celého letounu anebo u výrobců jednotlivých 

částí letounu, například motorů, vrtulí a dalších. Na stejném principu funguje změnová služba 

CMM, za kterou zodpovídá správce technické knihovny. Změnování pracovní dokumentace 

má na starost pracovník plánování údržby a vzorové dokumentace a předávání změn 

vedoucímu provozu údržby za účelem změny pracovní dokumentace zodpovídá správce 

technické knihovny. Za veškerou kontrolu změnování zodpovídá vedoucí jakosti a vedoucí 

provozu údržby je odpovědný za realizaci změn v údržbě letounů či celků. 
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Slučitelnost s programem údržby letadla 

Plánování údržby je prováděno v oddělení plánování údržby. Plánování se provádí na 

základě dokumentů, které jsou poskytnuty údržbové organizaci od výrobce letounu nebo 

letadlových celků. Mezi tyto dokumenty patří například MRB, MPD, Předpisy pro údržbu ale 

také schválené údržbové programy pro údržbu. Hlavním úkolem oddělení plánování údržby je 

určit práce na letounu, které budou provedeny a v jakém rozsahu. Připravit pro jednotlivé 

práce technologické postupy a rovněž určuje podle předepsaných dokumentů čas zahájení 

a dobu trvání údržby. Plán prací je směrodatný pro technický úsek, který se stará o to, aby 

organizace měla dostatečný počet a dostatečně kvalifikovaný personál, vybavení a například 

náhradní díly pro prováděné práce. Mezi úkoly plánování údržby patří rovněž příprava 

záznamů o údržbě. Na většině předešlých úkolů se vedle oddělení plánování údržby podílí 

také vedoucí provozu údržby. 

 

Jakým způsobem se provádí plánování údržby: 

Prvním krokem plánování je vytvoření seznamu prací, neboli tzv. ,,tasku“ , tento 

seznam se vytvoří na základě dokumentace letounu a na požadovaném typu údržby, seznam je 

zpracován plánováním údržby, VPÚ a VTK, a musí být podepsán VTK. Dále se provede 

kontrola technologických karet. Na základě seznamu se zajistí potřebné náhradní díly 

a materiál. Vedoucí TÚ následně určí časový harmonogram pro provedení všech plánovaných 

prací a musí zajistit ve spolupráci s OTK dostatečný počet kvalifikovaného personálu pro 

daný termín. Před zahájením prací se vše zkontroluje a pokud je vše v pořádku, tak se vše 

potvrdí tzv. ,,Final Reportem“. Po příletu na letiště a přistavení letounu k údržbě se provede 

vstupní kontrolní prohlídka neboli tzv. ,,Nález“, součástí této prohlídky je i motorová zkouška 

další funkční testy.  Dále je zkontrolována veškerá dokumentace letounu. Kontrola je 

provedena vedoucím provozu údržby s OTK. Cílem kontroly je kompletní popsání stavu 

letounu a tyto údaje se využijí k přípravě ,,Final Reportu“. Dále jsou prováděny tzv. 

mezioperační kontroly, na něž navazují Workorder-y k odstranění zjištěných závad. Veškeré 

workordery musí být splněny, zaevidovány a následně doplněny fotodokumentací. Dále vedle 

splněných Workorder-ů musí být z letounu vymontovány vadné agregáty nebo agregáty 

s prošlou životností a nahrazeny novými a rovněž musí být přezkoušeny agregáty, podléhající 

kontrole funkčnosti. Veškeré vyjmenované agregáty jsou zdokumentovány vedoucím provozu 

údržby. Veškeré položky v seznamu naplánovaných prací jsou dvakrát podepsány, první 

podpis provede personál, který danou práci vykonal a druhý podpis je doplněn technikem 

technické kontroly po provedení kontroly. Závěrečné kontroly letadlových systémů jsou 
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provedeny pod přímým dohledem techniků technické kontroly. Po splnění všech plánovaných 

prací je vyhotoven ,,Final Report“, na jehož popud je vystaveno ,,uvolnění letounu do 

provozu“. Poslední akcí v procesu údržby je, že originální ,,Final Report“ je archivován na 

oddělení plánování údržby a poznatky získané v průběhu údržby jsou analyzovány OTK a se 

závěry je seznamován personál na pravidelných týdenních poradách. 

Řízení technických záznamů 

Veškeré technické záznamy, které jsou zapisovány personálem jsou pravidelně každý 

den kontrolovány. Za tyto kontroly zodpovídají pracovníci technické kontroly a také vedoucí 

provozu údržby. Při zjištění nějaké nesrovnalosti se musí zajistit náprava. Úkolem vedoucího 

technické kontroly je prošetřit a nalézt vhodná řešení, které následně navrhne vedoucímu 

provozu údržby. Každý letoun musí na palubě letounu nebo alespoň při přistavení k údržbě 

mít tyto dokumenty. V rámci předúdržbové prohlídky anebo před předáním letounu 

zákazníkovi musí být provedena kontrola palubní dokumentace, kterou je potvrzení o údržbě 

– MR v níž je uvedena platnost a provedení prací uvedených v ,,Omezení platnosti“ MR. 

Dalšími z dokumentů jsou HIL neboli HOLD ITEM LIST v češtině Seznam odložených 

závad a Letový deník – kde jsou zápisy v ,,Maintanace recordu“. Poslední palubní dokument 

je Karta poškození letadla. Dalšími dokumenty potřebnými pro údržbu jsou Letadlové, 

motorové a vrtulové knihy a záznamníky, které jsou kontrolovány při předúdržbové prohlídce. 

Záznamy v těchto knihách jsou prováděny dle instrukcí v těchto dokumentech a mohou se 

výrobce od výrobce lišit, ale musí být schválené. V těchto dokladech je nepřípustné 

přepisování, vyškrtávání a jiné podobné opravování chybných zápisů. Pokud se vyskytne 

chybný zápis přeškrtne se červeně vodorovnou čarou a do kolonky poznámek se napíše 

chybný zápis, uvede se datum, podepíše a orazí razítkem. Převážet tuto dokumentaci na 

palubě letounu je přísně zakázáno. Zápisy do této dokumentace provádí pracovník OPÚ na 

základě potvrzených ,,Final Reportů“. 
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Odstraňování závad vznikajících během údržby na základně 

V případě, že se při údržbě na základně vyskytnou i jiné závady, než ty, které se zjistili 

prohlídkou před údržbou, zapíší se do Workorderu, který je součást ,,Provozně letadlového 

deníku“. Do seznamu závad, tzv. tasku napíše mechanik číslo Workorderu. Po dokončení 

opravy, při které se vyskytla jiná závada, se tato závada odstraní. Po odstranění závady se 

Workorder předá vedoucímu údržby, který ho zaeviduje a následně předá OTK. 

 

V případě, že se jedná o závadu, která lze odstranit v rámci AMM, provede mechanik 

opravu včetně prozkoušení a vystaví Workorder, kde je napsáno, kdo provedl opravu a jakým 

způsobem. Pokud je oprava složitější, v rámci SRM mechanik oznámí tuto skutečnost 

personálu OTK, který určí postup opravy a ve Workorderu je uvedeno, že daná závada byla 

zkontrolována jak mechanikem, tak právě pracovníkem OTK. V případě závady přesahující  

i právě zmíněný SRM, tak vedoucí OTK požádá o pomoc výrobce letounu, vzájemně 

vypracují postup opravy a odešlou ho ke schválení na ÚCL, pokud ÚCL tento postup schválí, 

oprava proběhne podle schváleného postupu. 

 

Předávání zpráv o závadách 

Po opravení závady se tato závada musí zaevidovat a musí se předat zpráva provozovateli, 

výrobci a na ÚCL. Celková evidence je vedena na oddělení technické kontroly. Závady 

letadlových celků jsou vedeny dle jejich charakteru, podle tzv. ATA. U veškerých závad se 

musí uvést, na jakém letounu se závada vyskytla a jaká opatření se udělala pro její odstranění, 

veškeré tyto detaily o závadách se získávají z Workorder-ů. Tyto veškeré informace jsou 

velice důležité pro řízení jakosti. V případě nějaké vážnější závady je bezprostředně 

informace odeslána na ÚCL, provozovateli a výrobci letounu pomocí tzv. ,,Hlášení o stavu 

letové nezpůsobilosti“. Tato zpráva se posílá tehdy, je li přímo ohrožena bezpečnost letounu. 

A většinou to bývá například při trvalých deformacích, korozi konstrukce anebo také když 

selže nějaký nouzový sytém při přezkušování. Toto hlášení mají na starosti vedoucí technické 

kontroly společně s vedoucím provozu údržby. Před odesláním se toto hlášení poskytne VTÚ. 
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Řízení systémů počítačových záznamů údržby 

Dnešní údržbové organizace ale už i větší strojírenské firmy používají programy, které 

se starají plánování údržby či výroby, sledování a vyhodnocování údržby, ale mají rovněž na 

starost skladové hospodářství či ekonomické výsledky firmy a také například účetnictví. 

Tyto programy jsou tak dokonalé, že pokud se při nálezu zadá do údržby nějaká práce,která se 

má učinit a jsou k tomu potřeba nějaké náhradní díly, tak systém si sám překontroluje počet 

kusů na skladu a popřípadě upozorní skladníka na skutečnost, že daný díl má objednat. 

V těchto nových programech jsou rovněž dostupné příručky pro údržbu letounu. Tyto 

systémy rovněž jsou provázány mezi různými vzdálenými pracovišti firmy a to například 

Marseille Ostrava, toto spojení pracuje pomocí dnes již samozřejmého internetu. A pokud 

třeba mechanici potřebují něco probrat a nestačí pouze upozornění těchto programů, mají 

možnost využít Skype, a to s možností i video přenosu. Mezi tyto programy patří například 

Helios a Qantum. 

 

Veškerá data, která jsou doporučena k archivování, jsou každý den uložena na CD-

ROM nebo DVD-ROM a jsou uložena do žáruvzdorné místnosti, která je umístěna v archivu 

TÚ. 

 

Dále jsou v údržbových organizacích využívány programy na speciální práce, které 

informační systémy, které byly vyjmenovány dříve, nemohou nabídnout. Mezi tyto speciální 

práce patří například monitoring motorů a monitoring závadnosti. Dnes už si ale i s tímto 

problémem, jakým je monitoring závadnosti, informační programy dokážou poradit, protože 

údržbové organizace a výrobci letounů ve spolupráci s výrobci právě již zmíněných programů 

vyvíjí platformy právě pro již zmíněné speciální práce, jakými jsou například plánování 

údržby či monitoring spolehlivosti. Pro monitoring motorů si firmy vyrábějící motory vyvíjí 

vlastní software, který pracuje součinně s řídící jednotkou motoru a vyhodnocuje údaje při 

různém testování motorů. Mezi tyto programy patří také  program s názvem Ge-Trend, je to 

program vyvinutý firmou General Electric. Do tohoto programu se také zapisují parametry 

motorů udané za letu a rovněž se automaticky nahrávají data právě při již zmíněných testech 

motorů. Výstupem programu je tzv. Margin, jehož hodnoty ukazují výkonové charakteristiky 

motorů. Program pro monitoring závadnosti, neboli Stat je databáze všech závad, která je 

dělena u letounu, dle normy ATA a termínů, kdy k daným závadám došlo. 
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V programu pro plánování údržby je uveden seznam sledovaných agregátů Life 

Limits, seznam předepsaných výměn dílů Life Limits a seznam všech agregátů na letounu. 

Tento program nás s předstihem upozorňuje na blížící se termíny výměny dílů Life Limits. 

A rovněž se v tomto programu můžeme dozvědět informace o jednotlivých agregátech, jako 

například CYC, FH, P/N, S/N, datum montáže agregátů a počty jejich výměn. Tyto předešlé 

programy jsou u nejmodernějších informačních programů zahrnuty přímo v nich. Informace 

v těchto programech se zálohují po každé aktualizaci. Záložní diskety se archivují na oddělení 

plánování údržby a za tyto činnosti je zodpovědný pracovník OPÚ. Originály Final Reportů 

jsou uloženy na serveru po celou dobu činnosti organizace. 

 

Udělování výjimek z úkonů údržby letadel nebo letadlových celků 

Když se v průběhu údržby nebo provozu letounů vyskytne situace, kdy je nutno 

z nějakých důvodů pozměnit schválené postupy údržby. Tak se musí vyžádat výjimka pro 

vypracovaný nový postup, jakým se údržba bude řídit. Žádost o výjimku s vypracovaným 

novým postupem odešle vedoucí TÚ na ÚCL. Nový postup pro údržbu vypracuje technická 

skupina. Pokud je nový postup ÚCL schválen, tak se podle tohoto postupu musí změnit 

OMME i s doplňujícími požadavky, pokud nějaké požadavky vyvstaly. S novým postupem 

i doplňujícími požadavky musí být seznámen personál TÚ, kterého se daná situace týká. 

 

Programy spolehlivosti 

V letectví se všeobecně snažíme dosáhnout co nejvyšší spolehlivosti a zároveň 

předcházet poruchám. V programu spolehlivosti se vede kompletně seznam závad a jejich 

četnost. Tento seznam vede vedoucí OTK a v pravidelných jednoměsíčních intervalech 

podává zprávy ÚCL a jako podklady řízení jakosti a podklady pro pokračující výcvik 

osvědčujícího personálu. Pro vytvoření seznamu závad se používají tyto způsoby zjišťování 

závad a to z Provozního deníku letadla anebo ze závad zjištěných ze Závěrečné zprávy revize, 

která se dělá po absolvování letounu periodickou prohlídku. Veškeré statistické údaje využívá 

OTK ke spolehlivosti údržby a ke spolehlivosti letounů v provozu. Každých šest měsíců se 

koná porada vedení technického úseku, kde se prodiskutovávají veškeré závěry OTK 

z posbíraných údajů. V případě, že se na schůzi zjistí, že docházelo ke zvýšené poruchovosti 

určitých letadlových celků, tak se tato skutečnost dále rozebírá, z jakého důvodu k tomu 

docházelo, důvody jsou zpravidla tři, kterými jsou:  
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1. Poruchovost byla zvýšena vlivem výrobce, v tomto případě se údržbová 

organizace spojí s výrobcem a dohodnou se na nějakém řešení.  

2. Poruchovost může být rovněž způsobena nedostatky v zajištění náhradních 

dílů, systému anebo způsobu nevhodného opravování daného celku, v tomto 

případě se oddělení OTK zaměří na tyto činnosti anebo se vykoná 

mimořádný audit.  

3. K poruchovosti docházelo vlivem provozu, v tomto případě se udělá brífink 

s vedoucími piloty a vykonají se mimořádné audity anebo se zvýší frekvence 

kontrol inkriminovaných celků, protože k poruchám docházelo vlivem 

používání letounu v těžkých podmínkách, jako je například zimní období a 

nebo nevhodná geografická poloha užívání letounu, lety nad pouští, kde je 

zvýšené nebezpečí výskytu písku anebo také lety nad mořem, kde jsou těžké 

podmínky vlivem slané vody. V tomto případě se kontaktuje výrobce a ÚCL 

a v některých případech se mohou změnit Life Limits některých letadlových 

celků anebo se poupraví postupy údržby a zvýší frekvence kontrol. 

 

Dalším případem, který může taky nastat, je, že dochází ke zvýšenému počtu 

reklamací náhradních dílů dodávaných výrobcem. Zde dojde ke vzájemné komunikaci mezi 

údržbovou organizací a výrobcem letadlového celku. Výrobci se poskytne zpětná vazba o 

kvalitě následně dodaných dílů. Krátkodobým řešením je mít skladem  omezený počet kusů 

daného dílu. 

 

Mohou se vyskytnout také případy, kdy může dojít k problémům během údržby, jako  

například nevhodné postupy uvedené v OMME nebo malá frekvence prováděných kontrol.   

V tomto případě se kontaktuje výrobce letounu a ÚCL a následně může dojít ke změně 

údržbových postupů. S tímto také souvisí doporučení postupů anebo modifikací poskytnutých 

údržbovou organizací výrobci letounu z hlediska zvýšení spolehlivosti a úspory nákladů.  

V případě opodstatněných důvodů výrobce vydá Servisní bulletin. 
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Řízení přiznávání odchylek 

 Odchylky se hlásí ÚCL za účelem osvědčení způsobilosti  leteckých celků, dokumentů 

anebo oprav, které neodpovídají ve všech  aspektech předepsané vlastnosti a vykazují nějakou 

odchylku, která přesahuje rámec schválené technické dokumentace. Aby byla odchylka 

schválená, tak nesmí mít vliv na spolehlivost, bezpečnost a letovou způsobilost daného 

letounu. Nastínění situace:  V některých případech údržby, kdy mechanik zjistí nějakou 

nesrovnalost nebo nějaké poškození, kdy je potřeba přiznat a následně nahlásit odchylku. 

Mechanik tuto odchylku nahlásí vedoucímu OTK a to prostřednictvím mistra. Ten k nahlášení 

dané skutečnosti použije formulář s označením F-TÚ-16, v němž musí vyplnit část A, kde se 

nachází pole pro popis nálezu a identifikace letounu. Po předání daného hlášení vedoucímu 

OTK, tak vedoucí přebírá za danou situaci zodpovědnost. Následně svolá technickou skupinu, 

která danou věc projedná a prošetří a nakonec zaujme stanovisko, jestli daná odchylka má vliv 

na provozní způsobilost a spolehlivost či ne. Po dokončení šetření vedoucí TÚ zašle tuto 

dokumentaci společně se žádostí o přiznání odchylky na ÚCL ke schválení. Žádost musí být 

rovněž podepsána vedoucím OTK a vedoucím jakosti. 

 

V případě, je-li odchylka schválena, tak originál formuláře se založí na OTK a kopie je 

předána vedoucímu provozu údržby, aby do údržby zapracovaly postupy a omezení vydané 

ÚCL. Vedoucí provozu údržby má následně za úkol seznámit s nastalou situací veškerý 

personál TÚ, kterých se situace dotýká. 

 

V případě, že by odchylka nebyla schválena, tak se originál založí na oddělení 

technické kontroly. Musí se najít nějaké nové řešení.  
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3.4 Dokumenty používané při údržbě 

Abych Vám mohl co nejnázorněji nastínit problematiku dnešní údržby, předvedu Vám 

ji názorně na určitém příkladu letounu, čímž bude letoun SAAB 340, jakým způsobem je tato 

problematika řešena u tohoto výrobce a tohoto letounu jsem informace čerpal u údržbové 

organizace na letišti Mošnov. 

3.4.1 Koncern Saab a letoun SAAB 340 

Koncern Saab 

Tento koncern je švédskou společností, jeho hlavní sídlo je ve Švédsku v Linköpingu. 

Mezi další vyráběné letouny patří oproti typu SAAB 340 větší SAAB 2000, je to rovněž 

dvoumotorový a turbovrtulový letoun. Dále pod koncernem SAAB spadá výroba bitevníků, 

které má ve své výbavě rovněž česká armáda a jedná se o letouny SAAB JAS-39 GRIPPEN.  

 

Bližší informace k letounu SAAB 340 

 

Historie vývoje letounu SAAB 340 

Společnosti  Saab-Scania a Fairchild podepsaly v roce 1980 smlouvu o společném 

vývoji a následném prodeji malého regionálního turbovrtulového letounu. Při jeho vývoji se 

kladl zejména důraz na jednoduchost ovládání, údržby, co nejnižší spotřebu a samozřejmě co 

nejvyšší bezpečnost. První kusy byly poháněny dvěma turbovrtulovými motory firmy General 

Electric CT7. První vyrobené stroje s těmito motory se vlivem poruchovosti musely uzemnit 

a došlo u nich k úpravám. SF 340 byl určen pro 33-35 cestujících a dvoučlennou posádku.  

První let prototypu byl proveden 25.1.1983. 26.6. 1984 byl certifikován pro Evropu tak i pro 

USA. Vlivem finanční tísně Fairchild v roce 1985 odstoupil z projektu. V roce 1989 

představil Saab novou vylepšenou verzi s označením SAAB 340 B s vylepšenými motory 

CT7-9B, tato nová verze znamenala průlom na americký trh. Od roku 1984 společnost Saab 

vyrobila 459 kusů těchto letounů. 
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Letoun SAAB 340 A, B a Cargo 

Je vyráběn v leteckých závodech v Linköpingu ve Švédsku. Jedná se o turbovrtulový 

dvoumotorový dopravní letoun. Může přepravit až 33 cestujících se zavazadly a nákladem, 

s osádkou je to až 36. Jedná se o dolnoplošný letoun. Je přetlakován, což znamená, že může 

letět ve výškách větších než 4000 m. n. m.. Je konstruován pro krátké a střední trasy s více 

zastávkami, čemuž odpovídá rovněž dolet letounu, který je 1482 km. Letoun může dostoupat 

do výšky 7620 m. n. m.. Letoun je navržen tak, aby splňoval bezpečnostní kritéria a další  

požadavky civilních leteckých předpisů v Evropě i v USA. Je využíván ve více verzích 

v rozmezí osobní, tak i cargo dopravy. Je oblíben u cestujících, tak i provozovatelů. 

