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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

HORÁČEK, J. Návrh systému pro sledování a archivaci poškození laku 

kolejových vozidel. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, 2009, 46 s. Bakalářská práce, vedoucí Široký, J. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro sledování stavu 

poškození laku kolejových vozidel. V úvodu je popsána údržba kolejových vozidel, 

především údržba laku kolejových vozidel. Popis stávajícího stavu sledování 

poškození laku vozidel. Dále jsou vybrány vhodné softwarové nástroje pro 

realizaci systému, navrhnut a zrealizován systém pro sledování poškození laku. 

Na závěr práce je provedeno provozně technické hodnocení návrhu. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS  

HORÁČEK, J. Systém Design of Monitoring and Archiving Rolling Stock 

Paint Damane. Ostrava: Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 46 p. Bachelor thesis, Široký, J. 

Bachelor's thesis describes the design of systems for monitoring the state 

of damage paint rolling stock. The preamble describes the rolling stock 

maintenance, especially maintenance of rolling stock paint. Description of the 

current state of monitoring damage to paint vehicles. In addition, selected the 

appropriate software tools for implementing the system, designed and 

implemented system for monitoring the damage to paint. In conclusion, this work is 

the actual technical evaluation of the proposal. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČD České dráhy 

ČV čištění vozidla (vozu) 

DKV depo kolejových vozidel 

MS   Microsoft 

NH nátěrová hmota 

NS nátěrový systém 

pH    Kyselost (anglicky potential of hydrogen tj. „potenciál vodíku“) 

PUR polyuretanový 

R rychlík 

Sp spěšný vlak 

TD dolní toleranční mez statisticky stanovené tloušťky nátěru 

TH horní toleranční mez statisticky stanovené tloušťky nátěru 

ŽKV železniční kolejové vozidlo 

ŽOS opravny drážních vozidel 

ŽST železniční stanice 
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Vymezení odborných termín ů 
• Antigraffiti jsou přípravky k odstraňování graffiti, které nepoškozují nebo jen 

v minimální možné míře poškozují povrch, na kterém byly graffiti zhotoveny. 

• Antigraffiti nátěrová hmota je NH, obsahující látky, které zajišťují snazší 

odstranění graffiti, obvykle běžným provozním mytím za použití běžných 

nebo speciálních mycích prostředků. 

• Email je pigmentovaná NH s nízkým obsahem pigmentů a plnidel. Obvykle 

tvoří vrchní nátěr v NS. 

• Graffiti jsou kresby nebo nápisy zhotovené tajně a anonymně, většinou 

pomocí sprejů nebo fixů na dopravních prostředcích, zdech, konstrukcích 

apod., proti vůli majitele objektu. 

• hypertextový odkaz text nebo obrázek, který po kliknutí otevírá jinou 

internetovou stránku nebo soubor, případně skočí na jiné místo otevřené 

stránky. 

• Lak je NH, která na podkladu vytváří transparentní nátěrový film mající 

ochranné, dekorativní nebo specifické technické vlastnosti. 

• Nátěr je souvislá vrstva NH vzniklá při jednom nánosu. 

• Nátěrová hmota je neprůhledná hmota v kapalné, pastovité nebo práškové 

formě, která nanesená na podklad tvoří nátěr mající ochranné, dekorativní 

nebo specifické vlastnosti. 

• Nátěrový systém je celkový výčet nátěrů, které byly nebo budou naneseny 

na podklad. 

• Podkladový nátěr je každý nátěr mezi základním a vrchním nátěrem. 

• Práškový povlakový materiál je bezrozpouštědlový povlakový materiál        

v práškové formě, který po roztavení a vytvrzení dává souvislý povlak. 

• Protikorozní nátěr je zpravidla základní nátěr, obsahující protikorozní pig-

menty, který ve vhodném NS zabraňuje korozi podkladu. 

• Ředidlo je těkavá kapalina skládající se z jedné nebo více komponent, kte-

ré, i když nejsou rozpouštědly, ale používají se v kombinaci s 

rozpouštědlem, nezpůsobí nežádoucí efekty. 

• Tmel je hustá pasta používaná k zaplnění děr, trhlin a podobných povrcho-

vých vad. 
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Úvod  
 

V této bakalářské práci je zpracován návrh systému pro sledování a 

archivaci poškození laku železničních kolejových vozidel. 

Železniční kolejové vozidlo je drážní kolejové vozidlo nesené a vedené při 

svém pohybu železniční kolejí. 

Na povrchové úpravy kolejových vozidel působí řada různorodých 

nežádoucích vlivů, které ovlivňují jejich životnost. Jedná se především o namáhání 

železničním provozem, znečištěním, povětrnostními a klimatickými podmínkami, 

čištěním a stárnutím. 

Kvalita, trvanlivost a odolnost povrchové úpravy závisí nejen na kvalitě ná-

těrových hmot v tekutém stavu, ale také na úpravě povrchu před nátěrem, na 

přípravě a skladování nátěrových hmot před nanášením, na způsobu nanášení a 

na mikroklimatických podmínkách při nanášení, a zasychání nátěrů (především na 

teplotě, relativní vlhkosti a čistotě ovzduší). 

Kvalitní a řádně provedené povrchové úpravy jsou zásadním 

předpokladem nejen pro zajištění požadované doby životnosti povrchových úprav, 

ale i pro dosažení vyhovující úrovně kultury cestování. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout systém pro sledování a archivaci 

poškození laku kolejových vozidel. 

Zde navržený systém pro sledování a archivaci poškození laku kolejových 

vozidel usnadňuje kontrolu povrchových úprav a dohled nad průběhem opravy. 
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1 Analýza údržby kolejových vozidel a jejich nát ěrů 
 

1.1 Údržba kolejových vozidel 
 

V této kapitole jsou popsány základní prvky údržby kolejových vozidel, 

popsány jsou především ty konstrukční celky, které jsou u hnacích i tažených 

vozidel. 

 

Dvojkolí – na stavu dvojkolí závisí do jisté míry bezpečnost železničního 

provozu. Rozhodující je stav jízdních ploch kol (jízdního obrysu), deformace 

nápravy a u obručových kol možné uvolnění obručí. 

 

Ložiska – dnes se používají pro železniční vozidla nejčastěji valivá ložiska. 

V provozu se kontroluje především zahřátí ložisek, jde o včasné zjištění 

horkoběžnosti ložiska, tento stav je pro ložisko velmi nebezpečný, signalizující 

možnost zadření ložiska. 

 

Vypružení – v provozu a při pravidelných údržbových zásazích se sledují 

trhliny a deformace litů pružnic a šroubových pružin, posunutí listů pružnice, 

opotřebení dílů závěsů pružnice. 

 

Rámy podvozků a skříní vozidel – při provozních prohlídkách a údržbě se 

kontroluje, zda se na konstrukci nevyskytují trhliny, lomy nebo viditelné deformace, 

zvláštní pozornost se věnuje oblasti vazby spodku vozidla s dvojkolím, vedení 

dvojkolí. 

