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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Homola J. Technologie a zařízení pro uložení a údržbu vnitřního vybavení letounu Boeing – 

737. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technické universita Ostrava, 2009, 49 

s. Bakalářská práce, vedoucí Kolarczyk P. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou uložení a údržby vnitřního vybavení letounu 

Boeing – 737. V úvodu práce je popsán letoun Boeing – 737 a jeho vnitřní vybavení. Dále je 

zde rozebrán stávající stav skladování a údržby vnitřního vybavení ve firmě JOB AIR – 

CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s, na kterou je práce vázána. 

 
Na základě zjištěných informací navrhuje nové systémy pro uložení a technologie údržby 

vnitřního vybavení. Návrh se snaží zvýšit efektivnost a snížit náklady prováděné údržby ve 

společnosti JOB AIR – CEAM. 

 
 

ANNOTATION OF BACCALAUREATE ESSAY 
Homola J. Technologies and eguipment for mounting and maintainting the internal technical 

accessories of Boeing – 737 airforce.Ostrava: The transportation Institute, Fakulty of 

Mechanical Engineering at the High Schoul of mining – Techznical university Ostrava, 2009, 

49 s., Baccalaureate Essay, Supervizit Kolarczyk P. 

 

The Baccalauréate Essay deals with the problems of mounting and maintaining the internal 

technical accessories of Boeing – 737 airforce. In the introductional past of the Essay, there is 

specified here the existing condition of  storage and maintenance of the internal eguipment in 

the firm JOB AIR – CENTRAL EUROPE AIRCRAGR MAINTENANCE a.s., to which the 

Essay is connected. 

 

On the basis of information atttained, it suggests new systems for mounting and maintenance 

technologie sof the internal technical accessories. The suggestion aims at increasing the 

effectiveness and reducing the cista of the maintenance as applied in the compang JOB AIR – 

CEAM. 
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Seznam použitých zkratek: 

ATA   Air transport association    Letecká dopravní asociace 

JAR OPS      Předpis vydaný JAA 

MTOW  Maximum Take-Off Weight    Max. vzletová hmotnost 

EASA  European aviation safety agency  Evropská agentura pro bezpečnost 

AMM  Aircraft maitenance manual   Příručka údržby letadla 

ČSA        České státní aerolinie 

LCD  Liquid crystal display    Displej z tekutých krystalů 

APU  Auxiliary power unit    Pomocná palubní jednotka 

PC  Personal computer    Osobní počítač 

CFM 56       Proudový letecký motor 

PART 66        Předpis pro personál údržby 

PART M        Předpis pro údržbu 
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1. Úvod 
 

Člověk již odedávna touží překonávat vzdálenosti rychle, v pohodlí a bezpečí. Postupem 

času a díky ohromnému posunu ve vývoji a konstrukci letadel se ukázalo, že letadla v sobě 

kombinují všechny tyto výhody. Ale než se tak stalo, byla to dlouhá cesta od prvních letů 

s otevřenou kabinou potaženou plátnem po dnešní letadla, jejichž interiér spíše připomíná 

luxusní hotel s bary a bazénem. 

To co umožnilo tento vzestup civilní letecké dopravy a zájem cestujících nebyl pouze 

stále rychlejší a ekonomičtější provoz letadel, ale i zvyšování bezpečnosti a komfortu, což jde 

ruku v ruce s vývojem vnitřního vybavení. Vybavení letadla je jedinou součástí letadla, kterou 

cestující po dobu letu využívá a jeho nesprávná činnost, nebo poškození přímo ovlivňuje 

kvalitu cestování. 