 

výhody: 

- nízké provozní náklady 

- jednoduchá údržba 

 

Technické parametry letounu SAAB 340 

Typy letounu- SAAB 340 A 

SAAB 340 B 

SAAB 340 CARGO  

 

Rozměry: 

- Rozpětí: 21,44 m                                          - Délka: 19,72 m 

- Výška: 6,87 m   

 

Hmotnostní parametry: 

- Maximální vzletová hmotnost: 12927 kg    

- Maximální přistávací hmotnost: 12701 kg 

- Maximální možná hmotnost paliva: 2676 kg 

 

Provozní parametry: 

- Dolet: 1482 km                                               - Dostup: 7620 m 

- Cestovní rychlost: 484 km/hod                       - Maximální rychlost: 525 km/hod 

 

Motory:  

- 2 x 1295 kW General Electric CT75A2 nebo 2 x 1305 kW General Electric CT79B 
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Celková nosnost: 

 - 3 850 kg  

 

Životnost:  

- 90 000 letů 

 

 
Obr. 3.4.1.1  SAAB 340 
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3.5 Dokumenty používané při údržbě a plánování údržby u 

společnosti Saab 

1. Hlavním dokumentem, podle kterého se společnosti provádějící údržbu musí řídit, je 

část 145, který předepisuje společnostem povinnosti, které musejí být plněny, aby 

údržbová organizace mohla nadále provádět údržbovou činnost. 

 

2. Pro plánování údržby jsou nejdůležitější tyto dva dokumenty: 

                 1. MRB – Maintenance Review Board 

                              - předepisuje základní postupy a standardy údržby 

                 2. MPD – Maintenance Planning Document 

                              - Obsahuje kompletní plán údržby. Je tam popsaná údržba stroje v celé 

délce doby jeho technického života. (pro každý typ letounu jsou tyto 

dokumenty rozdílné) 

 

Údržbu můžeme rozdělit na:  

 1. plánovanou 

2. neplánovanou 

1. Plánovaná údržba – řídí se podle MPD a pro letoun SAAB 340 jsou určeny tyto typy  

  plánované údržby: 

                                                   - předletová prohlídka – probíhá před každým letem     

                                                   - LC 1 – po každých 48 hodinách 

                                                   - LC 2 – po každých sedmi dnech 

                                                   - 400 FH po každých 400 letových hodinách 

                                                   - 800 FH po každých 800 letových hodinách 

                                                   - 4000 FH po každých 4000 letových hodinách 

 

Další velmi důležité údaje pro plánování údržby jsou sbírány v technickém deníku letounu. 

Jsou to :  

          - Letové hodiny 

          - Letové cykly 

          - Kalendářní doba 

Těmito údaji je jasně prokázáno, kdy a jaká údržba se bude provádět. 
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    2. neplánovaná údržba – je to všechna údržba, která není předepsána v MPD. A provádí se 

tehdy, pokud nenadále dojde k poruše nějaké součásti nebo 

systému, a musí se provést jeho oprava nebo výměna. Tato 

údržba se týká zejména součástí bezpečných po poruše.  

 

Bližší informace k dokumentům pro údržbu a plánování údržby 

MRB – Mainterance Review Board 

 V tomto dokumentu jsou předepsány veškeré prováděné základní postupy  a standardy 

údržby, které se provádějí v průběhu všech plánovaných údržbových prací, a to od té  

nejzákladnější kontroly až po tu nejnáročnější, která se provádí po nalétání  4000 letových 

hodin. Jsou zde obsaženy i postupy a standardy oprav, které nejsou zahrnuty v plánované 

údržbě. Rozsah a detaily prací prováděných při údržbě, kontroly a prohlídky. Jsou zde také 

uvedeny postupy pro dočasné uvolnění letadlových celků po provedení údržby, všeobecná 

pravidla pro provádění prohlídek a uvolnění letadla s povolenou závadou. Dále je v tomto 

dokumentu popsáno, jakým způsobem je informován ÚCL o provedení významných oprav  

a změn. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy prohlídek a jejich provozních podmínek. 

 

MDP – Maintenance Planning Dokument 

 V tomto dokumentu je obsažen kompletní plán údržby. Je zde popsána kompletní 

údržba stroje v celé délce doby jeho technického života. Od základní údržby LC 1 až po 

údržbu 4000 FH. Některé plánované údržby je možné provádět také současně v jedné chvíli 

v údržbové organizaci, jako lze například provádět údržbu po 400 FH současně s kontrolou po 

800 FH. Tyto dokumenty vypracovává výrobce letounů a tyto dokumenty se liší u každého 

letounu. 

 

 S dokumentem MPD souvisí dokument  s označením PO-ST-20-4, který předepisuje 

postupy pro změnu intervalů údržby letadel. Účelem tohoto oběžníku je stanovit podmínky 

pro schvalování prodlužování intervalů údržby a zároveň stanovit podmínky, jakým 

způsobem převést letoun z jednoho programu údržby na jiný metodou poměrného přepočtu 

jednotlivých intervalů údržby. Tento oběžník je použitelný pro provozovatele v obchodní 

letecké dopravě u letounů registrovaných v leteckém rejstříku ČR.  
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4. Sledování spolehlivosti 

Spolehlivost jako taková je v současnosti velice diskutovaným tématem a o to více 

v souvislosti s leteckou technikou. Spolehlivost se zkoumá jak při vývoji, tak i při provozu 

veškerých součástek použitých na stroji, letadlových celků použitých na letadle. Každý 

výrobce si svoje statistiky a výsledky zkoušek spolehlivost bezpečně chrání, aby se nedostaly 

do rukou konkurence, proto zde bude o spolehlivosti mluveno zejména z hlediska teorie. 

4.1 Standardizace ve spolehlivosti 

Význam spolehlivosti jako jednoho ze základních segmentů jakosti mnoha výrobků se odráží 

i ve stavu technické normalizace. Jednotlivé vyspělé země  zobecňují dlouholeté zkušenosti a 

praktické poznatky získané  při zabezpečování spolehlivosti výrobků a jejich zpracování do 

formy různých doporučení a návodů (standardů), které mají umožnit racionalizaci všech 

činností v této oblasti. 

 
Mezinárodní standardy 

Rozhodující roli při standardizaci ve spolehlivosti hraje Mezinárodní elektrotechnická 

komise IEC (International Electrotechnical Commission). Tato organizace kromě jiného 

vydává mezinárodní normy. Vydávané normy vyjadřují mezinárodní shodu v názoru na  

výrobek nebo službu. Přijaté normy v některých případech přesahují rámec samotného oboru 

(jako např. elektrotechniky a elektroniky) a mají obecnější platnost. Jsou využívány i v jiných 

oborech ( např. ve strojírenství). V roce 1963 vznikla v IEC nová Technická komise TC 56 

nazvaná „Reliability and Maintainability!,  která zabezpečuje normalizaci v oblasti 

spolehlivosti. Název komise byl později změněn na „Dependability“. Úkolem této komise je 

vývoj a udržování mezinárodních norem, které umožní celosvětově specifikovat, analyzovat, 

zlepšovat, vyhodnocovat spolehlivost výrobků. 
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Komise zajišťuje dva základní bloky: 

1) Zabezpečování spolehlivosti výrobku  ve všech etapách jeho života, přičemž z logiky 

procesu vzniku, provozu a zániku výrobku lze jeho technický život rozdělit do šesti 

etap: 

 

- etapy volby koncepce a stanovení požadavků 

- etapy návrhu a vývoje 

- etapy výroby 

- etapy instalace 

- etapy provozu a údržby 

- etapy vypořádání 

 

2) Činnosti spojené se zabezpečováním  spolehlivosti v jednotlivých etapách života 

zařazuje do programu spolehlivosti. 

 

 

Část norem IEC byla převzata do systému standardů dalších mezinárodních organizací,  jako 

např. Mezinárodní organizace pro normalizaci (normy ISO) a evropská komise pro 

normalizaci (Evropské normy EN). S problematikou spolehlivosti souvisí sada norem 

ISO 9000. 
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4.2 Druhy poruch a co je způsobuje 

Porucha je definována jako jev spočívající v ukončení schopnosti objektu plnit 

požadované funkce. 

 

Druhy poruch: 

1. podle rychlosti vzniku 

a) Postupná porucha (gradual failure)- porucha způsobená změnou charakteristik součásti 

v čase. Je možné jí předcházet preventivní údržbou. Typickým příkladem může být 

mechanické opotřebení, které probíhá po celou dobu provozu a jeho vývoj je možné 

sledovat s využitím různých diagnostických metod. 

b) Náhlá porucha (sudden failure)- porucha, která nemohla být očekávána a nemohli jsme 

jí předejít předchozími kontrolami. Jedná se například o poruchy způsobené únavou 

materiálu, které se projeví náhlým a úplným porušením součásti. 

 

2. podle stupně rozsahu 

a) Úplná porucha (komplete failure)- porucha, která způsobí úplnou neschopnost součásti 

plnit všechny požadované funkce. 

b) Částečná porucha (partial failure)- porucha, která způsobí neschopnost součásti plnit 

některé, nikoliv však všechny její funkce. 

 

3. podle příčiny 

Příčinou poruchy se rozumí okolnosti během vývoje, návrhu, výroby nebo používání 

objektu, které vedly k poruše. 

a) Nezávislá (primární) porucha (primary failure)- porucha součásti nezpůsobená 

přímo   ani nepřímo poruchou jiné součásti. 

b) Závislá (sekundární) porucha (secondary failure)- porucha součásti způsobená 

buď  přímo nebo nepřímo poruchou jiné součásti. 

c)  Porucha z nesprávného použití (misuse failure)- porucha způsobená používáním 

objektu během namáhání překračujícím stanovenou mez výdrže součásti. 

d) Porucha z nesprávného zacházení (mishandling failure)- porucha způsobená  

nesprávným zacházením nebo nedostatkem péče o součást. 
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e) Konstrukční porucha (design failure)- porucha způsobená nesprávným návrhem, 

projektem nebo konstrukci objektu. 

f) Výrobní porucha (manufacturing failure)- porucha způsobená neshodou výrobního 

provedení nebo určených výrobních postupů s návrhem objektu. 

g) Porucha způsobená stárnutím (ageing failure)- porucha, jejíž pravděpodobnost výskytu 

vzrůstá s časem jako důsledek vnitřních procesů v objektu. 

 

4. podle důsledků 

Poruchy, které mohou u součástí nastat, mohou mít velmi rozdílné důsledky. 

a) Kritická porucha (critical failure)- porucha , která může způsobit úraz osob, značné 

materiální škody nebo může mít jiné nepřijatelné důsledky. 

b) Nekritická porucha (non-critical failure)- porucha, která nemůže způsobit úraz osob, 

značné materiální škody ani nemá jiné nepřijatelné důsledky. 

 

Nejčastějšími problémy na letounech jsou tzv. kritické body. 

Kritický bod: 

Definice: Je to místo, součást nebo systém na letadle, kde dochází k častému výskytu   

                  poruch z jakéhokoliv důvodu. 

 

V letectví jsou brány za nejhorší poruchy charakteru nahodilé-skryté vyvolávající kaskádový 

efekt. Také jinak: Chyba skrytá – nepřijdeme na ni při běžné prohlídce 

                             Chyba nahodilá – přímo nemůžeme ovlivnit její výskyt a objeví  

                                                          se náhodně 

 

Kombinace těchto dvou poruch společně s poruchou charakteru vyvolávajícího 

kaskádový efekt. Skrytá nebo nahodilá porucha nemusí být sama osobě velkého rozsahu a tím 

pádem ani nebezpečná pro let. Někdy se však může přihodit, že sama osobě bezvýznamná 

porucha vyvolá vlivem svého působení další poruchu a způsobí řetězový efekt, který může 

v nejhorším případě vést až k pádu letadla. 
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Příčina  poruchy: 

Většinou není důvodem nějaká určitá příčina, ale většinou je to souhrn, kombinace 

příčin vyvolávajících poruchu, a tedy dojde k překročení hranice nebo pohybu v pásmu ještě 

povolených letových násobků.  Tyto situace se musí hlídat, protože s kombinací jiných příčin 

mohou vést k vážné nehodě. Rovněž vlivem přetížení se může objevit skrytá vada v materiálu 

konstrukce. A proto po každém tomto neobvyklém režimu letu , kdy letoun letěl ve velkém 

přetížení, se tato událost musí zapsat do letadlové knihy a také nahlásit údržbě, aby byla 

provedena kontrola. Do těchto neobvyklých režimů patří:  

 

              - pumpáž motoru                            

              - překročení letové obálky 

              - tvrdé dosednutí letounu 

              - srážka s nějakým cizím předmětem  

                (s hejnem a to platí zejména při nasátí do motoru atd.) 

 

Špatná konstrukce  

v současnosti, kdy je vše ověřováno výpočetní technikou (výpočty, simulace atd.) to 

již takový problém není, ale přesto se tato chyba může vyskytnout. Tyto vady jsou nejčetnější 

v případě prototypů letounů, kde se veškeré události analyzují a zjišťují se možné následky 

a následně jsou individuálně dělány úpravy konstrukce. Ale i přes všechny zkoušky se stává, 

že některé chyby se neprojeví. Obecným pravidlem je, že nejvíce náchylná k těmto vadám je 

první série určená pro provozovatele, kde se letoun vyzkouší v reálném provozu. Proto je 

u první série nových typů letounů zvýšený režim kontrol a je navázána úzká spolupráce 

s provozovateli letounů z první série letounů určených do provozu. Úzká spolupráce však je 

nejenom s provozovateli letounů z první série, ale se všemi provozovateli vyrobených 

letounů. V tomto období se odstraňují takzvané ,,novorozenecké“ chyby. Veškeré chyby, 

úpravy, hlásí firma v servisních bulletinech a ty se dělí na závazné anebo doporučující. 

 

Závazné přímo nařizují nějakou činnost a doporučující pouze informují nebo 

doporučují nějakou činnost. Touto činností může být úprava postupů údržbových prací, 

výměna letadlových celků atd.. 
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V průběhu první série se rovněž odstraňují nedokonalosti v systému údržby a hlídají se 

časové intervaly mezi prohlídkami, jestli jsou dostatečně dlouhé. Letoun SAAB 340 měl 

největší problémy s motory, což byla jeho ,,novorozenecká chyba“, kterými byly motory 

General Electric CT7. Kvůli této chybě se letouny musely na nějaký čas odstavit a po 

nezbytných úpravách byly vráceny do provozu s označením SAAB 340 A. Následně je 

nahradily motory typu CT7-9B, které se ukázaly jako správný krok. 

 

Letouny SAAB 340 mají za sebou 26 let provozu, během nichž se optimalizovaly 

postupy údržby, plánování údržby atd. 26 let provozu znamená, že letadlo je v nejlepších 

letech svého vývoje. V průběhu jeho již poměrně dlouhého provozu byly odstraněny veškeré 

nedostatky konstrukce, systémové chyby a v systému údržby bylo dosaženo vysoké úrovně. 

Přesto se může stát, že se vyskytne ještě nějaká nová porucha, která se dříve neprojevila, a to 

kvůli stárnutí letounu a jeho agregátů. I když je systém údržby na vysoké úrovni, tak se 

rovněž může stát, že z vedených statistik a ze zkušeností servisního personálu se najde nějaké 

vylepšení postupů údržby, které je po schválení opět vydáno a zapracováno do údržby 

vydáním servisního  bulletinu. 
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4.3 Program spolehlivosti v průběhu života výrobku 

Spolehlivosti se musí věnovat neustálá pozornost ve všech etapách života výrobku. 

Doporučuje se tedy uspořádat všechny úkoly do programu spolehlivosti. Účelem tohoto 

program je zajistit, aby se vynaložila dostatečná snaha na zajištění spolehlivosti výrobku jako 

základního znaku jakosti, a to ve všech etapách jeho životního cyklu. Rozsah programu 

spolehlivosti je individuální podle potřeb každého projektu, podle specifických omezení, ale 

vždy má hlavně respektovat skutečný skutečnou spolehlivost daného výrobku. 

 

1. Etapa koncepce a stanovení požadavků 

V této etapě se stanoví konečné požadavky na výrobek. Stanovují se racionální 

požadavky na výrobek.  Dále se plánuje jeho údržba a sestavuje programu spolehlivosti 

jako základní kámen pro řízení spolehlivosti v následujících životních etapách výrobku. 

Rozhodnutí, která jsou provedená během této etapy, mají největší důsledky na výrobek a 

na jeho náklady na životní cyklus. 

 

2. Etapa návrhu a vývoje 

V této etapě se vyvíjí hardware a software výrobku. Pracuje se na podrobné 

výrobní dokumentaci a rovněž i na další dokumentaci, jako jsou například instrukce pro 

údržbu. 

V této etapě je nutné zajistit, aby se : 

- v průběhu  návrhu byly plně respektovaly stanovené cílové požadavky na 

spolehlivost. 

- prováděly analýzy a predikce spolehlivosti a z jejich výsledků se činily 

kroky k dosažení stanovené spolehlivosti. 

- spolehlivost jednotlivých použitých částí rovnala v konečném výsledku 

stanovené úrovni spolehlivosti výrobku. 

- definovaly podmínky ověřování a zkoušení a aby parametry těchto 

činností byly prováděny na stanovenou úroveň spolehlivosti. 
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3. Etapa výroby 

V této etapě se výrobek vyrábí a sestavuje, dále se kopíruje software výrobku a hotový 

výrobek se musí shodovat s výrobní dokumentací. Důležitou součástí této etapy je kontrola 

kvality výrobního procesu (např. uplatnění norem ISO 9000). V programu spolehlivosti musí 

být předem stanoveny postupy, které se musí v průběhu údržby dodržovat, těmito postupy 

jsou: 

- periodické zkoušení bezporuchovosti a udržovatelnosti 

- výrobní zkoušky 

- třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti 

 

4. Etapa instalace 

V této etapě je výrobek instalován. V dokumentaci  opět musí být uvedeny postupy 

a instrukce pro provádění přejímací kontroly a pro provádění zkoušek systému a částí, 

kterými se ověřuje, že výrobek je ve shodě s výchozí specifikací a návrhem. Základní  

činnosti jsou: 

- zkoušky při uvádění do provozu 

- provedení přejímacích zkoušek 

- zkoušení růstu bezporuchovosti 

- dokazování bezporuchovosti a udržovatelnosti 

- sběr a analýza důležitých dat a informací 

- řízení počátečních-novorozeneckých poruch 

 

5. Etapa provozu a údržby 

Během této etapy životního cyklu je výrobek zařazen do provozu a v případě poruchy se 

provádí jeho údržba. Nutné je poskytnout: 

- odpovídající provozní instrukce údržbu 

- výcvik údržbě 

- kompletní logistickou podporu 

V této etapě je dobré provádět sběr dat a informací týkajících se spolehlivosti a provádět 

jejich analýzu. 

 

6. Etapa vypořádání (likvidace) 

V této etapě se výrobek demontuje, zničí se anebo zakonzervuje a uloží v chráněném 

prostředí. V této etapě se mohou provést zkoušky opotřebení, zbytkové životnosti atd..                       
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4.4 Analýza způsobu a důsledku poruch metody FMEA 

1. Stručný historický přehled 

Analýza způsobů a důsledků poruch, označovaná jako metoda FMEA (Failure Mode 

and Effects Analysis), je  analýza sloužící k identifikaci poruch systémů, jejich vzniku a 

důsledků. K rozšíření této metody je používána metoda označovaná jako FMECA , která řeší 

odhad kritičnosti důsledků poruch a pravděpodobnosti jejich vzniku ( Failure Mode, Effects 

and Criticality Analysis). Poprvé byla tato metoda použita v agentuře NASA při realizaci 

projektu kosmického průzkumu APOLLO. Metoda se osvědčila a její použití se rychle 

rozšířilo do celé řady dalších oborů lidské činnosti. Tyto metody pro kontrolu spolehlivosti se 

neustále vyvíjí a jsou na základě zkušeností z praktického používání měněny. 

  

  V roce 1985 Mezinárodní elektrotechnická komise IEC vydala normu IEC 812 – 

Procedure for Failure Mode and Effects Analysis, která byla v roce 1992 zavedena také u nás 

jako ČSN IEC 812 – pod názvem „Postup analýzy způsobů a důsledků poruch“. Výchozími 

podklady pro tuto metodu byla použita americká vojenská norma MIL-STD-1629. 

V současnosti metoda FMEA/FMECA patří k nejužívanějším metodám v analýzách  

spolehlivosti. Je využívána v řadě oborů nejen pro analýzu technických systémů, ale také pro 

analýzu procesů a softwaru. 