 

Tahadlové a narážecí ústrojí – provádí se kontrola kompletnosti, 

upevnění, funkčnost, trhliny a ohnutí šroubovky, nedodržená výška nárazníku nad 

temenem kolejnice, poškozené vypružení nárazníku.[1] 
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Brzda – kontroluje se podle příslušného předpisu, závada na hlavním 

potrubí, chybějící nebo zlomené záchytky rozpor zdrží, závady na upevnění 

brzdových součástí, závady na zařízení záchranné brzdy, nepřípustné opotřebení 

brzdových tyčí, vadné nebo chybějící součástky samočinné tlakové brzdy, zdvih 

pístu brzdového válce je větší jak ¾ maximálního zdvihu  nesprávná funkce 

protismykové zařízení, stranové přesazení brzdových zdrží o více než 5 mm oproti 

čelu kola. 

 

Akumulátorová baterie – vizuální kontrola stavu baterie, kontrola spojek 

článků a kabelů, kontrola výšky hladiny elektrolytu, kontrola napětí článků při 

zatížení, očištění povrchu baterie od hrubých nečistot, kontrola hustoty 

elektrolytu.[1] 

 
Vzduchojemy 

• vzduchojemy z oceli (typ EN 286-3 - A) 

 

Jestliže se při kontrole vzduchojemu objeví koroze do hloubky 1 mm nebo 

větší, musí být nádoba vyřazena z provozu. 
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• vzduchojemy z oceli (typ EN 286-3 - B a EN 286-3 - C) 

 

Vzduchojem musí být vyřazen z provozu při překročení jakékoli omezující 

podmínky, uvedené v následující tabulce č.1: 

Typy koroze Definice Kritéria pro vy řazení vzduchojemu 
 
1. původní povrch (nově vyrobeného 

vzduchojemu) není dále rozeznatelný 
 

 
Celková koroze 

 
koroze, která způsobí 
zeslabení tloušťky stěny na 
ploše větší než 20% 
vnitřního povrchu nádoby 
 

 
2. hloubka koroze dosahuje 1 mm nebo 

více 
 
 
1. původní povrch není dále ve 

zkorodované oblasti rozeznatelný 
 

 
Místní koroze 

 
koroze, která způsobí 
zeslabení tloušťky stěny na 
ploše menší než 20% 
vnitřního povrchu nádoby 
 

 
2. hloubka dosahuje hodnotu rozdílu 

mezi skutečnou tloušťkou stěny a 
nejmenší výpočtovou tloušťkou stěny 

 
 
1. celková délka všech typů koroze a ve 

všech směrech nezávisle na hloubce 
přesahuje délku obvodu vzduchojemu 

 

 
Řetězcová nebo 
lineární koroze a 
koroze drážková 
 

 
řetězcová nebo lineární 
koroze = řada důlků 
zeslabujících tloušťku 
stěny v jednotlivých 
bodech 
 
drážková koroze = koroze 
řetězcová, která je 
koncentrovaná tak, že 
vytváří drážku 

 
2. délka je menší než obvod 

vzduchojemu, ale hloubka dosahuje 
hodnotu rozdílu mezi skutečnou 
tloušťkou stěny a nejmenší 
výpočtovou tloušťkou stěny  

 
 
1. osamocený důlek má průměr opsané 

kružnice větší než 5 mm a má hloubku 
rovnou nebo větší 1 mm 

 

 
Koroze v 
osamocených 
důlcích 
 

 
bodová koroze na 
omezených plochách 
 
 – koncentrace důlků větší 
než jeden na 500 mm² je 
považována za korozi 
místní 
 

 
2. průměr opsané kružnice je menší než 

5 mm, a hloubka dosahuje hodnot 
uvedených v následující tabulce  

 
tabulka č. 1 
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Hodnoty dovolené hloubky pro místní, řetězcovou, drážkovou a důlkovou 

korozi v závislosti na tloušťce stěny vzduchojemů typu B a C. 

 
Průměr 
vzduchojemu 
(mm) 

Původní 
tlouš ťka stěny 
vzduchojemu 
(mm) 

Max. dovolená 
hloubka koroze 
(mm) 

Mezní hodnota 
dovolené tlouš ťky 
stěny 
použitelné pro provoz 
vzduchojemu 
(mm) 

≤ 150 4 2,00 2,00 
≤ 200 4 2,00 2,00 
≤ 250 4 2,00 2,00 
≤ 276 4 2,00 2,00 
≤ 300 4 2,00 2,00 
≤ 350 4 1,76 2,24 
≤ 400 4 1,44 2,56 
≤ 500 6 2,23 3,77 
≤ 550 6 2,26 3,74 
≤ 600 6 2,4 3,6 
≤ 700 6 1,8 4,2 

tabulka č. 2 
 

• vzduchojemy ze slitin hliníku 

Proces elektrochemické koroze na stěnách vzduchojemu může nastat 

pouze v důsledku porušení elektrické izolace v upevnění vzduchojemu. Tento typ 

koroze začíná vždy na vnějším povrchu vzduchojemu.  

Pokud je koroze zjištěna o hloubce rovné nebo větší než 1/10 tloušťka 

stěny, vzduchojem musí být vyřazen.[2] 

 

Je patrné, že průběžná provozní údržba železničních vozidel je zaměřena 

hlavně na kontrolu jednotlivých celků s co nejmenším počtem údržbových zásahů. 

Toto je možné z důvodu pravidelných periodických oprav železničních vozidel, tyto 

pravidelné opravy mají teoreticky zajistit bezporuchový provoz železničních 

vozidel bez větších údržbových zásahů v době mezi periodickými opravami. 

Největší část údržby železničních vozidel je koncentrována do periodických oprav, 

při kterých by se měly udělat takové údržbové zásahy, aby vozidlo s co nejvyšší 

spolehlivostí vydrželo do další periodické opravy. Jedná se o údržbový systém s 

časově etapovými preventivními kontrolami a opravami vozidel v průběhu jejich 

života. Tento systém zajišťuje požadovaný vysoký stupeň provozní spolehlivosti a 

úsporu celkových nákladů vynaložených na údržbu a opravy vozidel.[3] 
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1.2 Údržba laku kolejových vozidel 
 

1.2.1 Čištění sk říní vozidel 
 

Vratné čištění se provádí v rozsahu podle tabulky č. 3 u vozů cizích 

železnic v mezistátních vlacích a u vlaků vnitrostátních vyšší kategorie v konečné 

(vratné) stanici, R a Sp vnitrostátních vlaků ve výchozí a konečné stanici. Provádí 

se i tehdy, když do ní dojedou jako osobní vlak. 

U Os vlaků v určených stanicích podle oběhu souprav a schváleného 

harmonogramu, nejméně jedenkrát za 24 hodin. U vozidel odesílaných k 

periodickým opravám a technickým prohlídkám. 

Neprovádí se u obratů vlaků do 45 minut a u vlaků pokračujících v jízdě 

pod novým číslem. U těchto vlaků lze vratné čištění nahradit v omezeném rozsahu 

čištěním během jízdy vlaku v určených úsecích nebo ve stanicích během krátkého 

obratu. 

 

Výchozí čištění se provádí nejméně jedenkrát za 14 dnů (nejdříve však 7 

dnů po základním čištění) podle oběhu souprav a harmonogramu přístavby na 

čištění v  domovské ŽST nebo v domovském DKV. Rozsah čištění je stanoven v 

tabulce č. 3. 