 

  
             Obr. 1.1.     Obr. 1.2. 
       Interiér letadla v roce 1929          Interiér moderních letadel 

 

Cílem této práce je seznámit se s vnitřním vybavením letadla a to konkrétně vybavením 

Boeingu - 737, který je dnes nejpoužívanějším strojem na krátké a střední tratě. Dále pak 

s údržbou vnitřního vybavení v opravárenském centru JOB AIR - CENTRAL EUROPE 

AIRCRAFT MAINTENANCE a.s. (dále jen JOB AIR - CEAM). Prozkoumat možnost 

zvýšení efektivnosti údržby vnitřního vybavení a možností zavedení nových postupů a 

zařízení pro opravy a uskladnění v prostorách údržby. 
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2. Boeing – 737 
 

Boeing - 737 je proudové dopravní letadlo určené pro krátké a střední tratě. Má devět 

variant, od nejranější série -100 k nejnovější a největší -900. Série -600 až -900 jsou stále 

vyráběny. 

První představení tohoto letadla proběhlo v roce 1964 a do služby vstoupilo v roce 1968. 

O čtyřicet let později se stalo nejvíce objednávaným a produkovaným letadlem pro komerční 

osobní dopravu na světě. Je kontinuálně vyráběné od roku 1967 s více jak 8000 objednanými 

a 5857 dodaný kusy v roce 2008.  

Boeing 737 můžeme rozdělit do tří generací a devíti významnějších variant: 

• První generace, modely „Original“:  737-100, 737-200.  

• Druhá generace, modely „ Classic “:  737-300, 737-400, 737-500.  

• Třetí generace, modely „ Next Generation“  737-600, 737-700, 737-800, 737-900. 

První generace, modely „Original“ 

První generace je již provozována velmi zřídka, z toho důvodu je pro účely této práce 

bezvýznamná. Ale pro úplnost se o ní krátce zmíníme. 

737-100 -  provoz byl zahájen v roce 1968. Produkce zahrnovala 30 kusů. 

737-200 - má o proti 737-100 prodloužený trup. Výroba začala v roce 1967. K prvnímu 

provozovateli se letoun dostal v roce 1968. Do ukončení výroby bylo předáno 

1979 letadel verze - 200 a 96 verze - 200 C (C-cargo). 

Druhá generace, modely „Classic“ 

Nové 737 „Classic“ již byly vybavené turbodmychadlovými motory CFM56, které 

přinesly významné snížení spotřeby paliva a plnily nové limity hlučnosti. Při použití 

předchozí zástavby pod křídlem neměla pohonná jednotka dostatečný přísun vzduchu. Firma 

Boeing ve spolupráci s dodavatelem motorů firmou CFMI vyřešila problém posunutím 

motoru před křídlo. Tím vzniklo dost místa pro objemnější vstup vzduchu do sání motoru. 

Také křídlo samotné doznalo několika změn k zlepšení aerodynamiky. 

 

737-300 - byl nasazen v roce 1981 a stal se prvním modelem 737 série „Classic“. Oproti 

předchozím typům je tišší a větší. Letadlo má typickou kapacitu 128 pasažéru ve 

dvou třídních konfiguracích (137 sedadel v konfiguraci s jednou ekonomickou 

třídou). Série - 300 zůstala v produkci až do roku 1999. 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Classic&prev=/search%3Fq%3DBoeing%2B737%26hl%3Dcs%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26hs%3D65J%26sa%3DG&usg=ALkJrhirAQIjuc21gYX2HWH8Mh1fpbou8A
http://74.125.39.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CFM_International_CFM56&prev=/search%3Fq%3DBoeing%2B737%26hl%3Dcs%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26hs%3D65J%26sa%3DG&usg=ALkJrhietcaYacCeeA7S_wSmE6Kq-mFF2w
http://74.125.39.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CFM_International&prev=/search%3Fq%3DBoeing%2B737%26hl%3Dcs%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26hs%3D65J%26sa%3DG&usg=ALkJrhjUDhqymf2qvZXpQUDdLLGkHn8nqA
http://74.125.39.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Classic&prev=/search%3Fq%3DBoeing%2B737%26hl%3Dcs%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26hs%3D65J%26sa%3DG&usg=ALkJrhirAQIjuc21gYX2HWH8Mh1fpbou8A
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737-400 - prodloužená verze 737-300, -400 vstoupila do služby v roce 1988. Poslední 

vyrobený stroj byl dodán 25. února 2000 firmě ČSA.  