 
 

2. Charakteristika, cíle a možnosti použití metody 

  Hlavní cíle metody FMEA/FMECA:  

- posouzení důsledků a posloupnosti jevů pro každý zjištěný způsob poruchy 

prvku, ať už má  jakoukoliv příčinu, a to na různých funkčních úrovních systému 

- určení významnosti nebo kritičnosti každého způsobu poruchy vzhledem 

k požadované funkci nebo provozuschopnosti systému s uvážením důsledků na 

bezporuchovost nebo bezpečnost daného procesu 

- klasifikace zjištěných způsobů poruch podle toho, jak snadno je lze zjistit, 

diagnostikovat, testovat, nahradit danou součást nebo provádět kompenzační  a 

provozní opatření (oprava, údržba, podpůrný systém atd.) i podle libovolných 

jiných odpovídajících charakteristik 

- odhady ukazatelů významnosti a pravděpodobnosti poruchy, jsou-li k dispozici 

potřebná data 
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Metoda nachází využití v etapě návrhu a vývoje, kde slouží jako součást tzv. metody 

předběžného varování, která má zabránit  problémům  nespolehlivosti systému. Uplatnění 

však nachází i v etapě tvorby koncepce a specifikace požadavků pro analýzu rizik a při 

změnách provozních podmínek. Slouží k identifikaci a posouzení důsledků konstrukčních 

změn a provozních podmínek na bezporuchovost a bezpečnost systému. Tato metoda se 

používá při prokazování, že systém splňuje v oblasti bezporuchovosti a bezpečnosti 

požadavky norem, předpisů nebo způsobilost uživatele. Informace získané při provádění 

FMEA slouží jako podklad pro návrh konstrukčních změn , formulaci požadavků na 

provedení zkoušek či identifikaci nebezpečných provozních režimů. Výsledky analýzy také 

poskytují informace pro zpracování diagnostických postupů a systému údržby. 

  

3. Omezení a nedostatky metody FMEA 

FMEA je  metoda analýzy spolehlivosti a bezpečnosti, je rozpracována až do analýzy 

prvků, které mohou způsobit poruchu celého systému. Nejúčinnější  aplikace jsou 

v předvýrobních etapách Metoda má však i jistá omezení  a nevýhody. FMEA může být 

složitá, pracná a časově náročná v případě rozsáhlých systémů řešení, které mají mnoho 

funkcí nebo je-li aplikována na složitý systém poprvé. Pro její realizaci je potřeba analýzy 

velkého množství  informací o systému a dokonale znát konstrukci, funkce a technologii 

výroby, charakter provozu a provozních podmínek. To všechno předpokládá účast na jejím 

vypracování  širokého týmu odborníků různých profesí. Široký tým odborníků může být 

příčinou různých chyb, protože FMEA  nezahrnuje důsledky chyb lidského faktoru.  

 

Ve všech oblastech lidské činnosti zvláště v náročných a složitých systémech  je 

člověk nejslabším prvkem. Proto se úloha člověka často nahrazuje  automatickými řídícími, 

bezpečnostními a softwarovými prvky. Ty ovšem sebou nesou také rizika selhání  

a komplikují aplikaci FMEA . FMEA může ovšem zjistit příčiny, které mají vliv na činnosti 

člověka a naznačit účinné kroky k eliminaci těchto nepříznivých vlivů. 

 

Vlivy provozních  podmínek a prostředí se mohou také významně podílet na změny 

systému.Vážení těchto vlivů vyžaduje dokonalou znalost charakteru práce v systému. Je třeba 

konstatovat, že lidské  chyby a vlivy prostředí na spolehlivost a bezpečnost systému jsou 

častým zdrojem poruch společného typu nebo poruch se společnou příčinou. O těchto 

poruchách je pojednáno na jiném místě. 
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4. Vstupní informace, potřebné pro analýzu 

Pro analýzu systému metodou FMEA nebo FMECA musí být stanoveny podmínky 

pro její provedení a musí být k dispozici všechny potřebné vstupní údaje. Jde hlavně o 

následující podmínky a informace. 

 

a) Účel a cíle analýzy- musí být přesně vymezeno, k jakému účelu je analýza prováděna. 

Analýza se provádí proto, aby: 

- bylo možné prokázat, že výrobek splňuje požadavky na bezpečnost, když průkaz 

těchto požadavků  nelze podat jiným přijatelným způsobem, např. zkouškou, 

protože takový průkaz předpis nepřipouští 

- byly vyspecifikovány kritické prvky systému z hlediska nepříznivých důsledků 

jejich poruchy pro plnění základních funkcí systému 

- se prokázalo splnění požadavků na spolehlivost před tím, než budou provedeny 

komplexní zkoušky spolehlivosti 

- se poskytly vstupní informace pro návrh optimálního systému technické 

diagnostiky 

- kombinace s výše uvedených účelů a cílů, případně jiné účely 

 

b) Technický popis systému- popisy konstrukčního uspořádání a použitého technologického 

řešení , doplněné o podrobnou výkresovou dokumentaci, schémata, grafy apod. 

 

c) Definice funkcí systému a jeho prvků- vstupní informace musí obsahovat podrobný výčet 

všech důležitých funkcí systémů a prvků, které plní a které mají být podrobeny analýze. 

Funkce musí být definovány tak, aby bylo možné analyzovat jejich vzájemné souvislosti, 

podmíněnost, posloupnost, vazby na provozní podmínky . Z definice se musí odvodit 

možnosti vzájemné  separace jednotlivých funkcí systému a jejich slabá místa. Pro každou 

definovanou funkci se pak provádí účelově zaměřená analýza. 

 

d) Funkčnost členění systému- systém se člení do  funkčních subsystémů , a to až do 

požadované strukturální hloubky.  Členění může být shodné nebo podobné konstrukčnímu 

členění. Funkční a konstrukční členění systému je odlišné. Funkčnímu členění se 

přizpůsobují  modely spolehlivosti, které umožňují provést analýzy spolehlivosti. 
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e) Definice rozhraní systému- jedná se o přesné vymezení hraničních bodů a prvků, kde 

dochází ke vzájemné interakci se „sousedními“ systémy nebo s vnějším okolím systému. 

V nich potom musí být vymezeny „okrajové podmínky“ pro analýzu systému. 

 

f) Údaje o prvcích systému- o všech prvcích systémů, až do zvolené úrovně, která je určena 

požadovanou hloubkou analýzy, musí být k dispozici alespoň následující informace:  

-    jednoznačná identifikace prvků – mohou to být například čísla výkresů,    

      katalogová čísla, čísla prvků na schématech a výkresech apod. 

-    popis funkcí prvků 

-    popis možných způsobů poruch prvků 

-    popis důsledků poruch prvků 

-  intenzity jednotlivých způsobů poruch prvků (pokud je požadováno provedení  

   kvantitativní analýzy) 

-  zdroj informací o intenzitách (vyžaduje obvykle zadavatel projektu) 

 

5. Postup provádění analýzy 

Postup dělíme na tři základní části: 

A)   přípravná část 

B)  vlastní FMEA/FMECA jednotlivých prvků systému 

C)  vyhodnocení analýzy 

 

Tyto části analýzy se mohou případ od případu lišit jak formou, tak obsahem. 

Neexistuje žádný univerzální, ani závazný návod, který by určoval jak analýzu provádět. 

Analýzy se řídí výčtem základních principů dle platných standardů a odborných publikací.  

 

A) Přípravná část analýzy 

Přípravná část analýzy řeší shromáždění potřebných informací a podkladů, upřesnění 

cílů a stanovení základních pravidel pro její provádění. K základním informacím, které jsou 

k provedení analýzy nezbytné patří: 

a) Cíle, termíny a požadovaná hloubka analýzy 

b) Požadavky na spolehlivost a bezpečnost systému: 

-     požadavky vyplývající z technických podkladů 

-     požadavky vyplývající z legislativních podkladů 
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c) Informace o struktuře a funkcích systému 

-    přehled funkcí systému a důsledku jejich selhání 

-    přehled prvků systému a jejich parametrů, úloh a funkcí 

-    struktura a vazebnost systému (uspořádání systému a logika jeho funkcí) 

-    úroveň zálohování a podstata záložních systémů 

-    návaznost na jiné systémy (definice rozhraní mezi systémy) 

d) Informace o provozních podmínkách a systému údržby: 

- specifikace podmínek provozu 

- systém preventivní a nápravné údržby 

 

e) Podmínky prostředí 

f) Požadavky na využití softwarové podpory analýzy 

 

Na základě těchto informací se znázorní analyzovaný systém symbolicky, zpravidla 

pomocí diagramů. Diagramy znázorní všechny strukturální i funkční vztahy mezi 

jednotlivými prvky systému. Diagramy umožní posouzení důsledků poruchy každého 

jednotlivého prvku na vyšší funkce systému až po nejvyšší úroveň. 

Pro vytvoření takových diagramů je nezbytné určení nejnižší úrovně. Při volbě nejnižší 

úrovně analýzy hrají důležitou roli: 

- stanovené cíle analýzy a její požadovanou hloubku 

- složitost analyzovaných systémů 

- úroveň znalostí o funkcích a způsobech poruch (případně intenzitách poruch)  

      systému na jednotlivých úrovních struktury systému 

- specifikovanou nebo zamýšlenou úroveň nápravné a preventivní údržby 

- možnosti symbolického znázornění (modelování) funkcí systému na  

     jednotlivých úrovních jeho struktury 

- možnosti software použitého pro analýzu 

 

Volba, kde se nachází nejnižší úroveň analýzy ,musí být provedena tak, aby na ní bylo 

možno  identifikovat funkce jednotlivých prvků, způsoby jejich selhání. V případě 

kvantitativního hodnocení i stanovit hodnoty intenzity poruch těchto prvků. Prvek může 

představovat jak součást, tak i složitý subsystém. 
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B) Vlastní FMEA/FMECA jednotlivých prvků systému 

Postupně jsou všechny prvky systému podrobeny systematickému zkoumání, v rámci 

kterého se realizují tyto základní kroky: 

- identifikace způsobů poruch prvku, jejich důsledků a pravděpodobných příčin 

- identifikace metod a opatření k detekci a izolaci poruch 

- kvalitativní posouzení významnosti poruch a alternativní opatření 

 

V případě rozšíření analýzy o kvantitativní hodnocení (FMECA) se provádí ještě 

následující kroky: 

- určení kritičnosti poruch 

- vyhodnocení pravděpodobnosti poruch 

 

Tento základní rozsah je podle potřeby rozšířen o další kroky, v rámci kterých se 

budou analyzovat další informace, potřebné pro posouzení spolehlivosti či bezpečnosti 

systému. Výsledkem analýzy FMEA je kvalitativní hodnocení úrovně spolehlivosti 

a bezpečnosti  systému . Obsahuje výčet všech předpověditelných poruch, problémových míst 

v konstrukci a technologii a jejich důsledků pro fungování systému. Výsledky by měly být 

doplněny o informace o pravděpodobných příčinách poruch, způsobech jejich identifikace 

apod.. Pro kvantitativní zhodnocení musí výsledky analýzy zahrnovat také příslušné 

kvantitativní ukazatele. 

 

C) Vyhodnocení analýzy 

Hodnocení musí obsahovat soubor účinných nápravných opatření, zaměřených na 

odstranění příčin nejzávažnějších typů poruch nebo na snížení stupně jejich závažnosti. 

Výsledky se porovnávají s požadavky stanovenými v normách a předpisech. Dále pak 

s požadavky, které by směly být stanoveny ve schválených technických podmínkách pro 

vývoj, výrobu, provoz a údržbu výrobku. 

 

Na základě výsledků  se navrhnou konkrétní nápravná opatření. Ke každé poruše a jejím 

příčinám se navrhnou taková opatření, která povedou: 

- k úplnému odstranění příčin poruchy 

- ke snížení pravděpodobnosti vzniku poruchy pod přípustnou mez 

- ke snížení stupně kritičnosti  důsledků poruchy 

Na základě výstupů z FMEA je možno v případě požadavku navrhnout: 
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-  zdůvodněný program potřebných zkoušek spolehlivosti kritických prvků 

-  účelný systém údržby, zaměřený na predikci vzniku závažných poruch 

-  účelný systém technické diagnostiky, zaměřený na včasné odhalení příčin 

vzniku poruch 

 

6.  Dokumentace FMEA/FMECA 

Výsledky analýzy se zaznamenávají do vhodně uspořádaných pracovních formulářů, 

pro přehlednost a snadnou využitelnost. Použití těchto formulářů vytváří také předpoklady pro  

systematické provedení analýzy. Uspořádání může být velice různorodé, vždy by však  mělo 

odpovídat specifickým cílům analýzy. Některá doporučení a návrhy jsou součástí norem. 

Pracovní formulář by měl umožňovat zaznamenávání následujících informací: 

A) Identifikační číslo analyzovaného prvku 

 Musí zajistit jednoznačnou identifikaci prvku v systému. 

 

B) Název analyzovaného prvku  

Musí souhlasit s názvem použitým ve výrobní dokumentaci. Spolu 

s identifikačním číslem musí zajistit jednoznačnou identifikaci každého prvku. 

 

C) Popis funkce prvku 

Popis funkcí je klíčovou částí analýzy a je nutné definicím funkcí věnovat 

velkou pozornost. Popis by měl zahrnovat definici přijatelné činnosti pro všechny 

požadované nebo stanovené charakteristiky při všech provozních i mimoprovozních 

stavech. Funkce prvků musí být definovány jak ve vztahu k nadřazenému systému, tak 

i k celému systému. Součástí definice funkcí je i definování podmínek prostředí 

a požadavků předpisů (teplota, vlhkost, vibrace atd.). Do pracovních formulářů se 

funkce zapisují výstižným a co nejjednodušším způsobem. 

 

D) Způsob poruchy 

Je definován jako jev, kterým je porucha na prvku pozorována. Zaznamenávají 

se všechny způsoby, kterými se selhání prvků  projeví. Musí se provést klasifikace 

způsobů poruch. Rozsah a komplexnost klasifikace způsobů poruch musí 

odpovídat cíli prováděné analýzy, s jejím charakterem a složitostí analyzovaného 

systému. Klasifikace poruch se člení podle katagorií. Příklad takové kategorizace 

způsobu poruch podle ČSN IEC 812 je uveden v Tab. 4.4.1 
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Pořadové číslo Způsob poruchy 

1 Předčasná činnost 

2 Není v činnosti v předepsaném okamžiku 

3 Neukončil činnost v předepsaném okamžiku 

4 Porucha v průběhu činnosti 

Tab. 4.4.1 

Obecná kategorizace je pro potřeby podrobné analýzy zpravidla nedostatečná 

a je třeba použít klasifikaci podrobnější. Ta musí s ohledem na cíle analýzy umožnit 

popis poruch prvků s dostatečným rozlišením. Při analýze musí být vzaty do úvahy 

všechny možné způsoby poruch prvku a žádný nebyl dopředu z analýzy vyloučen jen 

proto, že je její vznik nepravděpodobný. 

 

E) Příčina poruchy  

Z induktivní povahy metody vyplývá, že stanovení příčiny poruchy není 

původním a ani prioritním cílem analýzy. Přesto se i v této metodě stanovují všechny 

pravděpodobné příčiny spojené s každým daným způsobem poruch. Určení 

potenciálních příčin každého způsobu poruch se provádí především proto, aby bylo 

možné odhadnout zdroj jejich výskytu. Musí se odhalily sekundární důsledky poruch, 

aby bylo možné doporučit soubor nápravných opatření. Způsob poruchy může mít 

více než jednu příčinu, proto musí být stanoveny a popsány všechny možné nezávislé 

příčiny pro každý způsob poruchy. 

 

F) Důsledky poruchy 

Kvalitativní (FMEA) nebo kvantitativní (FMECA) analýza důsledků poruch je 

hlavním cílem metody. Východiskem obou analýz je zachycení a zaznamenání 

důsledků všech předpokládaných způsobů poruch, které působí na činnost, funkci 

a stav vlastního prvku systému. Tyto důsledky také ovlivňují všechny vyšší úrovně 

systému až po úroveň systému jako celku. Podle zvolených kritérií se potom každému 

důsledku přiřadí stupeň závažnosti. Z tohoto pohledu rozlišujeme: 

a) Lokální důsledek- sledují se důsledky poruchy na vlastní prvek. Vyhodnocení  

lokálních důsledků poskytuje informace pro doporučení nápravných opatření. 

 

b) Konečný důsledek- pro stanovení konečného důsledku poruchy je nutné 

vyhodnotit důsledky každé poruchy na všech nižších úrovních. 
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Porucha jednoho prvku samostatně může mít nezávažné důsledky, ale 

v kombinaci s jinou poruchou může vést k závažným. V pracovních formulářích musí 

být tyto možnosti vyplývající z násobných poruch také uvedeny. 

 

G) Metody zjišťování poruch 

 Pro zjištění poruch se používá systém detekce poruch. Takto zjištěné informace  

jsou důležité pro návrh případných preventivních opatření. Ty se mohou týkat 

například návrhy na vybavení systému přístroji palubní diagnostiky nebo návrhy do 

oblasti údržby systému atd. Zvláštní pozornost se musí věnovat takzvaným „skrytým 

poruchám“, o kterých obsluha není včas informována. Ty by mohly svojí existencí 

způsobit selhání systému až v okamžiku, kdy se od něj očekává plnění jeho 

funkce.Například systémy vnitřní signalizace řeší tuto problematiku. 

 

H) Relativní významnost poruchy a alternativní opatření 

Relativní významnost poruch se hodnotí z hlediska závažnosti jejich důsledků. 

K tomuto účelu se vytváří systém kategorizace důsledků poruch. Systém kategorizace 

důsledků poruch je vytvořen pro  konkrétní výrobek v podmínkách jeho použití. 

S vytvořením kategorizace významnosti poruch je vhodné posoudit realizaci 

alternativních opatření k předcházení důsledků poruch. Tato opatření zahrnují 

například: 

- změnu konfigurace 

- použití záložních prvků 

- alternativní způsoby provozu 

- monitorovací, diagnostické nebo signalizační zařízení apod. 

 

V případě rozšíření analýzy o kvantitativní hodnocení (FMECA) se do pracovního 

formuláře zaznamenávají také následující informace: 

A) Pravděpodobnost poruchy prvku 

Zde se uvede pro každý prvek pravděpodobnost výskytu každého předpokládaného 

způsobu poruchy. 

B) Kritičnost poruchy 

Hodnocením kritičnosti poruchy prvku se rozumí „ohodnocení“ závažnosti 

důsledků dané poruchy při uvažování její četnosti. 
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4.5 Spolehlivost a bezpečnost letecké techniky 

1. Požadavky na spolehlivost a bezpečnost dopravního letounu a jeho soustav 

Dopravní letouny podléhají přísným nárokům na bezpečnost jejich provozu. 

Požadavky na bezpečnost představují poměrně rozsáhlý soubor technických specifikací, které 

velice podrobně vymezují kvalitativní a kvantitativní činnosti, které musí být u letounu pro 

zajištění jeho bezpečnosti  splněny. Plné znění paragrafu, specifikující požadavky na 

spolehlivost a bezpečnost dopravních letounů v předpisu FAR: 

 
 

 

 

 

Federal Aviation Regulations § 25.1309 

a) Zařízení, systémy, jejich instalace a příslušenství, na něž se vztahují ustanovení 

této subkapitoly, musí být navrženy a zhotoveny tak, aby bylo zajištěno, že 

budou plnit všechny požadované funkce ve všech předvídatelných  podmínkách 

provozu. 

 

b) Prvky a letadlové systémy z nich vytvořené, uvažovány jednotlivě, ve 

vzájemném spojení a ve spojení s ostatními systémy musí být navrženy 

a zhotoveny tak, že: 

1) vznik jakéhokoliv typu poruchy nebo podmínek umožňujících vznik 

poruchy, která  by mohla znemožnit pokračování bezpečného letu 

a přistání letounu je extrémně nepravděpodobný 

2) vznik jakéhokoliv jiného typu poruchy nebo podmínek pro vznik 

poruchy, která by mohla omezit schopnost posádky letounu zvládnout 

nepříznivé  provozní podmínky je nepravděpodobný 

 

c) Informace výstražného charakteru musí být schopny posádku včas varovat 

a upozornit na vznik nebezpečných provozních podmínek a tím umožnit posádce 

přijmout odpovídající nápravná opatření. Prostředky, použité pro ovládání, 

monitorování funkcí a výstražná zařízení musí být navrženy a zhotoveny tak, aby 

minimalizovaly chyby posádky, jež by následně mohly mít za následek 

dodatečné zvýšení rizika pro let 
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K praktické realizaci požadavků, vyplývajících z tohoto paragrafu,  byl vydán poradní 

oběžník (Advisory Circular 25.1309-1A: Systém Design and Analysis), který požadavky 

konkretizuje a poskytuje i praktický návod k tomu, jak splnění požadavků prokázat (před 

leteckým úřadem). 