U vozidel ČD zařazených do mezistátního vlaku a u vnitrostátních vlaků 

vyšší kategorie se výchozí čištění provádí ve výchozí stanici každého vlaku. 

Rozsah čištění je stanoven v tabulce č. 3. 

 Výchozí čištění u přidělených vozidel zajišťuje a provádí svými 

zaměstnanci DKV. Jestliže se provádí mimo domovskou ŽST, pak pouze na 

základě dohody mezi příslušným DKV a jinou organizační složkou (DKV, ŽST, 

apod.).  

 

Základní čištění se provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce (nejdříve však 

1 měsíc po předchozím základním čištění a 7 dní po výchozím čištění) podle 

oběhu souprav a harmonogramu přístavby na čištění vozidel v domovském DKV. 

Provádí se také po každé mezidobé opravě. Rozsah čištění je stanoven v tabulce 

č. 3. [4] 
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Základní čištění se může po vzájemné dohodě zúčastněných provádět i v 

jiném DKV než domovském. 

Základní čištění vozidel po periodických opravách v opravnách drážních 

vozidel provádějí zaměstnanci ŽOS a u osobních vozů se vyznačí do mřížky ČV 

příslušnou značkou ŽOS. 

 

Četnost čištění a rozsah čištění mohou být kombinovány podle potřeby 

tak, aby vždy byla zajištěna odpovídající čistota vozidel. 

 

Rozsah čištění skříní vozidel 

K – požadavek na kvalitu, vysvětlení v tabulce č. 4 

základní čištění výchozí čištění vratné čištění část 
vozidla prováděná 

práce 
K prováděná práce K prováděná práce K 

rukojeti, 
kliky, madla 

navlhko 
otřít 

2 otřít 3 otřít podle 
potřeby 

3 

nástupní 
schůdky, 
dveře 

nečistotu, 
led a sníh 
odstranit 

4 nečistotu, 
led a sníh 
odstranit 

4 nečistotu, 
led a sníh 
odstranit 

4 

vozové 
nápisy, 
tabulky 

očistit 
 

3 očistit 
 

4 ---- -- 

okna vozu 
zvenku 

důkladně očistit 2 očistit 3 očistit 4 

vnější plochy 
vozu 

očistit 3 očistit 3 podle 
potřeby 
očistit 

4 

koncová 
světla 

důkladně 
očistit 

3 ---- -- ---- -- 

koncová 
světla 
končících a 
přímých 
vozů 

očistit 3 očistit 3 podle 
potřeby 
očistit 

4 

tabulka č. 3 podle [4] 
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Vysvětlení kódu požadavku na kvalitu 

kód znak kvality 

1 Zbavené nepříjemného zápachu 

2 Očištěné 
Zrcadla a skleněné plochy musí být zbaveny šmouh a povlaků. 
Na ostatních částech po setření bílým papírovým ubrouskem nesmí na 
něm zůstat žádná nečistota (hodnota šedosti je povolená až do 2. stupně 
Bacharachovy stupnice) 

3 Viditeln ě očištěné 
Na částech nesmí být žádná opticky nápadná nečistota. Přitom musí být 
zohledněn stav předmětu; zabarvení, lepidlo, stopy po opotřebení se 
nepovažují za nečistotu ve smyslu podmínek kvality 

4 Zbavené hrubé, rušivé, nečistoty 
Viditelné a užitkové plochy musí být zbaveny rušivé (např. zbytků 
nápojů) a volné nečistoty. Hrubé odpadky (plechovky, láhve) musí být 
odneseny 

tabulka č. 4 podle [4] 
 

1.2.2 Stanovení rozsahu nát ěru 
 

Povrchové úpravy se provádějí při výrobě, modernizacích a opravách 

ŽKV, jejich, dílů a konstrukčních celků. 

Při výrobě ŽKV se provádí úplný nový nátěrový systém. 

Při modernizaci ŽKV se provádí úplný nový nátěrový systém nebo oprava 

nátěru v rozsahu Lak II. 

Při opravě ŽKV se prohlídkou zjistí stav nátěru a stanoví se rozsah opravy 

nátěru, kterou je nutné provést. Při prohlídce se posoudí, zda je možné starý nátěr 

opravit nebo zda je nutné starý nátěr odstranit a provést opravu nátěru v rozsahu 

Lak l. Prohlídka nátěrů (skříně, střechy, podvozků vozidel apod.) se provádí po 

umytí vozidla. 

Při určování rozsahu opravy nátěru je nutné vycházet nejen z 

plánovaného rozsahu opravy vozidla, ale také ze skutečného stavu rozrušení 

nátěrů. 

Opravy nátěrů ŽKV se provádějí v rozsahu RETUŠ, Lak lIl, Lak Il a Lak l. 

Oprava nátěru v rozsahu RETUŠ se provádí pouze u PUR NS. 

Oprava nátěru v rozsahu RETUŠ znamená přebroušení poškozených 

míst, očištění, odmaštění a provedení základního nátěru a vrchního nátěru 

poškozených míst. Oprava v tomto rozsahu se provádí jen u PUR NS při 

poškození nátěru, které nezasáhlo vrstvy stěrkového tmelu. Oprava se může 

provádět současně s opravou v rozsahu Lak III. 
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Oprava nátěru v rozsahu Lak III znamená odstranění nátěru z 

poškozených míst, zbroušení poškozených míst do ztracena, odrezení, očištění, 

odmaštění, základní nátěr, popř. tmelení a broušení poškozených míst a nátěr 

poškozených míst vrchní NH. 

Oprava nátěru v rozsahu Lak II znamená odstranění nátěru z 

poškozených míst, zbroušení poškozených míst do ztracena, odrezení, očištění, 

odmaštění, základní nátěr (popř. i tmelení a broušení) poškozených míst. Po 

zdrsnění celého povrchu se provede nátěr základní nebo podkladovou NH a nátěr 

celého povrchu vrchní nátěrovou hmotou. 

Oprava nátěru v rozsahu Lak I znamená úplné odstranění celého 

nátěrového systému až na podklad, odrezení, očištění, odmaštění a úplné 

provedení celého nového NS. 

Rozsah opravy nátěru se určuje pro díl nebo konstrukční skupinu, která se 

z důvodů funkčních, opravárenských, estetických a životnosti nátěru natírá sou-

časně a stejným nátěrovým systémem. Toto ustanovení se nevztahuje na opravy 

nátěrů po násilném poškození podkladu. 

Rozsah opravy nátěru se určuje na základě zjištěných vad a na základě 

velikosti poškození nátěru. Za velikost poškození nátěru se považuje součet ploch, 

které vzniknou po odstranění nátěru z poškozených míst. 

• při výskytu trhlinek, puchýřků, prorezavění, odlupování a mechanickém 

poškození nátěru na méně než 15 % celkové plochy nátěru se provede oprava 

nátěru v rozsahu Lak lIl. 

• při výskytu trhlinek, puchýřků, prorezavění, odlupování a mechanickém 

poškození nátěru na 15 až 25 % celkové plochy nátěru se provede oprava 

nátěru v rozsahu Lak II. 