737-500 - do služby se dostal v roce 1987. Délka trupu 737-500 je podobná jako u 737-200. 

To nabídlo moderní a přímé nahrazení typu 737-200. Poslední vyrobený kus byl 

předán 26.července 1999. 

Třetí generace, modely „Next Generation“ 

Boeing v listopadu 1993 schválil výrobní program „Next Generation“. Tento program 

měl nahradit sérii „Classic“. Modely „Next Generation“ (-600, -700, a -800) byly odpovědí na 

Airbus A320 který začínal být vážnou hrozbou na trhu letadel s krátkým a středním doletem.  

Next Generation:  

• Zlepšený turbodmychadlový motor CFM56-7 (o 7% menší spotřeba než CFM56). 

• Zvětšený objem palivových nádrží a vyšší MTOW.  

• Šest LCD obrazovek -„skleněný kokpit“. 

• Modernizace kabiny pro cestující na platformě Boeingu 777 (moderní zakřivené 

plochy a větší uskladňovací koše než u předchozí generace 737). 

• Nový profil křídla a zvětšené rozpětí křídla. 

 

737-600 - přímé nahrazení 737-500. První 737-600 byl předán v roce 1995. 

737-700 - založený na 737-300. Vstoupil do služby v roce 1998. Nahradil 737-300 v produkci 

firmy a stal se přímým konkurentem A-319. Typický počet sedadel je 132.  

737-800 - dlouhé provedení 737-700. Nahrazuje 737-400. Byl vypuštěn v roce 1994. 

Přepravní kapacita série -800 je 162 sedadel. Tím se srovnává s A-320 . 

737-900 - nejnovější a největší varianta Boeingu 737. Byla vyvinuta k tomu, aby svým 

doletem a kapacitou míst v letadle doplňovala typ 757-200 a přímo soutěžila s 

Airbusem A-321.  

 

 

 
Obr. 2.1 Boeing 737-800 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_777
http://en.wikipedia.org/wiki/Airfoil
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A321
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3. Úvod do problematiky vnitřního vybavení letadel 
 

Pokud mluvíme o vnitřním vybavení letadel, nejde o součásti, které přímo souvisí 

s letem, přináší ale pohodlí pro posádku a cestující. Zvyšuje jejich bezpečnost v případě potíží 

za letu, umožňuje přípravu občerstvení i přepravu zavazadel. Do kabiny přináší sociální 

zařízení, zábavná (audio-vizuální) zařízení a v neposlední řadě formují vzhled kabiny.  

Jeho správná funkce je nezbytná pro komfort a bezproblémový průběh letu, a proto je 

nutné věnovat velkou pozornost údržbě tohoto zařízení.  

Vnitřní vybavení každého letounu musí splňovat požadavky předpisu JAR – OPS. Ten 

definuje nejen seznam nouzového a bezpečnostního vybavení, ale například i materiály pro 

výrobu součástí vnitřního vybavení, které nesmí být z materiálů podporujících hoření. To vše, 

aby se zabránilo lidským a materiálním ztrátám při mimořádných leteckých událostech. 

Pro jednotlivá dvoumotorová letadla, která jsou provozována nad neobydlenou oblastí 

(moře, pouště, hory) musí dále vnitřní vybavení splňovat požadavky předpisu ETOPS 

(Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) to se týká i Boeingu - 737. 

 

3.1. Vnitřní vybavení Boeingu - 737 
Vybavení a zařízení letadla Boeing - 737 odpovídá letounu určenému na krátké a střední 

tratě. Vnitřním uspořádání trupu s jednou uličkou a třemi řadami sedadel po každé straně (dvě 

řady v business třídě) se řadí mezi letadla s úzkým trupem. Vybavení a zařízení (pokud 

pomineme verzi cargo) se u B-737 liší mezi jednotlivými generacemi. U typů  jedné generace 

se vnitřní vybavení liší pouze jiným počtem jednotlivých dílů, způsobeným rozdílnými 

délkami strojů.  