 

Závažnost poruchových stavů se hodnotí podle tří hledisek: 

- důsledků pro letoun – snížení rezerv bezpečnosti, zhoršení výkonnosti, ztráta 

schopnosti provádět určité činnosti, případně následky pro integritu letounu 

- důsledků pro členy posádky – zvýšení pracovního zatížení, ovlivňující schopnost 

posádky zvládnout nepříznivé podmínky provozu, vnějšího prostředí, popřípadě  

následné poruchy  

- důsledků pro osazenstvo – tj. pro cestující a členy posádky 

 

Na základě těchto hledisek se potom rozlišují tři kategorie poruchových stavů 

s ohledem na závažnost jejich důsledků. 

 

Druhy poruchových stavů: 

Nezávažné (MINOR)– poruchové stavy, které nesníží významně bezpečnost    letounu, 

zahrnují například malé snížení rezerv bezpečnosti nebo funkčních schopností, malé zvýšení 

pracovního zatížení posádky nebo určité nepohodlí  pro osazenstvo. 

 

Závažné (MAJOR) – poruchové stavy, snižující schopnost letounu nebo posádky zvládat 

nepříznivé provozní podmínky v takové míře, že by mohlo dojít například: 

- k významnému snížení rezerv bezpečnosti nebo funkčních schopností, 

k významnému zvětšení pracovního zatížení posádky nebo k podmínkám 

zhoršujícím výkonnost posádky nebo vedoucí ke značnému nepohodlí  

osazenstva 

-  v závažných případech k velkému snížení rezerv bezpečnosti nebo funkčních 

schopností, popřípadě k takovému zvýšení pracovního zatížení a fyzické tísni, že 

nelze spoléhat na přesné a úplné plnění úkolů posádkou nebo vedoucí 

k nepříznivým účinkům na osazenstvo 

 

Katastrofické (CATASTROPHIC) – poruchové stavy bránící bezpečnému dokončení letu 

a přistání. 
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Předpis nařizuje, aby bylo zajištěno, že katastrofické poruchy jsou extrémně  

nepravděpodobné a závažné poruchy jsou nepravděpodobné. Při třídění poruch je vždy 

přihlédnuto ke všem závažným činitelům jako jsou funkční vlastnosti soustavy, vliv lidského 

činitele, podmínky provozu či vnějšího prostředí. Zvláště  důležité je brát v úvahu ty 

skutečnosti, které snižují nebo zvyšují závažnost poruchového stavu. Pro zvyšující se 

závažnost poruchového stavu mohou být důležité povětrnostní nebo jiné nepříznivé podmínky 

provozu a vnějšího prostředí, případně poruchy jiných nesouvisejících systémů nebo funkcí, 

které by snižovaly schopnost posádky zvládnout poruchový stav. 

  

Kvalitativní vymezení pravděpodobnosti poruchových stavů: 

- Pravděpodobné poruchové stavy jsou stavy s předvídaným výskytem jednou 

nebo vícekrát v průběhu celé životnosti každého letounu. 

- Nepravděpodobné poruchové stavy jsou stavy, u nichž se nepředvídá výskyt 

v průběhu  celé životnosti namátkově vybraného letounu. Mohou se však 

vyskytnout příležitostně v průběhu celé životnosti všech letounů téhož typu. 

- Extrémně nepravděpodobné poruchové stavy jsou stavy tak nepravděpodobné, 

že se nepředvídá  jejich výskyt v průběhu celé životnosti všech letounů téhož 

typu 

 

Kvantitativní vymezení pravděpodobnosti poruchových stavů: 

- Pravděpodobné poruchové stavy jsou ty, jejichž pravděpodobnost je větší  než 

1.10-5 na jednu hodinu letu 

- Nepravděpodobné poruchové stavy jsou ty, jejichž pravděpodobnost je menší  

než 1.10-5, ale současně větší než 1.10-9 na jednu hodinu letu. 

- Extrémně nepravděpodobné poruchové stavy jsou ty, jejichž pravděpodobnost je 

menší než 1.10-9 na jednu hodinu letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

catastrophic 

pravděpodobnost 

poruchy [h-1] 

závažnost 

poruchy 

major 

minor 

10-5 10-9 

Nepřijatelná 

oblast 

Přijatelná 

oblast 

Základním požadavkem předpisu je, aby každý poruchový stav měl pravděpodobnost nepřímo 

úměrnou jeho závažnosti. Grafické vyjádření tohoto požadavku je vidět na Obr. 4.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.1 Vymezení závažnosti poruch 

 

Obecně nelze přijímat poruchový stav, který je důsledkem jediného druhu poruchy, 

jako extrémně nepravděpodobný. Jinak řečeno – je nepřijatelné, aby jednotlivá porucha 

některého z prvků letadlových systémů vedla ke katastrofickým důsledkům.  

 

2. Postup analýzy bezpečnosti letounu a jeho soustav 

Letecké předpisy kladou důraz na analýzu bezpečnosti na základě výše uvedených požadavků 

a tam, kde je to nezbytně nutné, odpovídajícími pozemními, letovými nebo simulačními 

zkouškami. Za hlavní metodu průkazu splnění požadavků je tedy považována analýza 

bezpečnosti, přičemž se požaduje, aby tato analýza obsahovala: 

- přehled všech možných způsobů poruch, včetně způsobů selhání funkce a možných 

způsobů poškození z vnějších příčin a zdrojů 

- odhad pravděpodobnosti vzniku poruch prvků a kombinací poruch včetně skytých 

poruch 

- analýzu výsledného důsledku poruch na systém, na letoun a na posádku a cestující ve 

všech jednotlivých fázích letu a předvídatelných provozních podmínkách  

- přehledný výčet výstražných  a varovných signálů a pokynů pro posádku, 

požadovaných nápravných opatření a prostředků pro včasnou identifikaci poruchy 
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Kroky, které se postupně provádí při analýze FMEA/FMECA jsou v logické posloupnosti 

znázorněny na obrázku Obr. 4.5.2. 

Obr. 4.5.2 Znázornění metody FMEA 
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Obsah analýzy je vhodné uspořádat do logicky navazujících kroků, které zajistí 

splnění požadovaných cílů.  

 

Prvním krokem v postupu je hodnocení funkční nebezpečnosti každé soustavy 

letounu. Je to předběžná analýza rizik, jejímž cílem je určení a klasifikace nebezpečných 

poruchových stavů letadlových soustav. Zde jsou identifikovány všechny závažné 

a katastrofické poruchové stavy každé soustavy. Základem je  analýza funkcí soustavy 

a posouzení důsledků selhání těchto funkcí. Výsledky  mají vždy předběžný charakter a je 

třeba je doplňovat a verifikovat na základě výsledků dalších kroků.  

 

Na toto hodnocení navazuje druhý krok, a to kvalitativní analýza spolehlivosti prvků 

soustavy. Zde se posuzuje, zda jednotlivé prvky soustavy splňují příslušné požadavky. 

K tomuto účelu se používá  metoda FMEA. Díky ní se identifikují všechny způsoby poruch 

jednotlivých prvků a posuzují jejich důsledky na jednotlivé  subsystémy, systémy i letoun 

jako celek. 

 

Dalším krokem je kvantitativní analýza. Vychází se  z výsledků kvalitativní analýzy, 

určí se pravděpodobnosti všech závažných a katastrofických poruchových stavů soustavy 

a posoudí se, zda tyto číselné hodnoty splňují příslušné požadavky. 

 

Analýza letadlové soustavy může dospět k jednomu z následujících závěrů: 

1. letadlová soustava splňuje všechny požadavky na bezpečnost – potom se analýza    

může  předložit jako průkaz splnění příslušných požadavků. 

2. letadlová soustava nesplňuje požadavky – potom se na základě výsledků analýzy 

navrhnou příslušné konstrukční úpravy k odstranění zjištěných nedostatků 

(po realizaci změn je třeba celý postup analýzy opakovat). 
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3. Kvalitativní analýza spolehlivosti a bezpečnosti letounu 

Základní metodou k provádění kvalitativní analýzy spolehlivosti a bezpečnosti letounu 

je metoda FMEA. Zvláštní důležitost je třeba věnovat poruchám skrytým a poruchám se 

společnou příčinou. 

 

Poruchy se společnou příčinou jsou takové poruchy, které mohou poškodit nebo jinak 

nepříznivě ovlivnit více než jeden ze vzájemně se zálohujících kanálů systému nebo více než 

jeden systém plnící provozně podobné funkce. V tomto případě se požaduje zkoumání 

důsledku poruchy jednotlivých prvků i v kombinaci s poruchami jiných prvků. 
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4.6 Příklad aplikace metody FMEA 

Pro dopravní letoun je analýza bezpečnosti dle metody FMEA podrobněji vysvětlena 

na příkladu brzdového systému.  Na Obr. 4.6.1 je znázorněna část soustavy, a to hydraulický 

sytém ovládání brzd . V rámci předběžné analýzy rizik byly u této části soustavy 

identifikovány, mimo jiné, dva následující poruchové stavy: 

1.  přistání letounu se zabržděnými koly 

2.  selhání brzdové soustavy při pohybu letounu po zemi 

 

K přiblížení vlastního řešení je zde popsána funkce systému 

Hydraulická kapalina je do systému přiváděna přes elektromagnetický rozvaděč 1, 

který je otevřen, pokud je podvozek letounu zatížen (letoun se pohybuje po zemi). Vlastní 

brždění je řízeno buď prvním pilotem brzdovými ventily 2 a 3 nebo druhým pilotem 

brzdovými ventily 4 a 5. Při ovládání brzdových ventilů má prioritu první pilot. Z brzdových 

ventilů kapalina proudí do brzdových válců 8 a 9, které přímo ovládají kotoučové brzdy 

hlavního podvozku letounu. Mezi brzdové ventily a brzdové válce jsou vloženy 

elektromagnetické ventily 6 a 7, které plní funkci akčních členů systému ABS a které zajišťují 

krátkodobé přerušování brždění v případě zablokování a prokluzu kol.  

 

Důležité jsou pro analýzu také informace o závažnosti poruchových stavů. Pro 

uvedený příklad brždění je uvedený případ přistání se zabrzděnými koly, který je považováno 

za katastrofický poruchový stav a selhání brzd při pohybu letounu po zemi za nezávažný 

poruchový stav (u letounu existují jiné možnosti brždění). V diplomové práci je vybrán pro 

analýzu  bezpečnosti jeden kritický prvek.V popisovaném systému je to elektromagnetický 

rozvaděč 1. Pro elektromagnetický rozvaděč je proveden postup bezpečnostní analýzy. 



 62 

 
Obr. 4.6.1 Schéma hydraulického ovládání brzd letounu 

 

Průběh analýzy prvku bude proveden tak, aby byl dobře patrný postup analýzy 

i úvahy, které ji provází. Výsledky analýzy  nebudou zaznamenávány do pracovního 

formuláře, jak je to obvyklé, ale v formě volného textu. 

 

1) Funkce prvku 

a) Pokud je na svorkách elektromagnetu rozvaděče napětí, rozvaděč propouští 

tlakovou  kapalinu do brzdového systému. 

b) Pokud na svorkách elektromagnetu rozvaděče není napětí, rozvaděč uzavírá přívod  

tlakové kapaliny do brzdového systému. 

(Do otevřené polohy je rozvaděč přestavován silou elektromagnetu, do uzavřené 

polohy se vrací působením síly pružiny. Elektrický signál, který řídí otevírání a zavírání 

rozvaděče je generován v jiném systému letounu a na kontakty rozvaděče je přiváděn vždy, 

když jsou zatíženy podvozkové nohy letounu, tj. po celou dobu, kdy se letoun pohybuje po 

zemi). 
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2) Způsoby poruchy 

a)  Rozvaděč po přivedení napětí na jeho svorky neotevře přívod tlakové kapaliny 

do brzdového systému nebo v době, kdy je napětí na jeho svorky přiváděno, se 

samovolně uzavře. 

b)  Rozvaděč po přerušení přívodu napětí na jeho svorky neuzavře přívod tlakové 

kapaliny do brzdového systému nebo v době, kdy na jeho svorkách není napětí, 

se samovolně otevře. 

 

3) Důsledky poruchy pro soustavu 

a)  V brzdovém systému není tlak v době, kdy je to požadováno. 

b)  V brzdovém systému je tlak v době, kdy je to nežádoucí. 

 

4) Důsledky poruchy pro letoun 

a) Nelze brzdit letoun provozními brzdami. (Nedotčena zůstává možnost brzdit          

nouzovou brzdou a reverzací tahu motorů.) 

b) Potenciální možnost přistání se zabržděnými koly. Tato možnost může nastat 

pouze     v kombinaci s jinými poruchami nebo událostmi. Letoun přistane se 

zabržděnými koly, jestliže současně s analyzovaným poruchovým stavem: 

- nastane porucha způsobující vnitřní netěsnost některého z brzdových 

ventilů 2, 3, 4 nebo 5 

-  některý z pilotů během přistání otevře brzdové ventily před tím než 

dojde k plnému zatížení podvozků letounu 

        

         Svým charakterem se jedná o skrytý poruchový stav, který se nijak navenek 

neprojeví (pokud nedojde k souběhu výše popsaných událostí). 
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5) Závažnost poruchového stavu 

a) Jedná se o poruchový stav nezávažný. Situaci je posádka schopna vyřešit při 

využití běžných postupů. Letoun je možno zabrzdit s využitím nouzové brzdy 

a reverzací tahu motorů. 

b)  Sám o sobě je tento poruchový stav nezávažný, protože bezprostředně nevede 

k žádným závažným důsledkům. Avšak při souběhu s jinými událostmi může 

vyústit až do katastrofického poruchového stavu. Při hodnocení závažnosti je 

nutné vzít v úvahu, že se jedná o skrytý poruchový stav, který se projeví právě až 

v okamžiku souběhu s událostmi vedoucími k potenciální letecké katastrofě. 

S ohledem na to je nutné tento poruchový stav označit jako katastrofický 

a naznačené konstrukční řešení soustavy klasifikovat jako nevyhovující. 

 

6) Závěr analýzy 

Analyzovaná konstrukce brzdového systému s takto řešeným elektromagnetickým 

rozvaděčem nesplňuje požadavky leteckých předpisů. V tomto případě lze situaci vyřešit 

poměrně jednoduchou konstrukční změnou. Do soustavy bude zabudována výstražná 

signalizace, která bude informovat o existenci příslušného poruchového stavu, tedy o tom, že 

v době, kdy nejsou podvozkové nohy zatíženy (za letu), je brzdový systém pod tlakem. 

Realizací výsledku analýzy  zkoumaný poruchový stav ztratí skrytý charakter a je možné ho 

považovat za nezávažný. Touto úpravou  soustava splňuje požadavky leteckých předpisů. 

Poruchový stav se stejnými důsledky (tlak v brzdové soustavě za letu) může být způsoben 

také poruchou řady dalších prvků, které se podílí na řízení elektromagnetického rozvaděče 

(generují a přenáší signál o zatížení podvozků). Zavedením výstražné signalizace se tak sníží 

závažnost i všech těchto dalších poruchových stavů. 
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Kvantitativní analýza 

Provedení kvantitativní analýzy se  požaduje tam, kde byla při hodnocení funkční 

nebezpečnosti identifikována možnost výskytu závažných a katastrofických poruchových 

stavů. Cílem analýzy potom je určení pravděpodobnosti, s jakou výskyt příslušného 

poruchového stavu lze očekávat. 

 

V zásadě však lze postupovat dvojím způsobem: 

a)  Přímým definováním a popisem požadovaných – správných funkcí prvků 

a systému, sestavení logického modelu pro správnou funkci systému jako 

výslednice posloupnosti správných funkcí těch prvků, které se na funkci systému 

podílí a výpočet pravděpodobnosti stavu správné funkce. Porucha funkce je 

potom komplementem ke stavu správné funkce. Tento postup se realizuje 

především s využitím blokových diagramů bezporuchovosti. 

 

b)  Popisem, definováním a modelováním logické struktury funkční poruchy jako 

výslednice poruch těch prvků systému, které se na jeho poruše podílí. Sestavení 

logického modelu pro stav poruchy systému a výpočet pravděpodobnosti jejího 

vzniku. Nejčastěji používanou metodou je v tomto případě analýza stromu 

poruchových stavů. 
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4.7 Sledování spolehlivosti během provozu u společnosti Saab  

Každý výrobce letadlové techniky si vede statistiky spolehlivosti jednotlivých 

letadlových celků použitých na jednotlivých typech letounů a i statistiky nejvíce poruchových 

jednotlivých letadlových celků. 

 

U společnosti Saab se to děje způsobem sběru informací od všech provozovatelů a od 

údržbových organizací využívajících nebo udržujících letouny této značky. Sběr informací 

probíhá několika způsoby pomocí různých dokumentů. Mezi těmito dokumenty jsou: 

 

Occurence reports – Zpráva o výskytu závady 

 Všechny chyby, nefunkčnosti, defekty a jiné poruchy, které se uvádějí v tomto 

dokumentu jsou předepsány mezinárodními předpisy. Jsou to události, které by mohly 

mít nepříznivý vliv na udržení letové způsobilosti. Do těchto zpráv se doporučuje 

doplnit i další dostupné informace, jako je např. zpráva pilota atd.. Tyto zprávy se 

musí hlásit a musejí být okamžitě odeslány do společnosti Saab. 

 

Structural inspection program 

Zde je definován postup podávání zpráv:  

1. Structure defect report- v tomto reportu jsou hlášeny defekty 

ovlivňující konstrukci a je definován v MRB. 

2.  Age exploration program- je určen všem provozovatelům, kteří mají 

povinnost se podle něho řídit, tento report se musí poslat do 

společnosti Saab po každé údržbě a je opět uveden v MRB. 
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Regular ,,Monthly” Reporting – pravidelné měsíční zprávy 

Jsou vydávány na příkaz vydaný v předpisech, kterými jsou JAR OPS, 

FAR 121.703/705 a nebo jiné národní předpisy. Tento reporting uvádí souhrn 

veškerých činností prováděných na letounu. Ke sběru informací pro vytvoření tohoto 

dokumentu se používají následné formuláře: 

1. Zprávy o vytíženosti flotily 

2. Zprávy o přerušených letech způsobených poruchou 

3. Zprávy o neplánovaných výměnách komponentů 

4. Zprávy o výměnách vrtulí a motorů 

5. Souhrnná měsíční zpráva o výskytu defektů 

 

Tyto všechny zprávy zpracovává a provádí celkovou statistiku společnost Saab. 

Celkové výsledky vydává ve formě Reliability report- zpráva o spolehlivosti, což je i zpětná 

vazba k předchozím zprávám. Reliability report je provozovateli každého letounu předán 

každý měsíc a celkový přehled stavu všech používaných letounů čtvrtletně.  

 

Reliability report 

Tuto zprávu vydává společnost Saab na základě získaných informací od provozovatelů 

letounu SAAB 340 z celého světa. V současnosti společnost spolupracuje přibližně 

s 25 provozovateli. Veškeré informace získané od provozovatelů jsou analyzovány do 

konečné podoby reportu, což má za následek daleko větší úspěšnost vyhledávání poruch a 

kritických bodů, než kdyby firma Saab získávala informace pouze od jednoho provozovatele.  

 

Reliability report tvoří tyto části: 

A) úvod 

B)       celkový přehled nalétaných hodin a cyklů 

C)       operační působnosti 

D)       využití letounu 

E)       historie letounu 

F)       mechanického úvodu samotné zprávy 

G)       vyhodnocení konkrétní součásti, která má svoje označení, tzv. part numer 

G1)      20 nejporuchovějších systémů 

H)       diagram poruchovosti, diagram četnosti neplánovaných oprava na 1000 FH 
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Část G je vedena tímto způsobem: 

- veškeré letadlové celky jsou seřazeny podle ATA a to od ATA 21 až po 

ATA 80 

- je zde uveden název součásti 

- počet poruch daného celku za zkoumané období (3 měsíce/rok) 

- průměrný počet poruch na jedno letadlo z celkového počtu poruch na všech 

letounech 

 

Pro ukázku zde uvedu příklad značení a hledání v Reliability reportu: 

 ATA 24-21-05 

                     24- znamená systém 

                          21- znamená subsystém 

                               05- znamená konkrétní letadlový celek 

Toto značení nás navede po nahlédnutí do Obr. 4.7.1 a 4.7.2 k letadlovému celku AC 

Generátor. 