• při výskytu trhlinek, puchýřků, prorezavění, odlupování a mechanickém 

poškození, nátěru na více než 25 % celkové plochy nátěru se provede oprava 

nátěru v rozsahu Lak I. 

• při smytí nátěru se provede oprava v rozsahu Lak II 

• při zvětrání nátěru se provede oprava v rozsahu Lak II 

• při tloušťce nátěru skříně stanovené jako horní toleranční mez tloušťky (Th) 

větší než 1000 µm se provede nátěr skříně v rozsahu Lak I 
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• při tloušťce nátěru střechy stanovené jako horní toleranční mez tloušťky 

(TH) větší než 700 µm se provede nátěr střechy v rozsahu Lak I.[5] 

 

Opravu nátěru ve vyšším rozsahu, než je stanoveno na základě zjištěných 

ploch vad podle předchozích parametrů je možno provést pouze se souhlasem 

odpovědného odboru ČD. 

Při opravě vnějšího nátěru skříně a střechy v rozsahu Lak lIl se nátěr po-

škozených míst emailem provádí v pravoúhlých obrazcích, pokud není z 

estetických důvodů dohodnut nátěr celé skříně nebo střechy. Pravoúhlé obrazce 

nátěru, skříně mají hrany svislé a vodorovné, pravoúhlé obrazce nátěru střechy 

mají hrany rovnoběžné s podélnou a příčnou osou vozidla. 

Vzhledem k časové náročnosti oprav laku je vhodné opravy v rozsahu Lak 

II a v rozsahu Lak I je vhodné tyto opravy provádět společně s periodickými 

opravami a to buď periodickou opravou vyvazovací, nebo periodickou opravou 

hlavní. 

 

1.2.3 Vady nát ěru 
 

• Mechanické poškození 

• Násilné poškození nátěru 

• Odlupování nátěru 

Samovolné uvolňování vrstev nátěru, ke kterému dochází v důsledku ztráty 

přilnavosti nátěru ke spodním vrstvám nátěrového systému nebo k. 

podkladovému materiálu. 

• Prorezavění nátěru 

Je důsledkem podrezavění nátěru. Korozní produkty se vyskytují na povrchu 

nátěru a nátěr (NS) je prostoupen zplodinami koroze. Prorezavění nátěru 

nesmí být zaměňováno s výskytem zoxidovaného brzdného obrusu na povrchu 

NS. (Opatrným seškrábáním lze brzdný obrus odstranit až na neporušený 

nátěr.) 

• Puchýřky 

Vada nátěru projevující se místním vzdutím nátěru mezi vrstvami NS nebo 

mezi podkladem a nátěrem. Rozlišují se puchýřky duté (naplněné plynem) 
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nebo plné (naplněné kapalinou, solemi nebo korozními produkty). Puchýřky se 

projevují nejdříve tvorbou krupičkovitých výčnělků, které se zvětšují v puchýřky. 

Působením tepla a snížením vlhkosti mohou puchýřky splasknout, popř. i 

prasknout. 

• Smytí nátěru 

Ztráta lesku, změna barevného odstínu a prosvítání nebo úplné obnažení 

spodních vrstev NS způsobené mytím a čištěním. 

 

• Trhlinky 

Trhlinky v nátěru zasahující do menší či větší hloubky, případně až k podkladu. 

Vznikají v nátěru při jeho postupném rozrušování. 

• Zašpinění nátěru 

Výskyt nečistot na nátěru, které nelze odstranit bez podstatného narušení 

nátěru. Zvětrání nátěru 

• Ztráta lesku, změna barevného odstínu a sprašování vrchních vrstev nátěru 

v důsledku působení atmosférických vlivů. 

• Graffiti jsou kresby nebo nápisy zhotovené tajně a anonymně, většinou 

pomocí sprejů nebo fixů na dopravních prostředcích, zdech, konstrukcích 

apod., proti vůli majitele objektu.[5] 

 

1.2.4 Vady nát ěrů vzniklé nesprávnou aplikací 
 

Nedokonalá homogenizace nátěrové hmoty 

 

Nedokonalé rozmíchání sedimentovaných pigmentů s odděleným pojivem. 

Pak se nátěr v první fázi zhotovuje s přebytkem pojiva a v druhé fázi s přebytkem 

antikorozní ochranné složky a nedostatkem pojiva. Sedimenty se vyskytují u 

nátěrových hmot v době blízké ke konci záruční doby. 

 

Použití nevhodného ředidla 

 

Jedná se o použití ředidla, které není výrobcem určeno při úpravě 

konzistence nátěrové hmoty pro danou technologii nanášení nátěrové hmoty. 
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Nevhodné ředidlo může způsobit vysrážení pojiva a tím znehodnotit nátěrovou 

hmotu. 

 

Nátěry při nízké teplotě 

 

Minimální teplotu při níž je možné ještě provádět nátěry udává výrobce 

nátěrové hmoty. Pokud tomu tak není, pak platí, že minimální teplota natíraného 

povrchu musí být o 3°C vyšší, než je rosný bod p ři dané teplotě a relativní vlhkosti 

vzduchu. Vlhkost na povrchu natíraného materiálu může způsobit ztrátu přilnavosti 

nátěru, výskyt bublinek a puchýřků a rychlejší podkorodování. Vodou ředitelné 

nátěry obtížně zasychají při vysoké relativní vlhkosti vzduchu, toto je nutné brát 

v úvahu při zpracování vodou ředitelných nátěrových hmot. Jiné druhy např. 

jednosložkové polyuretanové naopak vyžadují pro dokonalé vytvrzení vyšší 

relativní vlhkost vzduchu. 

 

Pěnění nátěrových hmot 

 

Kráterky v nátěru mohou být vyvolány pěněním nátěrových hmot, 

především vodou ředitelných při jejich nanášením stříkáním. Pěnění může být 

způsobeno nevhodným nanášením (vlhký tlakový vzduch, voda a olej v tlakovém 

vzduchu, případně nevhodný způsob rozmíchání barvy). 

 

Nevhodná hustota nátěrové hmoty 

 

Pokud po nátěru štětcem vznikají rýhy, nebo stopy po tazích štětce, pak 

se jedná o nevhodnou hustotu nanášené nátěrové hmoty a tím způsobená 

nedostatečná slévavost nátěru. Tyto rýhy a stopy po tazích štětce mohou mít za 

následek předčasné poškození nátěru korozí, protože nátěr má v místech 

prohlubně malou tloušťku. Tomuto jevu je možné zabránit přidáním ředidla do 

nátěrové hmoty. 
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Nedostatečné proschnutí předchozí vrstvy nátěrového systému 

 

Nedostatečné proschnutí předchozí vrstvy nátěrového systému má za 

následek zvedání nátěru. Může být způsobeno příliš vysokou tloušťkou 

předchozího nátěru. Zvedání nátěru může způsobit i nanesení vrstev nátěru, které 

se vzájemně neslučují. Tato závada se může projevit i ztrátou přilnavosti, 

naleptáním a změknutím podkladu. 