Dále bude podrobněji popsáno vnitřní vybavení generace „Next Generation“, protože 

organizace JOB AIR – CEAM prozatím provádí údržbu převážně této generace.  

 

Vnitřní vybavení letadla Boeingu 737NG nabízí pasažérům a posádce letadla: 

• Komfort 

• Bezpečí 

• Přepravu zavazadel 

 

 

 

http://slovnik.seznam.cz/?q=komfort&lang=cz_en
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Vnitřní vybavení můžeme rozdělit na několik základních celků. Každý z nich podrobně 

popisuje ATA, kapitola 25: Vybavení a bytové zařízení. 

• Pilotní kabina, 

• kabina cestujících, 

• bufet/palubní kuchyně, 

• toalety, 

• nákladní oddělení, 

• záchranné zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2. Pilotní kabina 
Vnitřní vybavení pilotní kabiny zabezpečuje pohodlí a prostor pro bezpečnou a 

spolehlivou práci kapitána, prvního důstojníka a pozorovatelů.  

V přední části kabiny je palubní deska složená s čelního a stropních panelů. Před palubní 

deskou jsou sedačky s berany řízení velitele letadla (vlevo po směru letu) a druhého pilota. 

Dále jsou za nimi skládací sedadla pozorovatele/pozorovatelů.  

Vnitřní vybavení pilotní kabiny zahrnují tyto položky: 

• Letová sedadla posádky, 

• panely přístrojů, 

• panely elektrických jističů, 

• obložení stěn, 

• izolace, 

• odvodňovací pánev, 

• další vybavení (komunikační zařízení, odkládací prostory, osvětlení, clona proti 

oslnění), 

• záchranné zařízení (blíže popsáno v kapitole 3.8.). 

Vnitřní 
vybavení 
letadla 

Pilotní 
kabina 

Kabina 
cestujících 

Bufet/ 
Kuchyně 

Toalety  Nákladový 
prostor 

Záchranné 
zařízení 

Obr. 3.1. Rozdělení vnitřního vybavení 
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Sedadla kapitána a prvního důstojníka (CAPTAIN/FIRST OFFICER SEATS) 

Sedadla kapitána a první důstojníka musí vyhovovat ergonomickým a bezpečnostním 

požadavkům na řízení letadla.  

Popis sedaček: 

Pravé a levé sedadlo je totožné. Pomocí ovládacích prvků lze nastavit přesně podle potřeb 

členů osádky. Bezpečnostní pásy jsou pětibodové. 

 
 

Sedadla pozorovatelů (OBSERVER SEATS) 

Sedadla pozorovatele jsou skádací sedadla pro případ dalšího člena posádky. Jsou 

umístěna u vstupních dveří do pilotní kabiny a za sedadlem kapitána.  

 

Obložení (LINING) 

Obložení vytváří vnitřní strukturu pilotní kabiny. Poskytuje atraktivní, hladký, snadno 

omyvatelný povrchu kabiny. 

Pilotní 
kabina 

Sedadlo 
Kapitána/ 

Důstojníka 

Sedadla 
pozorovatelů 

Obložení Izolace a 
odvodňovací 

pánev 

Další vybavení 

Obr. 3.2. Vybavení pilotní kabiny  

Obr. 3 3.Sedadlo kapitán a první důstojníka 
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Obložení je vyrobeno z kompozitního materiálu s odolnou dekorativní vnější vrstvou. 

K draku letadla se připevňuje rychloupínacími sponami. Obložení v sobě má otvory pro světla 

a jiná zařízení. Pokrývá zeď a strop, kromě těchto částí: 

• Štíty přístrojů,  

• panel el. jističů,  

• přepážka palubní kabiny. 

 

Izolace a odvodňovací pánev (INSULATION AND DRIP PAN) 

Izolace redukuje hluk a prostup tepla skrz drak letadla. Izolaci tvoří desky skelné vaty 

napěchované mezi vnější a vnitřní krycí látkou. Konce jednotlivých desek jsou páskou 

přilepeny ke konstrukci letadla. Izolace pokrývá stěny a stropy pilotní kabiny. 