 
Obr. 4.7.1 Ukázka strany Reliability reportu 
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Obr. 4.7.2 Ukázka strany Reliability reportu 

 

Jelikož mi bylo poskytnuto 7 Reliability reportů od období přibližně půlky roku 2005 

až do konce roku 2006, rozhodl jsem se zpracovat tyto reporty a nalézt několik nejvíce 

poruchových součástí. 

 

Po prostudování těchto Reliability reportů jsem došel k těmto závěrům: 

Nejvíce spolehlivou částí letounu je konstrukce. Oproti tomu nejvíce náchylné části 

k poruchám je odmrazování, elektrická síť, navigace a vrtule. Toto zjištění mi tedy také 

ukázalo, jakým směrem směřovat pozornost při vyhledávání nejvíce poruchových letadlových 

celků. 
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Hledání nejvíce poruchových letadlových celků 

 Při hledání jsem se zaměřil na to, aby splňovaly následující požadavky: 

- aby se vyskytovaly v Reliability reportech 6 krát až 7 krát 

- jestli porucha daného letadlového celku ovlivňuje bezpečnost letu 

- jestli se kvůli opravě poruchy zdrží let 

- jestli se kvůli dlouhým dodacím lhůtám opravovaných letadlových celků zdrží 

let 

- zda-li výsledky mojí práce potvrdí údržbová organizace 

 

Pokud letadlový celek splní 4 z 5 bodů, podle kterých jsem prováděl hledání,je 

 považován za kritický bod. 

 

1) Audio Control Panel Sasy – výskyt v Reliability reportech 7 krát. 

             jedná se o kontrolní panel audia, poruchu zde způsobuje drátový potenciometr. 

V případě poruchy se musí vyměnit celý blok. Opravu si vyhrazuje provádět společnost Saab. 

Z hlediska počtu poruch se jedná o kritický bod. Bezpečnost letu není sice přímo ovlivněna, 

ale může dojít ke zdržení popřípadě i zrušení letu. Jelikož se jedná o neopravitelný díl, tak se 

musí včas objednat. Dodací lhůty jsou dlouhé. Informace mi poskytla údržbová organizace. 

Jedná se o kritický bod. 

 

2) LH and RH  Power Distribution Unit – výskyt v Reliability reportech 7 krát 

             jedná se o elektrický kříž – sběrnicové bloky, poruchu způsobuje časté přepínání 

stykačů a následné jejich vymlácení. Z hlediska počtu poruch se jedná o kritický bod. 

Bezpečnost letu není přímo ovlivněna, ale může přerušit právě probíhající let nebo zdržet či 

zrušit let plánovaný. Oprava systému je obtížnější a rovněž i dodací lhůty součástí na opravu 

mohou být delší. Informace mi poskytla údržbová organizace. 

Jedná se o kritický bod. 
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3) DC Generátor Starter Sasy – výskyt v Reliability reportech 6 krát 

       jedná  se o startér generátor, k poruše dojde vlivem provozu, a to z důvodu poškození 

uhlíků. K poruše může dojít vlivem vlhkosti a k následnému zkratu vlivem zanesení prachem 

vázaným vlhkostí, nedodržením správných časů na protočení motorů v délce 30 sekund 

a následným spálením anebo k poškození drátů, které se mohou také zaměnit při montáži. 

Z hlediska počtu poruch se jedná o kritický bod. Bezpečnost letu není přímo ovlivněna, ale 

může přerušit právě probíhající let nebo zdržet či zrušit let plánovaný. pokud je rozhodnuto 

k celé výměně systému, musí se daná součást objednat včas. Informace mi poskytla údržbová 

organizace. 

Jedná se o kritický bod. 

 

4) AC  Load Monitor/Thermal Controller (ACT) – výskyt v Reliability reportech 7 krát. 

            jedná se o zařízení, které vyhodnocuje stav námrazy na vstupu do motoru, k poruše 

zde dochází z důvody únavy materiálu. Z hlediska počtu poruch se jedná o kritický bod. 

Bezpečnost letu není přímo ovlivněna, ale pokud zařízení není skladem, může zdržet či zrušit 

let plánovaný nebo ohrozit revizi. V zimním období se může stát, že daná součást může být 

v poruchovém stavu každé 2 týdny. Informace mi poskytla údržbová organizace. 

Jedná se o kritický bod. 

 

5) FWD. Inlet Duct (ACT) – výskyt v Reliability reportech 7 krát 

             jedná se o vstupní nasávání do motoru, k poruše zde dochází z důvodu popraskání 

v oblasti svarů anebo z důvodu poškození námrazou nebo nečistotou. Z hlediska počtu poruch 

se jedná o kritický bod. Bezpečnost letu není přímo ovlivněna. Oprava není těžká, pokud se 

jedná o oděrky, pokud poruchu způsobila prasklina, tak se díl musí objednat anebo díl poslat 

do firmy, kde se takováhle ústrojí specielně svařují. Informace mi poskytla údržbová 

organizace. 

Jedná se o kritický bod. 
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6) Warning Electronic Unit – výskyt v Reliability reportech 6 krát 

             jedná se o zařízení, které vyhodnocuje chybová hlášení, k poruše zde dochází 

z důvodu provozu, který zařízení nevydrží. Zařízení je poddimenzované. Z hlediska počtu 

poruch se jedná o kritický bod. Bezpečnost letu přímo ovlivňuje. Oprava není možná a tedy se 

musí vyměnit celé zařízení. Zařízení musí být včas objednáno, jinak tato porucha může zdržet 

či zrušit plánovaný let. Informace mi poskytla údržbová organizace. 

Jedná se o kritický bod. 

 

7) Propeller Sasy (Dowty) – výskyt v Reliability reportech 7 krát 

             jedná se o vrtuli, k poruše zde dochází z důvodu prosakování oleje v hlavě vrtule. 

K poškození zde dochází vlivem provozu. K poruše může dojít rovněž díky drátům vyhřívání, 

které jsou při montáži velmi náchylné k poškození. Dalším prvkem, který často způsobuje 

poruchy, jsou uhlíky na sběrači, často na ně uniká olej, což způsobuje zkrat, vydrolení nebo 

zkroucení. Výskyt této poruchy je velice častý. Bezpečnost letu přímo ovlivňuje. Náhradní 

vrtule je zpravidla držena skladem, a proto dojde k výměně vrtule a poškozená se následně 

opraví. Informace mi poskytla údržbová organizace. 

Jedná se o kritický bod. 

 

Poznámka: 

Navíc zde uvádím i další velice poruchovou součást, která však kritickým bodem není. Jedná 

se o Cabin Handset/Cradle Aasy – výskyt v Reliability reportech 7 krát. Jedná se o palubní 

telefon, je nevhodně umístěn a často dojde k jeho uražení. Z hlediska  počtu  poruch  se  jedná  

o kritický bod, ale pokud vezmeme v úvahu bezpečnost nebo zdržení letu, tak se o kritický 

bod nejedná. Údržbová organizace potvrdila, že se daný problém děje často. 

Není to kritický bod. 

 

 Nepřipravenost provozovatelů nebo organizací provádějících údržbu na tyto i další 

poruchy, způsobující neprovozuschopnost letounu, může přinést provozovatelům obrovské 

ekonomické ztráty, které skokově nabývají  každým dnem. 

 

 Jelikož jsme se bavili o nejčastějších poruchách na letounu SAAB 340, provedu zde 

k tomuto typu letounu zjednodušený výpočet ztrát, které vznikají každým dnem stání 

neprovozuschopného letounu. 
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Den stání ….……………………………………….…55 000,- Kč 

Využití náhradního letounu ……………………….…55 000,- Kč 

Celkové ztráty ………………………………………110 000,- Kč 

 

 V případě zrušení letu s cestujícími se musí vzít v úvahu předpisy IATA, které 

provozovatelům nařizují zaplatit za každého cestujícího 150 EUR. Dále se firma musí postarat 

o cestující i posádku, což se týká ubytování a zpravidla i jídla. 

Kapacita letounu SAAB 340 je 33 cestujících. 

 

Den stání letadla ………………………………….…..55 000,- Kč 

Celková platba pro IATA…….33x150=4950 EUR = 128 700,- Kč….kurz 1,-  EUR = 26,- Kč 

Celková cena ubytován.í ………….………33x600 =  19 800,- Kč 

Celková cena za další položky ……………………….10 000,- Kč 

Celkové ztráty ……………………………………….213 500,- Kč 

 

Tyto ztráty jsou počítány na 1 den, v případě většího zpoždění se tyto ztrátové částky násobí. 

 

 Aby tyto ztráty nevznikaly, společnost Saab v okamžiku, kdy obdrží informace 

o kritických bodech, které by mohly ovlivnit letovou způsobilost, vydá jako zpětnou vazbu  

Servisní bulletiny. Servisní bulletiny mohou být dvou typů: 

1) závazné    

- v závazných bulletinech se uvádí nařízení, jakým způsobem postupovat 

v případě kritických bodů, které mají vliv na letovou způsobilost 

 

2) informační  

- v informačních bulletinech se uvádějí informace pouze  

technicko  ekonomického charakteru 
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Návrhy na snížení ztrát provozovatelů vlivem poruchovosti letounů a jejich letadlových celků: 

1) Po prostudování plánů údržby pravidelných periodických prohlídek jsem zjistil, 

že většina kritických  bodů   není  v  plánech  pravidelné  údržby. První návrh 

tedy spočívá v tom, že všechny  kontroly nejvíce  poruchových  částí  nebo  

kritických  bodů  budou  prováděny v pravidelné plánované údržbě. Pokud by 

se kontroly těchto bodů přesunuly do pravidelných plánovaných údržbových 

prací, byla by zajištěna neustálá kontrola těchto     součástí a případné závady 

nebo opotřebení by byly s předstihem odhaleny a tedy by se     mohly 

s předstihem objednat náhradní díly anebo by se organizace mohla připravit na 

provedení oprav. Pokud by byl vzat v potaz tento návrh, tak by nedošlo 

k prodražení         provozu a ani k enormnímu prodražení údržbových prací. 

 

2) Druhý návrh spočívá v tom, že údržbové organizace budou na skladech držet 

nejužší výběr     nejčastějších poruchových součástí, a to i některých dražších 

součástí, které by se v případě     poruchy musely beztak objednat. Tento návrh 

má výhodu tu, že v případě vyskytnutí     poruchy by nastala okamžitá reakce, 

oprava. Možná nevýhoda je ve zvýšení úvodních     nákladů na pořízení 

vybraných součástí na sklad. Avšak v konečném souhrnu, hlavně poté     co 

jsme viděli ztráty letounu za 1 den vyřazení letounu z provozu, by toto řešení 

bylo dle     mého názoru rovněž výhodné. 

 

Každá letecká společnost jako např. Boeing, Airbus, Saab atd. si spolehlivost svých 

letounů, ale hlavně výpočty a zkoušky spolehlivosti hlídá jako své KNOW-HOW a informace 

o postupech samozřejmě neposkytují, aby se nedostaly do rukou konkurence, a proto jsem 

vytvořil pouze teoreticky zpracovaný model, podle kterého se následně počítají konkrétní 

fakta týkající se spolehlivosti. V oblasti vývoje nových letounů je ovlivnění spolehlivosti ze 

strany údržbových organizací zcela nemožné. Výrobce se může pouze poučit z předchozích 

letounů, které dříve vyrobil. Kdy v průběhu jejich provozu údržbové organizace, jak bylo 

napsáno, prováděly sběr důležitých  dat, informací a faktů a následně je poskytovaly výrobci. 

V průběhu provozu letounů je to už jiné, údržbové organizace mohou dávat výrobci 

upozornění na nevhodné postupy údržby, více či méně poruchové letadlové systémy atd. 

Proto si myslím, že moje dvě řešení by nebylo špatné zařadit do provozu letounů 

a jejich programů údržby, a to už jenom z důvodu ušetření nákladů a zamezení ztrát v případě 

nenadálé poruchy letounu. 
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5. Předpisy podle kterých se musí řídit údržbové organizace  

Údržbové organizace se musejí řídit nadnárodními předpisy,základním je Nařízení komise 

(ES) číslo 2042/2003 které je rozděleno do tzv. části. Další dokumenty, podle kterých se musí 

řídit jsou předpisy schválené ÚCL jako například OMME výklad údržbové organizace a 

rovněž velice důležité jsou dokumenty vydané výrobci letounů na které má údržbová 

organizace oprávnění. V těchto dokumentech je uveden plán údržbových prací anebo postupy 

jednotlivých údržbových prací. 

 

Nejdůležitějšími nadnárodními předpisy, kterými se musí údržbová organizace řídit jsou 

část M, část 145 a část 66.  

 

Část M, Požadavky pro zachování letové způsobilosti, tento předpis se zabývá tím, jaké 

požadavky musí být splněny pro zachování letové způsobilosti aby letadlu nebyla pozastavena 

jeho letová způsobilost. 

 

Část 145, Schvalování organizací pro údržbu, tento předpis udává, jaké požadavky musejí 

organizace splnit, aby mohli začít vykonávat údržbové práce letadel a jaké požadavky musejí 

organizace dodržovat v průběhu údržby. 

 

Část 66, Osvědčující personál údržby, v tomto předpisu jsou uvedeny podmínky, za 

kterých personál údržby může získat první průkaz na údržbu anebo za jakých podmínek si již 

získaný průkaz může rozšířit. Jakým způsobem jsou prováděny testy pro získání průkazu, 

typové zkoušky anebo jakou musí mít personál praxi, aby si mohl rozšířit průkaz. 

 

Všechny tyto části jsou rozděleny na dva oddíly A a B, každý oddíl je pak dělen na Hlavy. 

V oddíle A jsou společné technické požadavky na organizace a v oddíle B jsou 

administrativní postupy pro národní letecké úřady. 

 

Jednotlivé Části, oddíly a hlavy jsou značeny tímto způsobem: 

xxx.y.zzz 

xxx je označení části nařízení 

       y je označení oddílu části  

          zzz je číslo článku 
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Příklad: 145.B.20, v tomto případě se jedná o Část 145, oddíl B a hlavu 20 

 

 Základním národním zákonem v České Republice je Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním 

letectví. Tento zákon upravuje ve věcech civilního letectví zejména: 

 

- podmínky stavby a provozování letadla 

- letecké stavby 

- podmínky využívání vzdušného prostoru a poskytování leteckých služeb 

- podmínky provozování leteckých činností 

- ochranu letectví 

- podmínky užívání sportovního létajícího zařízení 

- výkon státní správy 

 

Z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti letecké techniky jsou důležitá zejména ta 

ustanovení zákona, která pojednávají o podmínkách stavby letadel, jejich částí a výrobků 

letecké techniky. Zákon mimo jiné stanovuje, že: 

- Ve vzdušném prostoru České republiky je zakázáno provozovat letadlo, které nemá 

platné osvědčení letové způsobilosti vydané Úřadem nebo pro které nebylo Úřadem 

uznáno osvědčení letové způsobilosti  vydané jiným státem za platné. 

- O způsobilosti letadla k létání rozhoduje Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce 

nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem, jedná-li se o 

nově vyrobené letadlo, nebo provozovatele, jedná-li se o letadlo již provozované. 

- Typ letadla nebo jeho součástí schvaluje Úřad na základě žádosti výrobce, dovozce 

nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, která prokáže právní zájem na schválení typu 

letadla nebo jeho součástí. 

- Úřad schválí typ letadla na základě výsledků posouzení a ověření vlastností letadla 

s požadavky stanovenými na bezpečnost letadla a jeho součástí a ekologii provozu 

letadla příslušnými předpisy. 

- Výrobce je povinen vyrábět letadla a jejich součásti podle typu schváleného Úřadem 

a prokázat shodnost letadla a jeho součástí se schváleným typem. 

- Vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční 

změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky určených prováděcím 

předpisem může provádět pouze právnická osoba, která má k této činnosti oprávnění 

vydané Úřadem. 
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Všechny činnosti spojené s vývojem, výrobou a schvalováním letecké techniky jsou 

v ČR přísně regulovány a každý výrobce civilní letecké techniky se tomuto režimu musí 

podřídit. 

 

Z hlediska schvalování způsobilosti výrobků letecké techniky má zásadní význam 

soubor civilních předpisů ČR řady L vydaných MDS na základě čl. 37 Úmluvy 

o mezinárodním civilním letectví. Zvláštní místo zde má letecký předpis L 8/A – Letová 

způsobilost letadel, který stanovuje národní požadavky, které se používají pro osvědčování, 

schvalování nebo uznávání způsobilosti letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové 

techniky, které podléhají státnímu odbornému dozoru v civilním letectví ČR. Předpis také 

vymezuje procedurální procesy pro plnění těchto požadavků. Předpis má však pouze rámcový 

charakter a neuvádí konkrétní požadavky na provedení konstrukce jednotlivých typů letadel, 

ale odvolává se na další předpisy a související dokumenty, které označuje jako „předpisovou 

základnu“. Zde je stanoveno, že předpisovou základnu, podle které bude schvalování 

způsobilosti provedeno, navrhuje žadatel  a předkládá ji ke schválení ÚCL. Žadatel navrhuje 

předpisovou základnu s využitím použitelných požadavků předpisů letové způsobilosti 

a předpisů pro ochranu životního prostředí z níže uvedených řad předpisů a s nimi 

souvisejících dokumentů: 

1) Společné letecké předpisy JAR vydané Sdruženými leteckými úřady  

2) Civilní letecké předpisy České republiky řady L 

3) V odůvodněných případech  lze po schválení ÚCL použít další předpisy, v zásadě 

předpisy FAR 
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5.1 Část 66, Kvalifikace personálu 

Všechny údržbové organizace, které chtějí udržovat leteckou techniku, musí mít 

dostatek kvalifikovaného personálu. Organizace rovněž musí dbát na to, aby osvědčující 

personál se dále vzdělával anebo prováděl opakovaní svých dosavadních znalostí. Tuto 

kompletní problematiku řeší část 66. 

Aby mohl personál údržby provádět údržbové práce na letecké technice, musí vlastnit 

jeden z následujících průkazů pro údržbové práce. Další podmínkou je, že žadatel, který chce 

získat průkaz, musí mít minimální věk 18 let, to ale platí pouze pro získání základního 

průkazu. To znamená že průkaz může být žadateli vydán v den 18tých narozenin, avšak 

podmínky pro jeho získání může žadatel plnit již před dovršením tohoto věku. 

 

Základním průkazem je průkaz typu A, což znamená že personál je leteckým 

mechanikem, ale  nemá další specializaci. Mechanik s průkazem A může vydávat osvědčení 

o uvolnění do provozu v rozsahu úkonů podrobně zapsaných v oprávnění po vykonání 

plánované traťové údržby a po odstranění jednoduché závady. Práva osvědčovat leteckou 

techniku  jsou omezena pouze na práce, které držitel průkazu způsobilosti osobně vykonal 

v údržbové organizaci. 

O stupeň vyšší průkaz je průkaz skupiny B, který znamená, že personál je letecký 

mechanik se specializací. Tuto specializaci nám udává číslo za písmenem B, průkaz B1 

znamená že mechanik má specializaci na drak a motor. Druhý typ průkazu je průkaz 

s označením B2 což znamená, že mechanik má zaměření na avioniku. 

Držitel průkazu typu B1 má právo vydávat osvědčení uvolnění do provozu po 

vykonání údržby, včetně údržby draku, pohonné jednotky, mechanických a elektrických 

systémů. Právem průkaz B1 je rovněž výměna v provozu vyměnitelných bloků avioniky 

vyžadujících jednoduché zkoušky k  prokázání jejich provozuschopnosti a navíc průkaz B1 

rovněž zahrnuje práva průkazu A. Mechanik s průkazem B2 nemá práva průkazu B1, ale na 

rozdíl od B1 vydává osvědčení o uvolnění do provozu po vykonání údržby avioniky 

a elektrických systémů. 

 

Průkazy typu A a B1 se dále ještě dělí na průkazy A1 a B1.1, to znamená že mechanik 

může provádět práce na letounech s turbínovým motorem. Další průkazy, které dávají svým 

majitelům právo dělat údržbové práce na letounech jsou průkazy s označením A2 a B1.2.  
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Tyto průkazy ale ovšem znamenají, že mechanici vlastnící tento průkaz mohou 

vykonávat údržbové práce na letounech, ale pouze na letounech s pístovými motory. 

Stejně po motorové stránce jsou rozděleny i průkazy, které opravňují mechaniky 

opravovat vrtulníky. Na vrtulníky s turbínovými motory jsou průkazy s označením A3 a B1.3 

a pro pístové motory průkazy A4 a B1.4. 

 

Nejvyšší stupeň průkazu mechanika je průkaz s označením C. Tento průkaz znamená, 

že se jedná o takzvaného leteckého technika na základně. Tento technik má právo vydávat 

osvědčení o uvolnění do provozu po vykonání údržby letadel na základně. 