 

Nedostatečná přilnavost jednotlivých vrstev nátěrového systému 

 

Může být způsobena příliš dlouhým intervalem mezi nanášením 

jednotlivých vrstev. Lehké přebroušení předchozí vrstvy smirkovým papírem zajistí 

zdrsnění povrchu a požadovanou adhezi mezi vrstvami. 

 

Vznik puchýřků 

 

Vznik puchýřků ukazuje na poškození ochranné funkce nátěru. Pod 

puchýřky se může hromadit voda, případně vodní roztok výluhů rozpustných 

podílů nátěru. Puchýřky také indikují korozní napadení podkladu.[6] 
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1.2.5 Výpočet tlouš ťky nát ěru 
 

Při hodnocení tloušťky jednovrstvých nátěrů a nátěrových systémů se ur-

čuje průměrná tloušťka nátěru (aritmetický průměr), dolní toleranční mez tloušťky 

nátěru a horní toleranční mez tloušťky nátěru. Tyto hodnoty se počítají podle ná-

sledujících vzorců: 

aritmetický průměr:  

∑
=

=
n

i
ix

n
x

1

1

 

dolní toleranční mez: 

n

s
txT nD )1( −−= α

 

horní toleranční mez: 

n

s
txT nH )1( −+= α

 

[5] 

x  - aritmetický průměr 
Xi - naměřené hodnoty tlouštěk 
TD - dolní toleranční mez 
TH - horní toleranční mez 

)1( −ntα  
- kritická hodnota t-rozdělení pro počet stupňů volnosti v = n-1 
při hladině významnosti a = 0,1 

n - počet měření 
s - směrodatná odchylka 
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1.2.6 Faktory ovliv ňující ochranné vlastnosti nát ěru 
 

Úprava povrchu před zhotovením nátěru 

 

Povrch kovu musí být před nanesením ochranného nátěru vhodným 

způsobem upraven. Stav kovu před nátěrem výrazně ovlivňuje trvanlivost nátěru. 

„Obecně se zastává názor vycházející z praktických zkušeností, že až 75 % 

příslušného selhání ochranného působení nátěru je důsledkem špatné nebo 

nevhodné přípravy povrch před jejich zhotovením.“[6] 

Povrch nových ocelových součástí je pokryt okujemi, což jsou oxidy 

železa. Nátěr na zokujeném povrchu se poškozuje zvedáním okují vlivem 

rozdílného koeficientu tepelné roztažnosti oceli a složek okují. Povrch plechů 

válcovaných za studena je opatřen vrstvou konzervačního oleje. Na ocelovém 

povrchu se také mohou nacházet mastnoty, rez, rozpustné soli, zbytky starých 

nátěrů a prach. 

Všechny tyto nežádoucí nečistoty musí být před nátěrem vhodným 

způsobem odstraněny. 

 

Čištění povrchů dříve natřených 

 

Ochranný nátěr na ocelovém povrchu může po určité době přijít o svou 

funkci a povrch je nutné opatřit novou vrstvou nátěru. Ideální je provést údržbový 

nátěr v době kdy je původní nátěr ještě dobře přilnavý a pouze mírně poškozen 

korozí. V tomto případě je možné původní povrch přebrousit, tím se odstraní 

povrchové degradované a zvětrané vrstvy a mechanické nečistoty. 

V praxi se údržbový nátěr často zhotovuje až po značném korozním 

poškození původního nátěru, kdy je povrch pokryt poměrně tlustou vrstvou rzi. 

 

Rez je tvořena hydratovanými oxidy železa a obsahuje sloučeniny 

charakterizující dané prostředí. V ovzduší jsou u nás přítomny oxidy síry, obsahuje 

rez především sírany železa. Rez se skládá ze dvou vrstev, horní vrstva je 

nepřilnavá a dá se poměrně lehce očistit kartáčováním. Spodní, přilnavá vrstva 
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nelze v podstatě kartáčováním odstranit, po kartáčování zůstane v pórech kovu až 

250g/m2 rzi. 

Sírany železa vytvářejí ve rzi hnízda. V těchto hnízdech je obsah síranu 

železa mnohem vyšší než v jiných oblastech zrezavělého ocelového povrchu. 

Přítomnost síranů železa v přilnavé vrstvě rzi podporuje průběh koroze oceli. 

Pokud tento povrch opatříme údržbovým nátěrem můžeme očekávat, že poměrně 

za krátkou dobu dojde k jeho poškození podrezavěním. 

 

Stabilizátory rzi 

 

Stabilizátory rzi snižují negativní vliv zbytků rzi, které zůstávají po očištění 

ocelového povrchu před nanesením nátěru. Použití stabilizátorů rzi zvyšuje 

bariérové vlastnosti nátěru. Při použití stabilizátoru rzi je nutné kontrolovat hodnotu 

pH na povrchu oceli, tak aby bylo dosaženo neutrální reakce. 

 

Použití odrezovačů 

 

Většinou se používají oplachové odrezovače, po nanesení odrezovače 

dojde k rozpuštění rzi a vzniku sloučenin, které je nutné z povrchu kovu odstranit 

spolu se zbytky nespotřebovaného odrezovače opláchnutím čistou vodou. Použití 

bezoplachového odrezovače je velmi nebezpečné, protože vrstva rzi na ocelovém 

povrchu není rovnoměrná a nanesený odrezovač se nemusí všude spotřebovat. 

Po opláchnutí povrchu vodou se většinou objeví nálet rzi. Tomuto jevu lze zabránit 

tím, že se po oplachu vodou provede ještě oplach slabým roztokem amoniaku (0,5 

% hm).  Odrezovače je možné použít pouze u rovinných ploch, kde není problém 

s jejich opláchnutím.  

 

Příprava povrchu fosfátováním 

 

Při procesu fosfátování se na povrchu kovů vytvářejí nerozpustné vrstvy 

fosforečnanů zinku, železa nebo manganu. Tenké fosfátové vrstvy slouží jako 

podklad pro nátěr. Fosfátování zvyšuje odolnost proti podkorodování.[6] 
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Přilnavost nátěru 

 

Aby nátěr dobře chránil kovový povrch musí k němu vykazovat dobrou 

přilnavost, a tím brání vzniku koroze na rozhraní nátěr – kovový povrch. Pro praxi 

je důležitý průběh změny přilnavosti s časem a změna přilnavosti po vystavení 

atmosférickým vlivům nebo působení vody. 

 

Konstrukční a technologické faktory ovlivňující životnost nátěru 

 

Ochranná funkce a životnost nátěru není závislá pouze na volbě 

vhodného nátěrového systému, ale také na konstrukčním řešení a na způsobu 

zhotovení výrobku, podmínkách při nanášení nátěru, úpravě povrchu před 

nátěrem a dodržení technologického postupu nátěrového systému. 

Na kovových výrobcích se vyskytují místa, kde koroze výrobku začíná a 

má rychlejší postup než na jiných místech. Tato místa je možné již při navrhování 

výrobku výrazně eliminovat. Důležité je aby byly všechny části výrobku přístupné 

pro vytvoření ochranného nátěru. Nutné je také posoudit, která místa výrobku 

budou při provozu nejdříve poškozena korozí a zda nebude vhodné na těchto 

místech provést udržovací nátěr, případně ochranu těchto míst podpořit jiným 

způsobem, např. vrstvou zinku, tj. vytvořením kombinovaného povlaku. 