Odvodňovací pánev odstraňuje kondenzát ze stropu pilotní kabiny. Tím chrání elektrické 

zařízení kabiny před poškozením. Je to plastová nádoba s nalepenou izolací umístěna nad 

horním panelem přístrojů. Zkondenzovaná voda je odváděna drenáží pryč z letadla. 

 
Další vybavení (MISCELLANEOUS EQUIPMENT) 

Do seznamu dalšího vybavení patří drobné součásti pilotní kabiny, které usnadňují práci 

posádce. Do tohoto seznamu můžeme počítat: 

• Stolky na nástroje, 

• odkládací prostory, 

• komunikační zařízení, 

• držák map, 

• lupa, 

• lampa pro čtení, 

• zrcadlo, 

• clona proti oslnění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 3.4. Vybavení pilotní kabiny  
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3.3. Kabina cestujících 
Vnitřní vybavení kabiny cestujících přináší pohodlí a bezpečí pasažérům a obsluze kabiny 

cestujících.  

Za pilotní kabinou jsou pravé a levé nástupní dveře a prostor pro obsluhu kabiny. Za touto 

částí je ulička s řadami sedaček po obou stranách. Nad křídlem se nachází podle typu letounu 

jedny nebo dvoje nouzové dveře. Na konci kabiny cestujících je kuchyňka, toaleta a prostor 

pro obsluhu kabiny.     

 

Vybavení a zařízení kabiny cestujících zahrnují tyto položky: 

• Obložení a izolace, 

• výdechy klimatizace, 

• sedadla cestujících, 

• vnitřní okno, 

• panel pro cestující, 

• třídní rozdělovače, 

• odkládací koše, 

• prostor pro palubní personál, 

• podlahová krytina, 

• záchranné zařízení (blíže popsáno v kapitole 3.8.). 

 

 
Obr. 3.5. Kabina cestujících  
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Obložení kabiny cestujících (LINING AND INSULATION) 

Stejně jako v prostorách pilotní kabiny i v kabině cestujících slouží izolace a obložení stěn 

ke stejnému účelu. Zabezpečují tepelnou a zvukovou izolaci a dodávají prostoru estetický 

vzhled. 

Obložení stěn a stropu: 

Boční panely jsou umístěny mezi výdechy klimatizace v dolní části a odkládacími koši 

nahoře po celé délce kabiny. Panely se vyrábí z kompozitu, který je na povrchu velice odolný 

a snadno omyvatelný. 

Podle velikosti jsou v panelu jeden nebo dva otvory, které těsně doléhají na okenní rám. 

Do těchto otvorů se vsazuje vnitřní okno. K trupu letadla jsou panely přichyceny zámky na 

vertikálních okrajích. 

Stropní panely lemují strop nad uličkou mezi sedadly. Jsou vyrobeny ze stejného 

materiálu jako boční panely. 

Nad oblastí vstupu do kabiny, kuchyně a toalety jsou stropní panely snížené. Díky tomu 

poskytují dostatek místa pro zabudování světel.  

Izolace: 

Izolaci tvoří desky skelné vaty s povrchem, který tvoří odolná látka. Je umístěna mezi 

obložením a trupem letadla. Desky jsou umístěny tak, aby případná kondenzovaná voda 

nepronikala zpět do kabiny. Ke konstrukci trupu jsou přidělány pomocí zámků. 

 

Vnitřní okno (INNER WINDOWS) 

Vnitřní okno chrání vnější okno od poškození škrábanci, obsahuje zatmívací roletu a 

zabraňuje zamlžování oken. 

Vnitřní okenní tabule je vyrobena z průhledného plastu. S rámem a gumovým těsněním je 

připevněna k bočním panelům obložení stěn. Gumové těsnění zabraňuje průchodu prachu. 

Stejná okna jsou i na nouzových východech nad křídli letadla. 

 

Mříže zpětné větve klimatizace (AIR RETURN GRILLES) 

Mříže vdechů klimatizace zabezpečují průchod vzduchu zpětné větve klimatizace, která 

odsává vydýchaný vzduch pryč z kabiny cestujících.  