 

Mechanik nebo technik na základně, který už je držitelem průkazu pro osvědčování 

nesmí osvědčovat leteckou techniku pokud nesplňuje tyto následující podmínky. První 

podmínka je, že musí vyhovovat požadavkům části M nebo 145. Druhá podmínka je, že 

v předchozích dvou letech musí absolvovat 6 měsíční praxi v údržbě v souladu s právy 

udělenými průkazem a tato praxe musí být doložena, nebo splní-li ustanovení pro vydání 

odpovídajících práv pro osvědčování. Poslední podmínka je, že musí být schopný číst, psát 

a komunikovat na srozumitelné úrovni v jazyce, ve kterém je psána technická dokumentace 

a postupy nutné k podpoře vydávání osvědčení o uvolnění do provozu. 
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5.1.1 Požadavky na základní znalosti personálu údržby 

Aby mohl žadatel o průkaz získat základní průkaz musí splnit základní podmínku, a to 

je dovršení věku 18 let, jak bylo napsáno již dříve. Ale již před dovršením věku 18 let si může 

začít plnit podmínky pro získání průkazu,  a pokud všechny podmínky již před tímto věkem 

splní. Průkaz je žadateli vystaven přesně na jeho 18. narozeniny. Podmínkami pro získání 

průkazu jsou testy z učebních okruhů, které se nazývají moduly a patřičná praxe ve stanovené 

délce a rozsahu.  

 

Tyto testy z modulů musí splnit i žadatel, který žádá o rozšíření průkazu, například 

z A na B1.1 a podobně, tyto testy pro rozšíření průkazu jsou samozřejmě těžší a jdou více 

dopodrobna zkoušené látky. 

Všechny moduly musí být splněny v průběhu 5 let od složení první zkoušky. Tyto 

zkoušky se musí provést v organizacích pro výcvik technického personálu a musí být  dle 

části 147 a schváleny úřadem. Kterákoliv jiná technická kvalifikace, kterou úřad považuje za 

rovnocennou se musí v průběhu provádění zkoušek zohlednit. Veškeré zkoušky jsou 

prováděny formou testu, kde u každé otázky je uveden výběr z více odpovědí. Průměrný čas 

na zodpovězení jedné otázky je 75 sek. a na kompozici 20 min.. Při zkoušce se nesmí použít 

jakákoliv literatura. Při vyhodnocování testu nesmí být používán systém trestných bodů. 

Pokud žadatel u zkoušky dosáhne úspěšnosti odpovědí přesahující 75%, je zkouška 

považována za úspěšnou. Pokud žadatel nedosáhne na určenou mez 75%, může zkoušku 

opakovat po 90 dnech od nezdařeného pokusu, pokud žadatel neabsolvuje opětovný kurz 

výcviku, pokud ano, tak po 30 dnech. 

 

Jednotlivé moduly, které musí být splněny pro získání průkazu se pro každý průkaz 

liší a zde přikládám seznam veškerých modulů: 

1. Matematika 

2. Fyzika 

3. Základy elektrotechniky 

4. Základy elektroniky 

5. Digitální technologie/Elektronické přístrojové systémy 

6. Materiály a základní strojnické součásti 

7. Postupy údržby 

8. Základy aerodynamiky 

9. Lidský činitel 
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10. Letecká legislativa 

11. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů 

12. Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků 

13. Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 

14. Pohon 

15. Turbínový motor 

16. Pístový motor 

17. Vrtule 

 

A zde v tabulce 5.1.1 je vidět, která kategorie typu průkaz musí splnit jaké moduly: 

A nebo B1 letoun s: A nebo B1 vrtulník s: B2 

Moduly 
Turbínovým  

motorem 

Pístovým  

motorem 

Turbínovým  

motorem 

Pístovým  

motorem Avionika 

1 x x x x x 

2 x x x x x 

3 x x x x x 

4 x x x x x 

5 x x x x x 

6 x x x x x 

7 x x x x x 

8 x x x x x 

9 x x x x x 

10 x x x x x 

11 x x       

12    x x   

13         x 

14         x 

15 x  x     

16   x   x   

17 x x       

Tabulka č. 5.1.1 Nutné moduly pro jednotlivé kvalifikace 
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Rovněž úroveň znalostí se pro získání průkazu liší, obecně lze říci, že znalosti 

jednotlivých modulů pro získání průkazu typu A jsou nejmenší a pro získání průkazu typu 

C nejvyšší. Ale není to pravidlem, a tak jsou znalosti rozděleny podle tří úrovní.  

Úroveň 1 znamená, že žadatel musí být seznámen se základními prvky daného 

modulu.  

Pokud se jedná o úroveň typu 2, znamená to, že žadatel musí mít obecné znalosti 

teoretických a praktických aspektů daného předmětu.  

A nejvyšší úrovní je úroveň typu 3, což znamená, že žadatel musí podrobně znát 

teoretickou a praktickou problematiku daného předmětu. 

 

Aby žadatel mohl získat průkaz o který žádá, tak rovněž vedle splnění testů musí 

absolvovat praxi v určené délce a rozsahu.  

Pro získání průkazu typu A, B1.2 nebo B1.4 musí žadatel absolvovat praxi o délce 

3 roky v údržbě letadel, pokud žadatel nemá odpovídající technický výcvik. Je-li žadatel 

odborně vyškolen v technickém oboru, stačí mu dva roky praxe v údržbě letadel a dokončený 

technický výcvik považovaný úřadem za dostatečný. Poslední možností je 1 rok praxe 

v údržbě letadel s tím, že žadatel musí mít splněn kurz technického výcviku dle části 147. 

V případě, že žadatel usiluje o průkaz typu B2, B1.1 nebo B1.3,  je zase několik 

možností, jakou praxi, v jaké délce musí vykonat. Pokud žadatel žádá o průkaz a nemá 

předchozí odpovídající technický výcvik, musí vykonal pětiletou praxi v údržbě letadel. 

V případech, že žadatel má dokončený odpovídající technický výcvik nebo je-li pracovníkem 

proškoleným v technickém oboru. Tak tomuto pracovníkovi stačí 3 roky praxe v údržbě 

letadel. Poslední možnost praxe a zároveň nejkratší, jsou 2 roky praxe v údržbě letadel, ale 

žadatel musí úspěšně absolvovat  schválený technický výcvikový kurz dle části 147. 

Žadatel ucházející se o průkaz skupiny typu C musí absolvovat 3 roky praxe při 

vykonávání práv kategorie B1.1, B1.3 nebo B2 na velká letadla, nebo jako podpůrný personál 

kategorie B1.1, B1.3 nebo B2 dle část 145 nebo i při kombinaci těchto dvou možností. 3 roky 

praxe uchazeči stačí rovněž při vykonávání prací kategorií B1 nebo B2 na jiná letadla než 

velká, nebo jako podpůrný personál kategorie B1 nebo B2 dle části 145 a zase při kombinaci 

těchto obou. Nejdelší praxi a to pětiletou musí žadatel vykonat při vykonávání práv kategorie 

B1.2 nebo B1.4 na velká letadla, nebo jako podpůrný personál kategorie B1.2 nebo B1.4 dle 

části 145 nebo opět kombinací těchto dvou. 
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V případě, že žadatel se snaží získat průkaz typu C v průběhu studia na vysoké škole 

a stane se držitelem vysokoškolského titulu v technickém oboru uděleného universitou nebo 

jinou institucí vyššího vzdělání uznanou úřadem, musí absolvovat tři roky praxe provádění 

prací v prostředí údržby civilních letadel prací na reprezentativním výběru úkolů přímo 

souvisejících s údržbou letadla, včetně 6 měsíčního období sledování úkolů na technické 

základně. 

 

Když se žadatel snaží o rozšíření průkazu, musí zase splnit požadavek minimální 

praxe v údržbě civilních letadel. Pro rozšíření průkazu na kategorii A, B1 a B2 musí být praxe 

žadatele provedena formou praktických zkušeností, což znamená zúčastnit se nejdůležitějších 

a vybraných úkolů údržby letadla. Všichni žadatelé o rozšíření průkazu musí splnit minimálně 

jeden rok z požadované praxe nedávnou praxí v údržbě letadla požadované získaným prvním 

průkazem. Takže pro další rozšíření stávajícího průkazu smí být dodatečná praxe v údržbě 

kratší než jeden rok, ale musí být alespoň 3 měsíce. Následující tabulka 5.1.2 nám ukazuje, 

kolika měsíční praxi musí žadatel splnit pro rozšíření průkazu. 

 

Příklad: Pokud žadatel, který drží průkaz typu A2, žádá o rozšíření průkazu na průkaz B1.2 

musí absolvovat praxi v délce 6 měsíců. Další žadatel s průkazem B1.3 žádá 

o rozšíření na průkaz B2, tak musí absolvovat praxi v délce 12 měsíců. 

 

Do: 

Od: 

A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 

A1 ----- 6 6 6 24 6 24 12 24 

A2 6 ----- 6 6 24 6 24 12 24 

A3 6 6 ----- 6 24 12 24 6 24 

A4 6 6 6 ----- 24 12 24 6 24 

B1.1 0 6 6 6 ----- 6 6 6 12 

B1.2 6 0 6 6 24 ----- 24 6 24 

B1.3 6 6 0 6 6 6 ----- 6 12 

B1.4 6 6 6 0 24 6 24 ----- 24 

B2 6 6 6 6 12 12 12 12 ------ 

Tabulka 5.1.2               *hodnoty jsou udány v měsících 
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Každý průkaz způsobilosti k údržbě letadel se vydává s platností na 5 let a aby držiteli 

tento průkaz nepropadl, musí být vždy před vypršením platnosti předložen úřadu na 

prodloužení platnosti. Po předložení úřadu, úřad obvykle prodlouží průkaz, pokud nemá 

nějaký vážný důvod proč ho neprodloužit. Úřad průkaz prodlouží opět na pět let. Právo 

osvědčovat nesmí být delší než platnost průkazu. Průkaz způsobilosti je platný tehdy, je-li 

vydán nový průkaz, nebo po prodloužení průkazu a je-li podepsán držitelem tohoto průkazu. 

 

Pokud žadatel splní předchozí požadavky pro získání průkazu tak nemá ještě zaručeno, 

že může provádět údržbové práce na všech letounech. Protože v dnešní době naprosté většiny 

letadel vyžaduje úřad, výrobci a zároveň i tedy údržbové organizace, aby mechanik vlastnící 

průkaz pro údržbu letadel, splnil i takzvanou typovou zkoušku.  

 

Mechanik s průkazem typu A smí vykonat typovou zkoušku u oprávněných organizací 

dle části 145 a 147. U průkazu typu A se typová zkouška do průkazu nezapisuje. 

Mechanici kategorie průkazu typů B1, B2 a C smí vykonávat typový výcvik pouze 

v organizacích, které jsou schválené dle části 147. V případě průkazů typů B1 a B2 se typový 

výcvik musí skládat z teoretické a praktické části, naproti tomu u mechaniků s průkazem 

kategorie C není nutné provádět praktický výcvik. U všech tří kategorií musí být vykonána 

závěrečná typová zkouška. Pokud vykonavatelem typové zkoušky je vysokoškolák 

s průkazem kategorie C, první typová zkouška v tomto případě musí být vykonána na úrovni 

typové zkoušky kategorií průkazů B1 a B2. To znamená, že vykonavatel musí projít jak 

teoretickou části tak i částí praktickou. Pokud držitel průkazu C není držitelem průkazů 

kategorií B1 nebo B2 nesmí vykonávat tuto údržbu. K vykonávání typového výcviku mohou 

organizace používat simulátory, CBT a další pomocná zařízení. Délka typové zkoušky se 

odvíjí od velikosti a složitosti letounu, obvyklá délka se pohybuje od 2 týdnů až po 4 měsíce, 

ale může být i delší. Typové kvalifikace se mohou sdružovat a mohou být vykonávány dvě 

současně i víc, s tím že vykonavatel na závěr musí vykonat úspěšnou zkoušku pro všechny 

úrovně typové kvalifikace. Pokud vykonavatel typové zkoušky vykonává jeho první typovou 

zkoušku, tak praktická část u prvního typového výcviku musí pokrývat 50% z požadovaných 

úkonů, druhý typový výcvik musí pokrývat 30% úkonů a jakýkoliv další 20%. 
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Tak jako u zkoušek z jednotlivých modulů pro jednotlivé kategorie průkazu jsou i zde 

znalosti pro jednotlivé průkazy rozděleny na úrovně znalostí. Rozlišují se zde rovněž tři 

úrovně znalostí typového výcviku, pro úspěšné splnění typové zkoušky. Rozdělení úrovní 

znalostí:  

- úroveň 1- vykonavatel typové zkoušky se pouze obecně seznámí s danou 

problematikou.  

- úroveň    2-  typová zkouška je zaměřena na odbavovací plochu a přepravu. 

- úroveň  3- typový výcvik je zaměřen na  traťovou údržbu a údržbu na technické 

základně. 

 

Příklad: V tabulce 5.1.3 je vidět, jaké znalosti musejí mít jednotlivé kategorie pro vykonání 

typové zkoušky, aby mohli vykonávat ty údržbové práce, na které mají podle 

průkazu pravomoc. 

 

 

Letouny 

turbínové 

Letouny  

pístové 

Vrtulníky  

turbínové 

Vrtulníky  

pístové Avionika 

části letounu B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

konstrukce 

draku 3 1 3 1     1 

dveře v trupu 3 1 3 1      

trup 3 1 3 1      

okna v trupu 3 1 3 1      

křídla 3 1 3 1      

stabilizátor 3 1 3 1      

řídící plochy 3 1 3 1      

gondoly/pylony 3 1 3 1      

Tabulka č. 5.1.3 Nutný rozsah znalostí 

 

Žadatel provádí zkoušku formou testu, kde jsou možností výběru správné odpovědi 

z více odpovědí na jednotlivé otázky nebo formou kompozice. Průměrný čas na vypracování 

otázky úrovně 3 je v průměru 120sekund a úrovně 1, 2 75sekund. Zkoušený nesmí v průběhu 

zkoušky  použit žádnou literaturu. Při hodnocení odpovědí nesmí být použit systém trestných 

bodů a zkouška je považována za úspěšnou, když zkoušený dosahne minimálně 75%. Otázky 

na ústní zkoušku musí být předem  odtajněné. 
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Příklad zápisu typové kvalifikace: Boeing B737-300/400/500 (CFM56) 

                                                       Boeing B737-600/700/800/900 (CFM56) 

 

V případech, že mechanik má průkaz mechanika, který nebyl získán dle nynějších 

zákonů a předpisů, úřad povolí přepsání průkazu starého na nový, pokud úřad považuje 

formu, kterou byl starý průkaz získán za dostatečnou, tyto průkazy jsou bez omezení. Pokud 

úřad neschválil starý průkaz bez omezení z důvodu nedostatečného výcviku v některé části 

praxe, vystaví nový průkaz s nějakými omezeními, které jsou v průkazu vypsány. 
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5.2 Část 145, Schvalování organizací pro údržbu 

Tato část stanovuje podmínky pro údržbové organizace, které musí splnit, aby 

organizace mohla získat oprávnění k údržbě letadel nebo jednotlivých leteckých celků. 

 

Žádost o získání oprávnění vykonávat údržbu letecké techniky musí být podána ÚCL 

nebo úřadu, který má oprávnění vydávat  oprávnění k údržbě letecké techniky. Organizace 

musí vedle žádosti o oprávnění údržby vydat výklad organizace, kde musí být přesně udáno, 

jaké práce bude vykonávat a v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění údržbové organizace je 

rozdělen do 4 kategorií, které jsou značeny A, B, C, D. 

 

Kategorie A dává organizaci oprávnění provádět údržbu na letadle a na letadlových 

celcích, pokud jsou namontovány v letadle anebo jsou dočasně sejmuty, sejmutí musí být 

povoleno příručkou pro údržbu letadla. 

 

Kategorie  B  umožňuje  organizacím  provádět  údržbu  nezastavěných motorů, APU 

a jejich celků, pokud jsou namontovány na motoru, tyto celky mohou být opět dočasně 

sejmuty, pokud  to opět povoluje příručka údržby. 

 

Kategorie C umožňuje údržbové organizaci  provádět údržbu veškerých  

nezastavěných celků, které jsou určeny k zástavbě do letadla nebo motorů a APU. 

 

Kategorie D je nezávislá na rozsahu prací na jednotlivých typech letounů, 

podskupinou této kategorie je třída D1, která znamená a je nezbytná pro organizace, které 

mají právo provádět nedestruktivní zkoušky pro jiné organizace.  Všechny předešlé kategorie 

mohou provádět nedestruktivní zkoušky pro svoji potřebu, ale nemohou tuto činnost provádět 

pro jiné organizace bez uvedené kategorie D1. 

 

Jsou zde popsány využívané prostory, jak k údržbě letadlové techniky, kanceláře, 

sociální  zařízení  a  přilehlé  prostory.  Jsou  zde  uvedeny  rozměry prostor, jejich vybavení  

a zejména je zde nařízeno, aby prostory byly dostatečně prostorově dimenzované a aby byly 

schopny kapacitně  pojmout veškeré plánované práce, a to po teplotních, hlukových a 

světelných parametrech, dále musí splňovat nízké množství prachu a aby v prostorách byl klid 

pro práci. 
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V tomto předpisu je nařízeno, že organizace musí mít vyhotoveno schéma společnosti, 

jmenované  jednotlivé  vedoucí  úseků,  kteří zodpovídají  za  dodržování  bezpečnosti, jakosti     

a za dostatečné materiální zásoby. Je zde uvedeno, že organizace musí mít jmenovanou 

vzájemnou zastupitelnost vedoucích, což musí být schváleno úřadem. Jmenované osoby musí 

rozumět části 145. Odpovědný vedoucí musí jmenovat vedoucího jakosti. Organizace musí 

mít plán normohodin, na který musí mít dostatečný počet personálu údržby. Plán musí být 

schválen úřadem a je každé 3 měsíce přezkoumán.  Organizace má na starost školení 

a způsobilost personálu. V případě, že organizace provádí nedestruktivní zkoušky, musí mít 

specielně vyškolený personál a tedy musí být způsobilý pro vykonávání jednotlivých zkoušek. 

V případě, že  údržbová organizace  provádí  traťovou  údržbu,  musí  mít  dostatek  personálu  

s kvalifikací kategorie B1 a B2. V případě provádění malé plánované traťové prohlídky se 

může  využít personál s kvalifikací kategorie A. Personál s průkazem kategorie typu A však 

může provádět pouze jednoduché opravy. 

 

V předpisu je rovněž nařízeno, že organizace v případech údržby velkých letadel musí 

mít personál s kvalifikací C a typovým výcvikem pro daný typ letadla, který je zodpovědný za 

to, že personál s průkazy B1 a B2 provede veškeré opravy na udržovaném letounu před 

vydáním osvědčení o uvolnění. V případech, že organizace provádí údržbu jiných letadel než 

velkých, musí mít přinejmenším osvědčující personál s kvalifikací typu B1 nebo B2. Veškerý 

osvědčující personál musí plnit požadavky, které na ně klade část 66. Jsou zde rovněž 

uvedeny podmínky, které musí osvědčující nebo podpůrný personál splnit, například personál 

s kvalifikací B1 a B2 musí v průběhu dvou let absolvovat minimálně 6 měsíců ve skutečné 

praxi, dále pak pokračovací výcvik. Organizace musí určit program pokračovacího výcviku, 

dále pak musí ohodnotit budoucí osvědčující personál z hlediska kvalifikačních a lidských 

vlastností  tak, jak je stanoveno ve výkladu organizace. Za vydávání oprávnění k osvědčování 

je odpovědný vedoucí jakosti. 

 

Tento veškerý personál musí být  veden na seznamu, ve kterém musí být uvedeny 

minimálně tyto údaje: jméno, datum narození, základní výcvik, typový výcvik, pokračovací 

výcvik, praxe, kvalifikace významné pro oprávnění, rozsah oprávnění, datum prvního vydání 

oprávnění, datum ukončení platnosti a identifikační číslo oprávnění. Tento seznam musí 

organizace uchovávat po dobu dvou let. Vedle toho organizace musí vydat odcházejícímu 

osvědčujícímu personálu z organizace jeho osobní záznam s osobními údaji. 
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Předpis rovněž nařizuje organizacím jaké, vybavení, nářadí a materiál musí využívat 

ke splnění  schváleného  rozsahu  prací.  Je  zde  nařízeno,  že  tento  hmotný  majetek  musí  

mít v dostatečném množství pečlivě evidovaný. A pokud organizace má nějaké vybavení nebo 

nářadí nařízeno od výrobce letounu, tak ho musí používat. Organizace musí zajistit, že tento 

veškerý materiál je co do funkčnosti kontrolován a cejchován. 