Již při konstrukci výrobku je nutné dbát na vhodné umístění odtokových 

otvorů a kanálů které zabrání trvalému působení vody. 

Nebezpečnými místy kde často začíná koroze a poškození vrstvy nátěru 

jsou hrany. Vrstva nátěru na hranách je mnohem nižší než na rovinných plochách. 

Toto je následkem povrchového napětí nanášené nátěrové hmoty. Řešením 

tohoto problému je zaoblení hran, nebo hranu a pruh povrchu kolem hrany ve 

vzdálenosti 1-2 cm opatřit dodatečným nátěrem. Tento nátěr je vhodné nanést 

před zhotovením celistvého vrchního nátěru. 

U spár, které vzniknou u součástí spojovaných bodovým svařováním je 

nutné po nanesení základního nátěru provést vytmelení, tak aby nemohlo dojít 

k působení okolního prostředí ve spáře.[6] 
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2 Popis sou časného stavu sledování poškození laku kolejových vo zidel  
 

Po osobní konzultaci v DKV Česká Třebová mi bylo sděleno, že 

poškození laku kolejových vozidel neevidují. Dokumentují se pouze vozidla 

poškozená graffiti. Dokumentace spočívá v jejich nafocení, zaevidování místa kde 

byly graffiti na vozidle zhotoveny. Takto vytvořená dokumentace je následně 

odeslána pojišťovně pro následné pojistné řízení a náhradu škody.[7] 

Tento postup je dle mého názoru nevhodný. Není možná kontrola nad 

hospodařením s nátěrovými hmotami, následná vysoká spotřeba nátěrových hmot 

může být finančně nákladná. Není možná kontrola provedené opravy a není 

zdokumentované poškození. Dále může docházet k znečištění životního prostředí. 
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3 Návrh systému pro sledování poškození laku kolejo vých vozidel  
 

Systém pro sledování a archivaci poškození laku má uchovávat data, 

popis a fotodokumentaci jednotlivých oprav kolejových vozidel. Systém musí 

umožňovat snadné vyhledání jednotlivých oprav pro případné procházení databází 

oprav. Systém má být realizován elektronicky za použití běžných softwarových 

nástrojů, na základě analýzy vstupních dat do systému vyberu tedy vhodné 

softwarové nástroje pro realizaci systému. 

 

3.1 Analýza údaj ů vstupujících do systému 
 

Do systému budou zadávány jednak časové údaje počínaje datem 

poškození a konče datem předání vozidla zpět do provozu. 

V systému budou figurovat tyto data: 

• Datum poškození – tímto je myšleno datum zjištění poškození (např. při 

poškození vozu graffiti), datum vzniku poškození (např. při nehodě). 

• Datum přijetí vozidla do opravy – tj. datum kdy bylo vozidlo přistaveno 

k opravě a předáno opravně žkv. 

• Datum zahájení opravy – tj. datum kdy byly na vozidle zahájeny práce 

vedoucí k odstranění poškození laku. 

• Datum ukončení opravy – tj. datum kdy byly na vozidle ukončeny veškeré 

práce spojené s opravou poškození laku. 

• Datum předání vozidla do provozu – tj. datum kdy bylo vozidlo vráceno 

z opravy provozovateli vozidla. 

 

Dále musí být v systému umístěna dokumentace daného poškození laku. 

Dokumentace obsahuje fotografie poškozeného místa, zakótování poškozeného 

místa na fotografii (polohy poškozeného místa a jeho plochy). V systému musí být 

tedy možné vkládat do fotografie vektorovou grafiku, kterou bude provedeno 

zakótování poškození. K fotografiím je třeba doplnit textový popis daného 

poškození, náklady na opravu poškození, případně další informace. 

Systém musí umožnit také vložení dalších souboru, ty mohou obsahovat 

například protokol o nehodě, nebo vyjádření pojišťovny k danému poškození. 
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3.2 Volba softwarových nástroj ů pro realizaci systému 
 

Pro realizaci systému pro sledování a archivaci poškození laku jsem zvolil 

programy obsažené v kancelářském balíku programů MS Office. Pro tyto 

programy hovoří především jejich rozšířenost a uživatelská znalost. Pro vytvoření 

databáze jednotlivých poškození laku použiji program MS Excel. Pro detailní popis 

poškození bude vytvořena šablona programu MS PowerPoint kde bude možné 

vkládat fotografie, vkládat do nich potřebné informace a popis poškození. 

 

3.3 Realizace systému pro sledování a archivaci poš kození laku 
 

Systém je navrhnut s maximálním důrazem na jednoduchost. Pro ovládání 

systému stačí uživatelská znalost programu MS Excel a MS PowerPoint. 

Samozřejmě je nutné ovládat práci se soubory v MS Windows.  

V systému je nutné jedinečně identifikovat každou probíhající, popřípadě 

proběhlou opravu. Každou opravu bude jednoznačně určovat identifikační číslo 

daného vozidla a datum poškození vozidla. Na základě těchto údajů jsem navrhl 

systém pojmenovávání souborů MS PowerPoint (u probíhající opravy) a pdf 

souborů (u ukončených oprav). 

 

systém pojmenování souborů 
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3.4 Schéma systému a dat v systému 
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3.5 Strom soubor ů v systému 

 

Ze stromu souborů systému je dobře patrné kde budou jednotlivé soubory 

umístěny pro jejich dohledání v případě ztráty vazby s databází v soboru MS 

Excel. Celý systém je umístěn v adresáři evidence poškození laku, tento adresář 

může být na lokálním disku místní stanice, případně může být umístěn na serveru 

v dané síti. Celý adresář evidence poškození laku by měl být průběžně zálohován 

aby nedošlo ke ztrátě dat v případě selhání hardwaru výpočetní techniky. 

V tomto adresáři se nachází soubor MS Excel s názvem evidence 

poškození laku.xls, který je základní soubor dat celého systému. V tomto souboru 

je uložena databáze veškerých poškození laku v systému. V této databázi jsou 

uloženy základní údaje o opravách laku. Jedná se o identifikační číslo vozidla, 

datum poškození, datum přijetí vozidla do opravy, datum zahájení opravy, datum 

ukončení opravy a datum předání vozidla zpět do provozu. V souboru MS Excel je 

také stručný popis poškození, tento stručný popis je nutný pro snadnou identifikaci 

hledané opravy, pokud bylo vozidlo vícekrát v opravě. V databázi je u dané opravy 

umístěn hypertextový odkaz na dokumentaci v souboru MS PowerPoint u právě 

probíhající opravy, případně hypertextový odkaz na soubor formátu pdf u 

ukončené opravy. 

Soubory formátu pdf jsou přesnou kopií uzavřené dokumentace 

v programu MS PowerPoint. Export dat do formáty pdf je prováděn z důvodu 

zamezení editace již uzavřené opravy poškození laku. Po exportu dokumentace 

do formátu pdf je původní dokumentace v souboru MS PowerPoint odstraněna a 

do databáze umístěn odkaz na dokumentaci ve formátu pdf. 