Důvody instalace mříží ve spodní části kabiny: 

• Normální podmíněná cirkulace vzduchu, 

• cirkulace vzduchu během rychlé dekomprese. 

Mřížoví tvoří plastové panely. Na spodní straně jsou připevněny k vnitřní pásnici konstrukce 
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trupu. Na horní straně k bočním panelům. Po celé délce jsou propojeny mezi sebou, aby se 

zabránilo chvění.  

 

Sedadla cestujících (PASSENGER SEATS) 

Sedadla cestujících mají možnost sklápění zadní opěrné části a jsou vybaveny 

vyklápěcím stolkem. Dále mají sedadla kapsu pro instruktážní pokyny. U letounů 

provozovaných nad vodní hladinou (JAR – OPS 1.825) jsou pod sedáky umístěné záchranné 

plovací vesty.  

Sedadla jsou konstruována jako dvousedadla nebo trojsedadla rozdělené jednou uličkou. 

Kolejnice v podlaze letadla umožňuje posun sedadel vpřed nebo vzad. Každé sedadlo má 

bederní bezpečnostní pás. Čalounění sedaček je vyrobeno z nehořlavého materiálu. 

Při pohybu sedaček je třeba posunout i panel pro cestující (PSU). 

 

Panel pro cestující (PASSENGER SERVICE UNITS - PSU) 

PSU je umístěn na spodní straně odkládacích košů nad každou řadou sedadel cestujících. 

PSU poskytuje cestujícím informace, které potřebují během letu (příkazové a zákazové) a 

v případě poklesu tlaku v kabině připravuje ve vyvíječi nouzový kyslík. 

PSU zahrnuje tyto součásti: 

• Světelné znaky (zapnutí bezpečnostního pásu, zákaz kouření), 

• individuální přívod klimatizace, 

• reproduktory palubního rozhlasu, 

• tlačítka přivolání obsluhy a vypínačů světel, 

• kyslíkové masky, 

• kyslíkový generátor, 

• osvětlení pro čtení. 

Aby bylo možno nastavit PSU nad sedadla, vkládají se mezi ně distanční vložky ze 

stejného materiálu, z kterého jsou vyrobeny odkládací koše a panely PSU. 

 

Panel pro obsluhu kabiny cestujících (ATTENDANT/LAVATORY SERVICE UNITS – 

ASU/LSU) 

ASU slouží k dodávce nouzového kyslíku pro obsluhu kabiny cestujících, LSU pro osoby 

na toaletě. Jsou umístěny nad sedadly obsluhy cestujících a na stropním panelu toalety.  

ASU či LSU zahrnuje tyto součásti: 
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• Kyslíková maska (2x), 

• kyslíkový generátor, 

• zkušební tlačítko pro zastavení generátoru. 

 

Třídní rozdělovače (CLASS DIVIDERS) 

Třídní rozdělovače rozdělují kabinu cestujících na menší sekce. Můžou být umístěny 

kdekoliv v délce trupu kromě nouzových východů, oblastí toalety a galerie kuchyňky. 

Existují dvě verze třídních rozdělovačů: 

• Pevné desky mezi sedadly se závěsem v uličce, 

• nebo se závěsem jak v uličce, tak mezi sedadly. 

 

Uskladňovací koše (OVERHEAD STOWAGE BINS) 

Uskladňovací koše jsou umístěné nad hlavami cestujících. Slouží k uskladnění kabátů a 

příručních zavazadel po celé délce kabiny cestujících. Materiál, který tvoří koše je plast 

s odolným povrchem. Dvířka košů se otevírají směrem nahoru.  

 

Stanice pro obsluhu kabiny cestujících (CABIN ATTENDANT STATIONS) 

Stanice pro obsluhu kabiny cestujících poskytuje pracovní prostor a sedadla pro obsluhu 

kabiny. 