 

Je zde popsáno, jakým způsobem  mají  být  letadlové  celky  přijmuty  do  organizace  

a jak mají být rozděleny do skupin: 

            -  letadlový celek ve způsobilém stavu 

-  letadlové celky neschopné provozu 

-  nepoužitelné letadlové celky 

-  normalizované součásti používané na letadle, motoru, vrtuli atd. 

-  materiál, jak polotovar, tak spotřební, použitý v průběhu údržby 

Před zástavbou  letadlového celku musí organizace zajistit, že letadlový celek je vhodný 

k zástavbě. 

 

 V této části je rovněž nařízeno organizaci, že musí využívat pro údržbu platné údaje 

pro údržbu, kterými jsou: 

- použitelné požadavky, postupy nebo provozní příkazy vydané úřadem, který je   

zodpovědný za dozor nad letadlem nebo letadlovým celkem 

- jakýkoliv použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti 

- instrukce pro zachování letové způsobilosti 

- použitelné normy a jakékoliv použitelné údaje 

 

Organizace musí vyhotovit postupy, které se zabývají tím, jak má být postupováno při 

nálezu nepřesných postupů anebo nevhodně napsaných. Organizace smí pouze upravovat 

postupy uvedené v OMME a musí být zhotoven systém technologických karet, ve kterých 

jsou přesně zaznamenány údaje pro údržbu. Karty musí být aktualizovány každých 24 hodin a 

mohou být uchovávány v elektronické podobě. Organizace musí zajistit, aby veškeré 

dokumenty byly lehce dostupné, kdykoliv je personál potřebuje. 
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 Organizace musí mít navržen funkční systém plánování, který zajišťuje, aby 

organizace neustále měla k dispozici dostatečné množství nehmotného majetku, jako je 

vybavení nebo materiál a rovněž dostatek personálu údržby, aby byly splněny veškeré 

schválené postupy oprav ve stanoveném čase. 

  

V   tomto  předpisu  je   také   popsáno,  jakým  způsobem  se  má  vydávat  osvědčení  

o uvolnění do provozu. Musí být vydáno oprávněným personálem poté, kdy bylo 

zkontrolováno, že veškeré plánované operace byly provedeny a byly provedeny podle 

předepsaných postupů. Osvědčení o uvolnění do provozu se musí vydat po dokončení údržby, 

jak pro letadlový celek, tak i pro celý letoun. Osvědčení musí být vydáno před začátkem letu. 

Pokud organizace provádějící údržbu není schopna splnit celou objednanou údržbu, ať již 

z nedostatku   personálu  nebo nedostatečného vybavení organizace, tak se vydá osvědčení o 

uvolnění do provozu s omezením a toto omezení je podrobně popsáno v daném osvědčení o 

uvolnění. Pokud je letadlu odepřen vzlet mimo technickou základnu, je možné zažádat o 

dočasné uvolnění do provozu, které je uděleno na maximální dobu 30 hodin, dokud se letadlo 

nedostane do technické základny nebo do hlavní stanice síťové údržby. 

  

Další hlavou tohoto předpisu je, jakým způsobem se mají vést údaje o údržbě a za 

jakých podmínek. Organizace musí dopodrobna vést veškeré údaje, týkající se údržbových 

prací, aby se dalo později dokázat, že veškeré opravy pro dosažení osvědčení o uvolnění do 

provozu byly vykonány. Po dokončení všech prací a po uvolnění letounu do provozu si letoun 

převezme majitel, a to i s kopií osvědčení o uvolnění do provozu. Údržbová organizace má 

povinnost tyto veškeré údaje archivovat po dobu dvou let od uvolnění letounu do provozu. 

 Údaje musí být bezpečně archivovány s  ohledem na požár, povodeň nebo krádež. 

Záložní disky jsou uchovávány na odlišném místě než pracovní disky rovněž s ohledem na 

bezpečnost. Pokud organizace provádějící údržbu ukončí její činnost, tak tyto údaje musí 

předat posledním majitelům letounu. 

  

V předpisu se rovněž řeší, jakým způsobem dochází k hlášení veškerých událostí. 

Organizace provádějící údržbu letounu má za povinnost hlásit veškeré události, které by 

mohly vést k nebezpečného stavu, ÚCL i majiteli letounu. Organizace musí stanovit vnitřní 

systém hlášení, který musí být uveden v OMME, kde jsou rovněž navržena nápravná opatření, 

která musí organizace provést. Hlášení musí být provedeno způsobem určeným EASou, a to 

nejpozději do 72 hodin. 
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 V této  části  je  na  organizace kladena rovněž povinnost stanovit politiku bezpečnosti 

a jakosti, která musí být rovněž uvedena v OMME a měla by zejména: 

     -   uznávat bezpečnost jako první činitel 

     -   využít zásady lidských činitelů 

     -   motivovat personál, aby hlásil veškeré chyby a incidenty související s údržbou 

     -   stanovit povinnost personálu dopodrobna plnit veškeré předpisy 

     -   stanovit nutnost spolupráce veškerého personálu s auditory jakosti 

 

 Organizace zavede postupy s ohledem na lidského činitele a lidskou výkonnost. 

Postupy zavedené organizací musí obsahovat všechna hlediska provádění údržby, včetně 

zajišťování a řízení specializovaných služeb. Organizace musí rovněž stanovit pro traťovou 

údržbu a údržbu letadel na technické základně postupy k minimalizaci rizika vícenásobných 

chyb a k zabránění chyb na kritických systémech. 

 Organizace má za povinnost  zavést  systém  jakosti,  který  zahrnuje  nezávislé  audity  

a ohlašovací systém zpětné vazby.  

 Tato část rovněž předepisuje organizaci, jakým způsobem by přibližně měl vypadat 

Výklad údržbové organizace (OMME), jaké základní body má obsahovat. Výklad obsahuje 

informace části 145, kterými se organizace musí řídit. Výklad musí být schválen úřadem. 

Výklad musí obsahovat tyto body: 

             -  prohlášení podepsané odpovědným vedoucím 

       -  politiku bezpečnosti a jakosti organizace 

       -  tituly a jména zodpovědných osob 

       -  povinnosti a odpovědnosti jmenovaných osob, včetně věcí o kterých mohou jednat   

           ve jménu společnosti 

       -  organizační schéma 

       -  seznam osvědčujícího a podpůrného personálu kategorie B1 a B2 

       -  obecný popis zdrojů pracovních sil 

       -  obecný popis pracovních prostorů 

       -  přesné stanovení pracovních práv organizace 

       -  způsob oznamování veškerých změn organizace 

       -  způsob změnování výkladu 

 -  postup a systém jakosti 

 -  seznam všech subdodavatelských firem 

 -  seznam traťových stanic 
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 Část se rovněž zabývá právy a omezeními údržbové organizace. Organizace může 

provádět pouze ty údržbové práce letadel nebo letadlových celků, na které má oprávnění a je 

vhodně vybavena a to jak po materiální stránce tak i po personální stránce. 

 Z tohoto také vyplývá, že organizace nesmí provádět ty údržbové práce, na které nemá 

oprávnění z důvodu nevhodného materiálního nebo personálního vybavení. 

 

 Dále se zde řeší, jaké změny musí být hlášeny úřadu před vykonáním změn a které po 

provedení změn. Před provedením změny se musí hlásit například změna názvu organizace, 

změna hlavního místa organizace anebo změna odpovědného vedoucího či jiných 

odpovědných osob. 

 

 Je zde rovněž napsáno, že oprávnění provádět údržbové práce letecké techniky je 

vydáno na neomezenou dobu, ale pouze za předpokladu, že organizace bude dodržovat 

veškeré požadavky na ni kladené, umožnění přístupu úřadu do organizace anebo že se 

organizace oprávnění sama nevzdá. Pokud se organizace vzdá oprávnění, oprávnění musí být 

vráceno úřadu. V případě, že v organizaci úřad provede audit, tak může dojít ke dvou 

nálezům. V případě že se vyskytne nález, organizace musí zaujmout nápravné opatření 

a nálezy v co nejkratší době odstranit. Nálezy mohou být dvou typů: 

- nález úrovně 1    -  jakékoliv  vážné  nevyhovění  požadavků  části  145,  které  snižuje  

                                           kvalitu údržby a může vážně ohrozit bezpečnost letu 

- nález úrovně 2     - jakékoliv  nevyhovění  požadavků  části  145,  které snižuje kvalitu  

                                            údržby a mohlo by ohrozit bezpečnost letu letadel 
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5.3 Část M, Požadavky pro zachování letové způsobilosti 

 

 Tato část stanovuje podmínky pro zachování letové způsobilosti, které musí být 

splněny jak letadly jako takovými, tak i jednotlivými leteckými celky. Tato část velice úzce 

souvisí s částí 145 a některé její hlavy jsou velice podobné. Také jsou zde popsány podmínky, 

které musí být organizacemi splněny pro osvědčování letecké techniky. 

 

 Je zde také uvedeno, že za dozor nad zachováním letové způsobilosti a nad organizací 

pro údržbu je zodpovědný úřad civilního letectví. Dozor nad řízením zachování letové 

způsobilosti  má  úřad  civilního  letectví, a  to  úřad  země, kde má údržbová organizace sídlo 

anebo úřad, kde má sídlo provozovatel. Je zde také uvedeno, že schvalování programů údržby 

má na starost úřad, u kterého je letadlo zapsáno. 

 

 Hlava B řeší Zodpovědnost organizace. Zodpovědnost za to, že nebude s letounem bez 

osvědčení letové způsobilosti proveden let, má vlastník letadla. Zodpovídá rovněž za to, že na 

palubě musí být veškeré bezpečnostní a záchranné vybavení provozuschopné. Vlastník také 

zodpovídá za to, že údržba bude provedena podle schváleného programu údržby. Vlastník má 

ale možnost uzavřít smlouvu s organizací řízení zachování letové způsobilosti, která tuto 

zodpovědnost převezme, což je zcela běžné  u velkých letadel. Každý provozovatel nebo 

velitel letadla má povinnost zjistit před každým letem předletovou prohlídku, tuto prohlídku 

musí provést kvalifikovaná osoba k předletovým prohlídkám. 

 Dále je zde uvedeno, jakým způsobem bude docházet k hlášení událostí a v jakém 

čase, zpracováno již u části 145. 

 

Hlava C pojednává o Zachování letové způsobilosti. Jsou zde rozepsány úkoly, které 

musí být splněny, aby byla zachována letová způsobilost: 

- provádění předletových prohlídek 

- odstranění veškerých závad a poškození, které by mohly ovlivnit bezpečnost 

s ohledem na minimální výbavu a seznam povolených odchylek na draku 

- splnění prací podle schváleného plánu údržby 

- analýzou účinnosti schváleného programu údržby 

- provedením Příkazu k zachování letové způsobilosti, Provozního příkazu s účinností 

na zachování letové způsobilosti atd. 
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- vykonáním oprav a modifikací 

- stanovení principů pro provádění nepovinných prohlídek nebo modifikací 

- zálety po provedené údržbě, pokud jsou v dané situaci nezbytné 

 

Je zde také uvedeno, co musí splňovat program údržby a že každé letadlo musí být 

udržováno v souladu se schváleným programem údržby, který musí vyhovět následujícím 

bodům: 

- pravidlům pro zachování letové způsobilosti  

- pravidlům vydaným úřadem 

- pravidlům definovaným provozovatelem 

 

Program údržby musí obsahovat podrobnosti údržbových prací, zahrnující jejich 

četnost a časové údaje, kdy se daná údržba má provádět. Program musí obsahovat program 

spolehlivosti, pokud je program údržby postaven na metodě nebo na sledování stavu letecké 

techniky. 

Je zde uvedeno, že každý průkaz k zachování letové způsobilosti musí splnit 

požadavky této části a že veškeré opravy a modifikace musí být posouzeny za použití údajů 

schválených EASOU nebo projekční organizací podle části 21. 

Po dokončení každé údržbové činnosti musí být vedle záznamů o zachování letové 

způsobilosti vystaveno osvědčení o uvolnění do provozu, a to nejpozději do 30 dnů po 

provedení údržby. Záznamy o zachování letové způsobilosti se musí skládat z letadlové, 

motorové, vrtulové knihy a záznamových karet pro letadlové celky s omezenou životností  

a technického deníku provozovatele. Nezbytnou součástí letadlové knihy je, aby obsahovala 

poznávací značku letadla, datum a celkový počet nalítaných hodin nebo celkový počet letů,  

k danému datumu. Další vyjmenované „knihy“ musí obsahovat označení letadlového celku, 

dále pak typ, výrobní číslo a poznávací značku letadla, do kterého byl letadlový celek 

zastavěn. Celkovou dobu provozu daného letadlového celku udanou v nalítaných hodinách, 

počtu letů anebo celkovém čase od zástavby. Poslední přílohou jsou použitelné informace pro 

daný letadlový celek. 

 Je zde také uvedeno, jakou dobu je provozovatel povinen archivovat veškeré záznamy 

o letadle a jeho letadlových celcích. Veškeré podrobné záznamy o údržbě letadla a celků  

v něm zastavěných se musí archivovat po dobu 24 měsíců,  celkové doby a počty letů letadla  

a platné stavy příkazů k zachování letové způsobilosti po dobu 12 měsíců. Doby a počty letů 

se musí uchovávat po dobu, dokud nepřijde další minimálně rovnocenná plánovaná údržba. 



 95 

Je zde nařízeno, že provozovatel má povinnost používat technický deník letadla , do 

kterého se musí zaznamenávat veškeré poruchy, ke kterým došlo v průběhu provozu letounu. 

Tento deník musí rovněž obsahovat následující údaje, jako jsou informace o každém letu, 

platné uvolnění letadla do provozu, platné prohlášení o údržbě udávající stav údržby letadla  

s termínem a typem nejbližší údržby. Dále pak deník obsahuje veškeré závady, které nebyly 

odstraněny a ovlivňují provoz letadla a všechny pomocné podpůrné informace pro údržbu. 

Každá  změna  deníku  musí  být  schválena  úřadem.  Provozovatel  musí archivovat  deník 

36 měsíců od posledního záznamu. 

 

Posledním nařízením této hlavy je, že původní vlastník letadla musí na nového 

majitele letadla převést společně s letadlem i záznamy zachování letové způsobilosti 

popřípadě i technický deník. 

 

Další hlavou je hlava D, která pojednává a zavádí do praxe požadavky na normy 

údržby.  Prvním  tématem  této  hlavy  jsou  údaje  pro  údržbu,  o  tématu  bylo  již  hovořeno 

v části 145. 

 

Dále se zde projednává téma provádění údržby, a to ve smyslu, že organizace může 

provádět pouze ty práce, na které má oprávnění. Veškerá  údržba musí být prováděna 

kvalifikovaným personálem. Musí se provádět kontroly prováděných prací. Veškeré práce 

musí být  prováděny  ve  vhodných  prostorách.  Například  se  na závěr musí zkontrolovat, že   

v letadle nezbylo žádné nářadí, které by při jeho výskytu mohlo způsobit leteckou nehodu. 

 

V hlavě E se řeší téma letadlových celků. Je zde nařízeno, že žádný letadlový celek 

nesmí být zastavěn do letounu, pokud nemá osvědčení o uvolnění do provozu. Normalizované 

součásti se mohou zastavět do letounu pouze tehdy, jsou-li  doprovázeny  dokladem  o shodě 

a odkazují na příslušnou normu. Materiál, který je použit pro opravu letadla nebo letadlového 

celku, může být použit pouze tehdy, je-li stanoven v odpovídajících údajích pro údržbu. 

Opravu letadlových celků  může provádět pouze kvalifikovaný osvědčující personál. 

Letadlové celky s omezenou dobou životnosti musí být nahrazeny tak, aby jejich doba 

provozu tuto minimální životnost nepřekročila. Letadlové celky jsou považovány za 

neschopné jestliže: 

- vyprší provozní lhůty 

- nevyhoví všem požadavkům pro zachování letové způsobilosti 
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- není k dispozici dostatečné množství informací k určení stavu letové způsobilosti 

- existuje doklad o nesprávné činnosti nebo o závadách 

- je ovlivněna jeho provozuschopnost, například po letecké nehodě 

 

Letadlové celky, které jsou označeny za neschopné, musí být skladovány na 

zabezpečeném místě. V případě leteckých celků, kterým vypršela minimální životnost, musí 

být označeny za nepoužitelné. Každý nepoužitelný letadlový celek se musí označený uchovat 

anebo se nenávratně poškodí. Nepoužitelné letadlové celky se rovněž mohou poskytnout jako 

výukový materiál pro výcvikové organizace anebo poskytnout organizacím provádějícím 

výzkum. 

 

V hlavě F se řeší Údržbové organizace, nařízení zde uvedené jsou velice shodné 

s částí 145. 

 

V další hlavě G se řeší, jaké podmínky musí Organizace k řízení zachování letové 

způsobilosti splnit, aby mohly vykonávat činnost. Oprávnění vykonávat tuto činnost 

organizace získá na základě vydaného osvědčení, které je vydáno po schválení výkladu 

organizace. Ve výkladu organizace musí být přesně stanoven rozsah prací, které organizace 

bude provádět. Výklad organizace se musí skládat z těchto částí: 

- prohlášení podepsané odpovědným vedoucím potvrzující, že se organizace bude řídit 

vždy touto částí 

- rozsah práce, kterou bude organizace vykonávat 

- tituly a jména vedoucích pracovníků organizace 

- organizační schéma organizace a vzájemná provázanost úseků 

- seznam veškerého personálu provádějícího kontrolu letové způsobilosti 

- popis a umístění veškerých prostor organizace 

- prostředky, jakými organizace zajišťuje plnění závazků vůči této části 

- jakým způsobem dochází k provádění změn ve výkladu organizace 

 

Výklad organizace řízení zachování letové způsobilosti musí být schválen úřadem. 

A v případě provedení změn výkladu organizace, rovněž tyto změny musí být schváleny. 

 

V této hlavě je také uvedeno, že organizace musí mít k fungování vhodně umístěné 

prostory. 
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Dále se zde řeší, jaký personál je třeba k provádění schválené činnosti organizace. 

Organizace musí jmenovat odpovědného vedoucího, který je zodpovědný za veškeré 

prováděné práce organizace a jsou prováděny dle této části. A rovněž zodpovídá za celkové 

finance organizace. Dále organizace musí jmenovat osobu, která zajišťuje a zodpovídá že 

organizace bude splňovat požadavky této hlavy. Tato osoba je přímo podřízená odpovědnému 

vedoucímu. V případě obchodní letecké dopravy odpovědný vedoucí jmenuje vedoucího 

pracovníka, který je zodpovědný za řízení a dozor nad činnostmi spojenými se zachováním 

letové způsobilosti. Tato osoba nesmí být zaměstnána v organizaci podle části 145 smluvně 

vázané vůči provozovateli letounů, pokud to neschválí úřad. Organizace musí mít dostatečný 

počet kvalifikovaného personálu na rozsah prací uvedených ve výkladu organizace. 

Organizace musí zaznamenávat kvalifikaci všech pracovníků účastnících se na řízení 

zachování letové způsobilosti. 

 

Aby organizace mohla provádět činnost spojenou s kontrolou letové způsobilosti,  

musí mít kvalifikovaný personál pro vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti. 

Personál provádějící tyto kontroly musí splnit následující podmínky: 

- musí mít minimálně pětiletou praxi v zachovávání letové způsobilosti 

- příslušný průkaz způsobilosti dle části 66 nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

letectví 

- výcvik v letecké údržbě 

- v rámci organizace mít příslušnou odpovědnost 

 

Organizace musí tento všechen personál provádějící kontroly uvést ve výkladu 

organizace. Organizace musí rovněž vést podrobné informace o tomto personálu jak osobní, 

tak pracovní , jako je jejich kvalifikace a praxe. 

 

Organizace řídící zachování letové způsobilosti musí pro letadla, za která zodpovídá, 

vytvořit a řídit program údržby, tento  program a i jeho změny musí být schváleny úřadem. 

Rovněž se stará o řízení schvalování oprav a modifikací. Organizace rovněž zodpovídá za to, 

že veškerá údržba je prováděna v souladu se schváleným programem údržby. Zajišťuje, že 

všechny příkazy k zachování letové způsobilosti jsou provedeny a také zodpovídá za to, že 

veškeré poruchy zjištěné při pravidelné údržbě jsou odstraněny v údržbové organizaci. 
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Rovněž koordinuje plánování držby, provedení příkazů k zachování letové 

způsobilosti a dává podněty k výměně letadlových celků s omezenou životností. Vedle této 

praktické práce musí archivovat veškeré záznamy zachování letové způsobilosti a má také na 

starost provozovatelův technický deník. Má také na starost vedení dokumentů, ve kterých je 

vedena současná hmotnost letadla a jeho vyvážení. Organizace musí zajistit, že veškeré 

údržbové práce provedené  na letadle budou provedeny v souladu s částí 145. 