V adresáři evidence poškození laku je dále vytvořen adresář 

dokumentace, který se dělí na adresáře powerpoint a pdf. V adresáři powerpoint 

jsou uloženy editovatelné soubory probíhajících oprav a v adresáři pdf jsou 
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uložena data ukončených oprav, která již není třeba editovat a další editace těchto 

souborů je nežádoucí. 

Pro vytvoření dokumentace v programu MS PowerPoint jsem navrhl 

šablonu do které jsou v úvodní části vyplněny základní údaje o poškození.  Do této 

úvodní tabulky je nutné vyplnit identifikační číslo vozidla, datum poškození, datum 

přijetí do opravy, datum zahájení opravy, datum ukončení opravy, datum předání 

vozidla do provozu, stručný popis poškození a jméno pracovníka který provedl 

dokumentaci. Výše uvedené údaje jsou duplicitní s údaji uvedenými v databázi 

v excelu, tato duplicita je nutný pro případ ztráty, nebo porušení vazeb mezi 

databází v souboru MS Excel a soubory MS PowerPoint. V souboru MS 

PowerPoint jsou vloženy fotografie poškození, důležitá je celková fotografie 

vozidla, případně jeho části na které bude možné zřetelně zakótovat polohu 

poškození a plochu poškození. Pod fotografii je možné vložit podrobný popis 

poškození, jeho charakter a okolnosti vzniku poškození. Dále je vhodné vložit 

detailnější fotografie poškození, ze kterých již nemusí vyplývat poloha a plocha 

poškození, ale charakter a hloubka poškození, případně jiné detaily vhodné 

k uchování v systému. Do stejného souboru MS PowerPoint bude po provedení 

opravy poškození vložena fotografie hotové opravy laku. U fotografie hotové 

opravy nesmí chybět popis rozsahu opravy a také náklady na provedenou opravu. 
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4 Návod na používání systému  
Spuštění systému probíhá vždy souborem evidence poškození laku.xls. 

Po spuštění se zobrazí následující úvodní obrazovka s ovládacími prvky. 

4.1 Úvodní obrazovka 

 

Nová dokumentace – tento ovládací prvek otevře prázdnou šablonu 

aplikace MS PowerPoint, do které je možné vkládat fotografie a jejich popis. 

Nový záznam – toto tlačítko zobrazí formulář pro vytvoření nového 

záznamu o poškození laku 

Editace a vyhledávání – tímto ovládacím prvkem se dostanete do 

databáze, kde je možné vyhledávat mezi záznamy a tyto záznamy editovat. 

Konec – tlačítko pro ukončení aplikace, samozřejmostí je dotaz na uložení 

změn, pokud byly v dokumentu nějaké provedeny. 

otevře prázdnou 
šablonu 
PowerPoint 

vložení nového 
záznamu do 
databáze 

otevře databázi 

ukončení aplikace 
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4.2 Formulá ř pro nový záznam 

 

Na formuláři pro zadání nového záznamu je 3 textové pole, 5 

rozbalovacích nabídek a ovládací tlačítka. 

Do textového pole identifikační číslo se vyplňuje identifikační číslo vozidla 

ve formátu XXX.XXX-X. 

Pro vkládání dat je pro urychlení práce vložena rozbalovací nabídka 

s kalendářem. 

 

Po rozbalení nabídky a výběru příslušného data se dané datum zapíše do 

požadovaného pole, je možné také použít odkaz Today který do příslušného pole 

zapíše aktuální datum nastavené v MS Windows. 

návrat na úvodní list 

otevře šablonu MS 
PowerPoint uložení záznamu 

do databáze 
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Do textového pole předpokládané náklady se udává odhad ceny opravy 

poškození laku. 

Stručný popis poškození pomáhá snadněji nalézt hledaný záznam, pokud 

bylo vozidlo v opravě laku vícekrát. 

Tlačítko nový soubor otevře prázdnou šablonu aplikace MS PowerPoint 

pro vytvoření dokumentace poškození laku. 

Tlačítkem uložit se provede zapsání vytvořeného záznamu do databáze, 

nejnovější záznam je v databázi na prvním místě. 

Tlačítko vyčistit vymaže vyplněný řádek dat pro přehlednější vkládání 

nového záznamu. 

Dále jsou zde ovládací prvky jako úvodní list – pro návrat na úvodní 

obrazovku, tlačítko editace a vyhledávání pro vstup do databáze již vytvořených 

záznamů a dokumentací a tlačítko konec pro ukončení aplikace MS Excel. 
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4.3 Editace a vyhledávání v databázi 

 

 

Na listu data je textové pole pro vyhledávání mezi jednotlivými záznamy. 

Záznam se vyhledává podle identifikačního čísla vozidla. Vyhledávání probíhá 

v reálném čase, takže mnohdy není nutné zadat celé identifikační číslo vozidla, ale 

stačí pouze jeho část a na obrazovce již máme požadovaný výběr vozidel. Dále 

zde probíhá editace dat, kliknutím na požadovanou buňku a přepsáním údajů. 

V pravé části listu se nahoře jsou ovládací prvky pro návrat na úvodní list, 

pro přechod do formuláře pro nový záznam a pro ukončení aplikace. 

Jedním z nejdůležitějších kroků je vložení hypertextového odkazu na 

dokumentaci daného poškození laku vytvořený v MS PowerPoint, popř. na soubor 

ve formátu pdf. Pomocí hypertextového odkazu je také možné vložit odkazy na 

další soubory dokumentace související s daným poškozením laku.  

vložit hypertextový 
odkaz 
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Pro vložení hypertextového odkazu je možné použít klávesovou zkratku 

ctrl + k, případně ikonu na ovládacích panelech, nebo z nabídky vložit – 

hypertextový odkaz. 

 

Do pole adresa je zadána cesta k požadovanému souboru dokumentace. 

Tato cesta se automaticky vypisuje i do pole zobrazovaný text, zde je vhodné 

cestu k souboru vymazat a ponechat pouze název daného souboru. 

4.4 Tvorba dokumentace v MS PowerPoint 
 

V programu MS PowerPoint jsem vypracoval šablonu pro do které se 

vkládají fotografie a popis poškození. Tuto šablonu je možné otevřít pomocí 

ovládacích prvků v souboru MS Excel. Tyto tlačítka s popiskem nová 

dokumentace jsou umístěny na úvodním listu a na formuláři pro nový záznam. 

Případně je možné soubor šablony nalézt v adresáři: 

evidence poškození laku\dokumentace\powerpoint\šablona.pot 

Po otevření tohoto souboru se zobrazí první snímek s tabulkou pro zadání 

základních údajů o poškození laku. 

cesta k souboru 
dokumentace 

zobrazovaný text 
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Příklad vyplněné úvodní tabulky. 

 

Další snímek v dokumentaci je připraven na vložení fotografie a na popis 

poškození. Tento snímek je nutné v případě rozsáhlejšího poškození nakopírovat 

do potřebného počtu, jeden snímek = jedna fotografie poškození. 

4.4.1 Šablona pro popis poškození 

 

vložení fotografie 

textové pole pro popis fotografie 

snímek je 
možné 
„rozkopírovat“ 
(kopírování 
ctrl+c vložení 
ctrl+v) 

ovládací panel 
kreslení 

textové pole 
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Ovládací panel kreslení je nutné mít zobrazen z důvodu vkládání 

vektorové grafiky do zobrazené fotografie. Panel nástrojů kreslení aktivujete 

v nabídce zobrazit – panely nástrojů – kreslení.  

V popisu poškození je důležité uvést plochu poškození, z plochy 

poškození je možné odhadnout náklady na opravu poškození a spotřebu 

nátěrových hmot. 

Zakótování poškození se provádí v pravoúhlém souřadném systému. 

Kótovat je možné ke svislým a vodorovným hranám na daném vozidle. Kótovací 

čáry mohou být provedeny v různých barvách, aby byly zřetelné na podkladní 

fotografii. Popisky kót se provádějí vložením textového pole, případně jeho 

otočením a umístěním ke kótovací čáře. 
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4.4.2 Příklad popisu poškození 
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4.4.3 Oprava poškození laku 
Šablona pro zdokumentování provedené opravy je téměř totožná jako 

šablona pro popis poškození, proto zde její obrázek neuvádím. Má i stejné funkce 

jako je tlačítko pro vložení fotografie a textové pole pro popis provedené opravy. 

V případě potřeby rozsáhlejší dokumentace snímek nakopírujte na požadovaný 

počet. Do popisu opravy poškození je nutné uvést rozsah opravy daného 

poškození laku a konečné náklady na provedenou opravu. 

Ukázka dokumentace opravy poškození laku 

 

Pokud je oprava již ukončena a dokumentaci tedy nebude potřeba už 

editovat provede se vytištění dokumentace do souboru formátu pdf. Tento tisk je 

možné provést např. pomocí volně dostupného programu WinPdf Writer, který se 

chová jako tiskárna. Při tisku do formátu pdf je vznesen dotaz na místo uložení a 

na pojmenování souboru, soubor pojmenujte dle výše navrženého systému. 
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4.5 Pořizování fotografií poškození 
Fotografie poškození by měly být pokud možno pořizovány ze směru 

kolmého na plochu kterou fotografujeme. Mnohdy se však fotografie pořizují ve 

stísněných prostorech, kde není možné dostat do záběru fotoaparátu celé 

poškození. Pak je možné fotografovat pod úhlem, na fotografii však musí být 

dobře patrná poloha poškození a jeho rozsah. V některých případech je vhodné 

pořídit panoramatickou fotografii, tuto fotografii pořizujeme na více záběrů, které 

jsou po ukončení panoramatické fotografie sloučeny v jeden obrázek na sebe 

navazujících fotografií. Funkci panoramatické fotografie mají všechny dnes 

prodávané digitální fotoaparáty. Panoramatická fotografie se uplatní při poškození 

většího rozsahu, např. graffiti po celé délce vozidla.  

 

příklad panoramatické fotografie 

 

Dnešní digitální fotoaparáty disponují bodovým rozlišením 9 megapixel 

mohou pořizovat velmi kvalitní fotografie, které jsou ovšem náročné na kapacitu 

paměťové karty ve fotoaparátu, ale především by příliš kvalitní fotografie 

zvyšovaly nároky na kapacitu paměti média na kterém bude uložen systém pro 

sledování a archivaci laku. Proto navrhuji pořizovat fotografie v kvalitě HQ a 

rozlišení 2048 x 1536 pixel. Toto rozlišení fotografií je vhodný kompromis mezi 

kvalitou a velikostí fotografií. Tyto fotografie umožňují zvětšení až 200% a jejich 

velikost se pohybuje kolem 700 kB. 

Dále je vhodné zvážit zda budou fotografie pořizovány za zhoršených 

světelných podmínek (např. v hale). V takovém případě je vhodné použít 

fotoaparát s externím přídavným bleskem, který je schopen lépe osvětlit 

fotografované vozidlo. Uspokojivých výsledků lze dosáhnout i bez externího 

blesku, veškeré fotografie v této bakalářské práci byly pořízeny fotoaparátem 

Olympus C-745 (digitální zrcadlovka kompaktních rozměrů) bez použití externího 

blesku. Fotografie z tohoto fotoaparátu jsou pro systém naprosto dostačující. 
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5 Provozn ě technické hodnocení návrhu  
 

V této závěrečné kapitole jsou popsány výhody a nevýhody navrženého 

systému. 

Podařilo se mi navrhnout systém, který splňuje požadavky zadání, je 

jednoduchý a vyžaduje pouze uživatelskou znalost programů MS Excel a MS 

PowerPoint. Náklady na zavedení systému jsou nízké, protože potřebný software 

a výpočetní techniku většinou organizace již vlastní. 

V systému jsou použity pouze běžně dostupné softwarové nástroje firmy 

Microsoft. Většina organizací je těmito programy již vybavena a tím jsou sníženy 

náklady na zavedení systému pro archivaci a sledování poškození laku na 

minimum. Pokud by organizace nepoužívala kancelářské aplikace MS Office byl 

by nutný jejich nákup, v současné době stojí licence na MS Office 15000 Kč. 

Samozřejmě je nutné mít k dispozici počítačovou sestavu, k té však většina 

pracovníku již přístup má. Náklady v případě nutnosti pořízení počítačové sestavy 

jsou asi 15000 Kč. Dále je bezpodmínečně nutné zakoupit digitální fotoaparát. 

Doporučuji zakoupit fotoaparát z kategorie elektronické zrcadlovky, které mají 

kvalitnější objektiv než kompaktní fotoaparáty a lze tak pořídit kvalitní fotografie i 

při horších světelných podmínkách. Tyto fotoaparáty jsou také kompaktnější a 

také výrazně levnější než profesionální digitální zrcadlovky. Náklady na 

elektronickou zrcadlovku budou cca 8000 Kč. 

Při zavádění systému je nutné zajistit proškolení uživatelů. Uživatelé musí 

ovládat práci v programech MS Excel a MS PowerPoint a práci se soubory 

v prostředí MS Windows. Předpokládám, že pracovník který bude systém 

obsluhovat tyto programy již ovládá. Pokud bude třeba proškolení v těchto 

programech je cena kurzu cca 6000 Kč. 

Přehled nákladů na zavedení systému 

položka cena 

MS Office 15000 Kč 

Počítač 15000 Kč 

Fotoaparát 8000 Kč 

Kurz MS Office 6000 Kč 

Celkem 44000 Kč 



  Bakalářská práce 
 

  - 44 - 

Pravděpodobně bude nutné pořídit pouze digitální fotoaparát, ostatní 

položky již většina organizací vlastní. Náklady na zavedení systému by mohly být 

tedy pouze 8000 Kč za digitální fotoaparát. 

Nevýhodou navrženého systému je především časová náročnost vytvoření 

záznamu. Dokumentace jednoho poškození laku trvá zhruba 30 minut (nafocení 

poškození, vytvoření záznamu v databázi, vytvoření dokumentace). Tento čas se 

může měnit v závislosti na zručnosti uživatele systému. 
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7 Seznam p říloh  
 

P I CD s realizovaným systémem pro sledování a archivaci 

poškození laku kolejových vozidel a textem této práce 

v elektronické podobě. 