 

V této hlavě je také uvedeno, jaké údaje se mají kontrolovat při kontrole letové 

způsobilosti. Při kontrole se musí kontrolovat hlavně tyto údaje: 

- zda-li byly řádně zapsány letové hodiny 

- zda-li je aktuální letová příručka 

- zda-li byla provedena veškerá údržba podle schváleného programu údržby 

- zda-li byly odstraněny veškeré zjištěné poruchy 

- zda-li byly provedeny všechny příkazy k zachování letové způsobilosti 

- zda-li byly veškeré modifikace a opravy zapsány a schváleny 

- zda-li jsou zkontrolovány všechny letadlové celky s omezenou životností a jejich 

provozní doba nepřekročila jejich životnost 

- zda-li byla všechna údržba schválena v souladu s touto částí 

- je-li aktuální dokument hmotnosti a vyvážení  

- zda-li letadlo vyhovuje poslední změně jeho typového výcviku 

 

Kontrola letové způsobilosti musí být provedena maximálně do 90 dní, osvědčení 

musí být vydáno oprávněným personálem k této činnosti. Kopie osvědčení kontroly musí být 

odeslána do 10 dnů státu, kde je letoun zapsán. 

 

Jsou zde také uvedena práva organizace, která vyplývají již z předem napsaného textu. 

 

Organizace rovněž musí mít zaveden systém jakosti, který musí mít v sobě zahrnut 

systém zpětné vazby, pro vykonání náprav zjištěných pochybení. V systému jakosti se 

kontroluje, zda-li byly veškeré činnosti vykonány ve shodě se schválenými postupy, že 

veškerá smluvená údržba je provedena v souladu s uzavřenou smlouvou a zda jsou vždy 

plněny požadavky této části. Záznamy kontrol jakosti musí být uloženy nejméně                     

po dobu 2 let. 
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Jsou zde uvedeny také změny v organizaci, které musí být hlášeny a následně 

schváleny úřadem. Tyto změny jsou velice shodné se změnami, které byli uvedeny již 

u části 145. Stejně tak je to u téma uchování záznamů, je zde opět uvedeno, že se záznamy 

musí uchovávat na bezpečném místě. Pokud organizace ukončí svojí činnost, tak záznamy 

musí být převedeny k majiteli letadla atd., podrobněji tato problematika probrána u části 145. 

 

Oprávnění k řízení letové způsobilosti se vydává na neomezenou dobu za 

předpokladu, že organizace plní požadavky této části. Organizace umožní přístup kontrolorů 

úřadu do organizace, z důvodů provedení kontroly dodržování této části a pokud se 

organizace oprávnění sama nevzdá. V případě, že v organizaci úřad provede audit, se zde 

mohou vyskytnout dva typy nálezů . V případě nálezu organizace musí zaujmout nápravné 

opatření a nálezy v co nejkratší době odstranit. Nálezy mohou být dvou typů: 

 

-     nález úrovně 1 - jakékoliv vážné nevyhovění požadavků této části, které může vážně   

 ohrozit bezpečnost letů letounů 

-     nález úrovně 2 – jakékoliv nevyhovění  požadavků této části, které by mohlo ohrozit   

                           bezpečnost letu letounů 

 

Téma hlavy H je Osvědčení o uvolnění do provozu – CRS. 

Osvědčení o uvolnění letadla do provozu musí být vydáno podle této hlavy až na letadla 

uvolněná organizacemi oprávněnými podle části 145. Oprávnění o uvolnění do  provozu musí 

být vydáno před letem po každé údržbě letounu, letadlového celku nebo jakékoliv části 

letounu. Osvědčení musí být vydáno jménem organizace osvědčujícím personálem, 

v některých případech pilotem-vlastníkem. 

 

 Pokud je osvědčení vydáno pilotem-vlastníkem, tak pilot-vlastník musí být držitelem 

platného průkazu způsobilosti pilota s odpovídající typovou nebo třídní kvalifikací. Údržba 

provedená pilotem-vlastníkem je povolena u letadel jednoduché konstrukce s hmotností do 

2730 kg, kluzáků popřípadě balonů. Údržba, kterou může provádět pilot-vlastník, musí být 

uvedena v programu údržby. 

 

 Vydané osvědčení musí obsahovat podrobné informace o provedené údržbě, tak 

i údaje o organizaci, která údržbu provedla. V osvědčení musí být obsaženy informace 

i o osvědčujícím personálu, který údržbu provedl, včetně jeho čísla průkazu. 
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 Osvědčení o uvolnění letadla nesmí být v žádném případě vydáno, pokud letoun 

z jakéhokoliv známého důvodu ohrožuje bezpečnost letu. 

Základním formulářem pro osvědčení o uvolnění letadla do provozu je formulář 

EASA 1. 

Vydané osvědčení musí být zaevidováno do odpovídajících deníků a obsahovat 

podrobnosti o vykonané údržbě, datum kdy byla údržba dokončena, totožnost a číslo průkazu 

způsobilosti. 

 

Poslední hlavou je hlava I, ve které se píše o Osvědčení kontroly letové způsobilosti. 

V této hlavě je uvedeno, že kontrola musí být prováděna pravidelně, aby osvědčení letové 

způsobilosti bylo vždy aktuální a platné. ARC se vždy vydává na dobu jednoho roku a to po 

dokončení uspokojivé kontroly. Je zde uveden pojem letadlo v řízeném prostředí, což 

znamená že o letadlo se stará organizace řídící zachování letové způsobilosti. Organizace 

může vydávat ARC k tomuto letounu a také ji dvakrát prodloužit. Osvědčení je vydáno nebo 

prodlouženo na dobu jednoho roku. Osvědčení nesmí být vydáno v případě, že organizace se 

je vědoma že letadlo je letově nezpůsobilé.  

Jestliže letadlo není v řízeném prostředí nebo se o způsobilost letadla stará organizace, 

která nemá oprávnění provádět kontroly a teda vydávat osvědčení, toto osvědčení může vydat 

úřad po provedení kontroly a na doporučení organizace k řízení zachování letové způsobilosti. 

Pokud je úřad na pochybách o vydání osvědčení letové způsobilosti, tak může sám provést 

kontrolu letounu a popřípadě sám vydat osvědčení o letové způsobilosti. Pokud se úřad 

rozhodne provést sám kontrolu, tak mu provozovatel letounu musí poskytnout veškerou 

dokumentaci, kterou úřad požaduje. Dále pak provozovatel musí kontrolorům z úřadu 

poskytnout vhodné kanceláře a podporu personálem, který je držitelem AML dle části 66. 

 

Dále se zde uvádí, v jakých situacích se osvědčení kontroly letové způsobilosti stává 

neplatným. Děje se to v situacích, kdy je pozastaveno nebo zrušeno osvědčení letové 

způsobilosti, letadlo není zapsáno v leteckém rejstříku členského státu anebo pokud je zrušeno 

anebo je pozastaveno nebo zrušeno osvědčení o letové způsobilosti, na jehož základě bylo 

osvědčení kontroly vystaveno. 
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Letadlu je zakázán vzlet, pokud zachování letové způsobilosti letadla není v souladu 

s touto částí, letadlo neodpovídá typovému návrhu, letadlo se používalo mimo omezení 

schválené letové příručky, letadlo mělo leteckou nehodu nebo událost, která ovlivnila 

způsobilost letadla a také v případě, že modifikace nebo opravy nebyly schváleny podle  

část 21. 

 

 Pokud se držitel osvědčení kontroly letové způsobilosti vzdá nebo je zrušeno, tak toto 

osvědčení musí být vráceno úřadu. 

 

 Dalším bodem, který se v této hlavě řeší je převod letadel, která jsou zapsaná v rámci 

EU. Z letadel zapsaných v rejstříku v území EU se při jejich převodu musí informovat 

původní stát, kde letadlo  bylo zapsáno a poté se musí vnést do rejstříku státu, kde bude nově 

registrováno. Následně musí provozovatel požádat o vydání nového osvědčení letové 

způsobilosti, původní oddělení však zůstává v platnosti, dokud neskončí jeho platnost. 

 

 Jelikož se do EU rovněž letadla dováží, tak se zde řeší i letová způsobilost těchto 

dovážených letadel. Pokud takovéto letadlo má být zapsáno do rejstříku členského státu, tak 

se musí požádat členský stát, kam má být letadlo zapsáno o vydání OLZ v souladu s částí 21, 

mít osvědčení ARC vystavené oprávněnou organizací a rovněž mít dokončenou veškerou 

údržbu, kterou vyžaduje organizace k řízení zachování letové způsobilosti. 

 

 Pokud letadlo splňuje veškeré požadavky, které vyžaduje organizace k řízení 

zachování letové způsobilosti, tak je úřadu členského státu odesláno doporučení pro vystavení 

ARC. Vlastník za účelem získání ARC pro letoun musí umožnit kontrolorům z úřadu přístup 

do letounu za účelem provedení detailní prohlídky. Pokud si je členský stát jistý, že dané 

letadlo splňuje veškeré požadavky dle části 21, tak vystaví nové osvědčení o letové 

způsobilosti, zároveň rovněž vydá osvědčení letové kontroly. 
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5.4 Základní formulář pro osvědčení o uvolnění letadla do provozu -

formulář EASA1.  

 

 Základním  formulářem  pro  vydání  osvědčení  o  uvolnění  do  provozu  je    

formulář s označením EASA1. Tento dokument je obecně nadefinovaný, jaké rubriky s údaji 

musí obsahovat.   Každá  rubrika  je  očíslována.  Organizace  provádějící   údržbu   dle  

Části 145 a organizace řídící letovou způsobilost si formát formuláře mohou upravit, ale musí 

obsahovat veškeré úřadem požadované informace. Veškeré údaje musí být čitelně vytištěny. 

Obecně se pro vyplnění používá anglický jazyk, ale v některých   případech  se  uvádí 

i jazyk jiného členského státu, ve kterém je letoun zapsán. Při vyplňování osvědčení se 

zkratky mají využívat jen minimálně. Zadní volná strana je používána na uvádění 

dodatečných informací. 

Formulář EASA1 obsahuje následující informace: 

Kolonka 1 - je zde uveden členský stát, ve kterém je letoun zaregistrován 

Kolonka 2 – je předtištěna, je zde uvedeno „Osvědčení o uvolnění oprávněnou  

                     osobou“/formulář EASA1  

Kolonka 3 - uvádí pořadové číslo formuláře 

Kolonka 4 -  nás informuje o organizaci, která osvědčení vydala 

            Kolonka 5 -  zde se uvádí číslo zakázky, smlouvy a faktury 

Kolonky 6 až 13 -  nás informují o pracích na letadle a letadlových celcích, na které 

bylo osvědčení vydáno.  

Kolonka 6  -  položka 

Kolonka 7  -  popis 

Kolonka 8  -  kusovníkové číslo 

Kolonka 9  -  použitelnost, na jakých typech letounů lze danou součástku použít 

Kolonka 10 – počet kusů 

Kolonka 11 – výrobní číslo 

Kolonka 12 – stav/provedené práce, do této kolonky se zapisuje, co bylo s danou 

součástkou  prováděno, jako například: generálkováno, kontrolováno, 

modifikováno, opraveno, protektorováno a znovu smontováno 

Kolonka 13 – poznámky, je používána pro dodatečné informace 
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Kolonky 14 až 18 nesmí být využívány údržbovými organizacemi dle části 145, ale 

jsou určeny pro výrobce nových položek, které jsou schváleny podle části 21. 

Kolonka 14 – udává, že označené položky byly vyrobeny ve shodě se schválenými 

konstrukčními údaji a nachází se ve stavu pro bezpečný let anebo 

neschválenými konstrukčními údaji, které byly uvedeny v rubrice 13. 

 Kolonka 15 – podpis oprávněné osoby 

 Kolonka 16 – číslo oprávnění dané osoby 

 Kolonka 17 – celé jméno oprávněné osoby 

 Kolonka 18 – datum 

Kolonka 19 – zde je uvedeno prohlášení o uvolnění do provozu dle části 145, pokud 

tomu tak není a uvolnění bylo vydáno podle jiného vnitrostátního 

předpisu, tento předpis se uvede do kolonky 13.  Hlavní smysl této 

rubriky je v tom, aby bylo možné zjistit, že se jedná o případ údržby, 

která nemůže být dokončena, nebyla splněna dle norem části 145 anebo 

byla provedena v souladu s jinými předpisy, ne však s částí 145. 

 Kolonka 20 – podpis 

 Kolonka 21 – identifikační číslo organizace, která provedla údržbu 

 Kolonka 22 – tiskace  uvedené  jméno  osoby  z rubriky  20  společně  s odkazem   na     

                                   osobní prověření  

 Kolonka 23 -  datum  uvedený  v  kolonce 19, ale  zde  se  měsíc  musí  uvést písmeny,  

                                    např. leden, srpen,prosinec. 

 

 Tento formulář musí být vždy vydán po každém provedení údržby, a to před letem, 

bez tohoto osvědčení  není letounu povolen let. 
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5.5 Zhodnocení současného stavu předpisové dokumentace 

 

 Zhodnocení současných vydaných předpisů, které se týkají údržbových organizací, 

organizací řídících letovou způsobilost nebo předpisů  zabývajících  se  kvalifikací  personálu. 

V současné době jsou veškeré předpisy už tak dokonalé, že zabývat se jejich zlepšením či 

nedostatky v této diplomové práci není na místě. Pokud se v současnosti některé předpisy 

nebo jejich hlavy rozšiřují nebo celkově mění, tak na takových změnách zpravidla pracují 

týmy odborníků, které se zabývají pouze okruhem těchto změn. 

 

 Po prostudování těchto předpisů  jsem si všiml možného nedostatku, a to je výběr 

pracovníků provádějících údržbu. Možný nedostatek vidím v tom, že při výběru tohoto 

personálu se nekonají jejich psychologické a osobnostní testy, tak jako je tomu u výběru 

pilotů. Personál údržby rovněž pracuje v modelu SHELL, tak jako piloti  i ostatní pracující 

lidé a mohou zde rovněž nastávat podobné chyby. Pouze některé profese jsou více či méně 

odpovědné a nebezpečné jak pro osobu provádějící danou práci, tak i pro osoby, na něž daná 

práce může mít dopad. Tak jako pilot v letadle má zodpovědnost za přepravované lidi nebo 

náklad a jeho chyba může mít za následek vážnou katastrofu, tak i personál údržby 

v údržbové organizaci má stejnou zodpovědnost a možná i větší, protože při nedodržení 

postupů, nevědomé chybě nebo i při vědomém porušení postupů s cílem ulehčení práce  se 

taková katastrofa může stát také. Tento personál má však ještě navíc zodpovědnost za piloty. 

Chyby personálu mohou nastat na všech rozhraních modelu SHELL. 

 
                                                      Obr. 5.4.1 Model SHELL 
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Jednotlivá písmena znamenají: S – software 

                                                  H – hardware 

                                                  E – environment 

                                                  L – liveware 

                                                  L – liveware 

 

V centru dění je člověk. Model nám naznačuje, na jakých rozhraních mohou nastávat chyby. 

Řeší  se zde vzájemné možnosti chybování v rámci člověk - software 

                                                                                              - hardware 

                                                                                              - environment - prostředí 

                                                                                              - liveware – člověk 

 

V současných předpisech je dobře postihnuté téma školení v oblastech softwaru a hardwaru, 

což s výběrem pracovníků po stránce jejich charakteru či psychologické stránky přímo 

nesouvisí. Problém může být v rozhraních člověk – člověk a člověk – prostředí. 

 

V případě rozhraní člověk - člověk je velmi důležitá vlastnost týmovosti, nebo-li v týmové 

spolupráci. Další velice důležitou vlastností, která také souvisí s týmovou prací, je vzájemná 

komunikace anebo také mezilidské vztahy v kolektivu obecně. 

 

V případě rozhraní člověk – prostředí je hlavní fyzická a zdravotní zdatnost daného člověka. 

Je zde důležité také, jakým způsobem dokáží odolávat narušování jejich životního rytmu a na 

jejich celkovém zdravotním stavu, jako například zrak nebo sluch. 

 

V případě člověka jako takového někteří lidé mají větší sklon k porušování předpisů, ať už 

vědomému nebo nevědomému. Vědomé porušování je zpravidla z důvodu ulehčení si práce, 

tento případ většinou k nehodám nevede, ale samozřejmě není vyžadováno a není vhodné. Na 

rozdíl od vědomého chybování nevědomé může vést k nehodám. Další žádanou vlastností 

personálu je práce v týmu a vzájemná komunikativnost. U vedoucích údržby nebo u prvních 

pilotů je důležitou vlastností vůdcovství. Ale potřebných vlastností je více. 
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Z mého pohledu by bylo dobré zavést do výběru údržbového personálu psychotesty, 

osobnostní testy, ale možná i zdravotní testy. Tento personál totiž může chybovat stejně, tak 

jako mohou chybovat piloti, u kterých se tyto testy provádí.   Vzhledem k tomu, o jak 

rozsáhlé téma se jedná, mohlo by být řešeno jako další diplomová práce. 
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6. Zhodnocení cílů diplomové práce 

1. Po přečtení této diplomové práce čtenář pochopil, o co v údržbě letecké techniky 

jde a rovněž pochopil i základní principy údržby. 

2. Bylo vysvětleno a popsáno typické schéma údržbové organizace a rovněž byly 

vysvětleny činnosti, kterými se jednotlivé úseky organizace podílejí na chodu 

organizace. 

3. Byly uvedeny určité situace, které mohou nastat v průběhu údržby a bylo 

uvedeno, jakým způsobem bývají nebo jsou řešeny. 

4. Pro názornost byl v práci uveden a vysvětlen model metody FMEA, který se 

vytváří pro zjištění spolehlivosti při vývoji součásti. 

5. Na základě zkušeností s údržbou letadla SAAB 340 bylo nalezeno několik 

nejvíce poruchových letadlových celků, následně byl proveden zjednodušený 

výpočet ztrát, způsobených nečinným stáním letounu na zemi a následně byla 

navrhnuta řešení k zamezení těchto ztrát. 

6. Byla zhodnocena aktuální předpisová dokumentace. 

7. Přínosem práce je nalezení nejvíce poruchových letadlových celků, které se 

objevují při provádění údržby. Vypočtení ztrát, které vznikají u letounů 

v případě nečinném stání na zemi a navrhnutí možných řešení pro zamezení 

těchto ztrát. Dalším možným řešením je důslednější výběr kvalifikovaných 

pracovníků do prostředí údržby letadel. 
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7. Závěr diplomové práce 

Zhodnocení zásad pro zpracování diplomové práce: 

Prvním bodem této diplomové práce bylo popsat koncepci a plán údržby a zjistit,    

zda-li se dá nějakým způsobem ovlivnit a změnit. Podle konzultací s personálem údržbové 

organizace jsem zjistil, že ovlivnění koncepce nebo plánu údržby ze strany údržbové 

organizace je v současnosti problematické, ale pokud je k úpravě opravdu nějaký dobrý 

důvod, tak úprava je provedena téměř okamžitě a to vydáním servisního bulletinu. 

 

Druhým bodem bylo popsat a zjistit, jakým způsobem probíhají výpočty spolehlivosti 

při vývoji nových letadlových celků a jakým způsobem probíhá sledování spolehlivosti 

v průběhu údržby. Zjistil jsem, že výpočty spolehlivosti u prototypů si výrobci pečlivě hlídají 

a považují je za svoje KNOW-HOW a tedy je nikomu neposkytují, proto je v této fázi ovlivnit 

spolehlivost ze strany údržbové organizace nemožné. Co se týče sledování spolehlivosti 

v průběhu údržby, tak jsem využil záznamů údržbové organizace a na základě těchto záznamů 

jsem nalezl několik velice poruchových letadlových celků. Pro demonstraci úspory nákladů 

jsem použil zjednodušený výpočet ztrát letounu, u něhož byla zjištěna porucha a tedy bez 

možnosti využití čeká na zemi na opravu a následně jsem navrhl dva postupy k zamezení 

těchto ztrát. 

 

Třetím bodem bylo provést rozbor kvalifikace údržbového personálu, uvedení 

požadavků na jejich znalosti a jakým způsobem lze kvalifikaci rozšiřovat a jakým způsobem 

lze získat typový výcvik. 

 

Posledním bodem bylo popsat a prostudovat předpisovou dokumentaci a zjistit možné 

nedostatky současné předpisové dokumentace. Po prostudování předpisové dokumentace 

jsem zjistil, že při výběru personálu údržby nejsou prováděny žádné psychotesty, osobnostní 

testy ani zdravotní testy. Tento personál totiž může chybovat stejně, tak jako můžou chybovat 

piloti, u kterých se tyto testy provádí. A tak jsem doporučil, že by se tyto testy měly provádět 

i při výběru personálu údržby letecké techniky za účelem zvýšení spolehlivosti prováděné 

práce. 
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