Stanice pro obsluhu kabiny jsou umístěny u předních a zadních vstupních dveří. Každá 

stanice poskytuje pracovní prostor pro dva členy obsluhy kabiny cestujících a zahrnuje tyto 

položky: 

• Dvojitá či jednotlivá sedadla, 

• prostor pro uskladnění zásob, 

• palubní telefon, 

• nástupní světlo, 

• ASU. 

Sedadla jsou sklopná, vybavená ramenním postrojem z nehořlavého materiálu. Pod 

každým sedadlem je prostor pro uložení záchranné vesty a signalizačního světla. Mezi 

sedadly je ve výšce opěrek hlavy telefon palubního rozhlasu. Přední stanice obsahuje panel 

pro pouštění hudby a signalizaci informací.  
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Podlahová krytina (FLOOR COVERING) 

Podlahová krytina zabezpečuje ohnivzdornou a hlukovou ochranu kabiny cestujících. 

Také dotváří vzhled kabiny. 

Podlahu tvořenou deskami z voštiny pokrývá: 

• Koberec, 

• gumové protiskluzové prahy.  

Koberce jsou k podlaze přilepeny oboustrannou lepicí páskou, gumové prahy lepidlem. 

Koberce jsou odolné proti znečištění a ze spodní strany je pokrývá gumová vrstva. Vstupní 

gumové protiskluzové prahy zamezují pronikání vlhkosti do trupu letadla a jejich povrch 

zabraňuje případným nehodám.  

 
Obr. 3.6. Vybavení kabiny cestujících 

 

3.4 Bufet/palubní kuchyně (BUFFET/GALLEY) 
Palubní kuchyně slouží k uchovávání a přípravě jídel a občerstvení během letu. Letecká 

společnost si může určit počet a umístění galerií kuchyně. Bufet/palubní kuchyně se skládá ze 

sedmi samostatných bloků, které lze namontovat do přední a zadní části kabiny.  

Bufet/ palubní kuchyně obsahuje: 

• Kontejner na misky s jídlem a pitím, 

• ohřívací trouby, 

• kávovar, 

• ledničku, 

• dřez s teplou a studenou vodou, 

• odpadkové koše, 

• odvětrávání, 
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• dopravní vozíky pro rozvoz jídla, pití a svoz odpadků. 

Palubní kuchyně je napojena na třífázovou sít 115V AC, přívod vody a odpad. Díky přívodu 

energie z APU může pracovat i při vypnutých motorových jednotkách.  

 

  
Obr. 3.7. Ohřívací trouby     Obr. 3.8. Kávovary 

 

3.5. Toaleta 
Do standartu dopravních letadel již od začátku letectví patří toaleta. Není tomu jinak ani u 

Boeingu 737. Ten je obvykle vybaven dvěma moduly toalet. Jeden je umístěn v přední části 

kabiny a druhý v zadní časti u kuchyňky. Oba dva moduly jsou odnímatelné. Moduly toalet 

mají odpad svedený do nádrže umístěné za zadním nákladovým prostorem. Tato nádrž se po 

každém letu vyprazdňuje a následně je do ní napuštěn desinfekční a deodorační přípravek. 

 

Každý modul toalety obsahuje toto vybavení: 

• Hák na kabát, 

• pult na výměnu plenek (je některé instalace), 

• držák na toaletní papír, 

• automat na papírové ubrousky, 

• hasicí přístroj,  

• splachovací klozet, se záchodovým sedadlem a krytem, 

• nerozbitné zrcadlo, 

• informační cedule (Zákaz kouření, Vrácení na sedadlo), 

• spínač osvětlení, 

• kyslíkové masky (2x), 

• osvětlení toalety, 
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• odpadkový koš, 

• vývod elektřiny 115V 60Hz (pro zapojení např. holicího strojku),  

• hlásič požáru (ve stropě), 

• dávkovač mýdla,  

• kovový odpad,  

• umývadlo se zátkou, kohoutem,  

• ohřívač vody, 

• vodící kolejnice (pomáhá handicapovaným lidem). 

Zámek dveří toalety jde v případě nouze odemknout i zvenčí, bez použití speciálních 

nástrojů. Každá letecká společnost si umístění toalet může určit. 

 
Obr. 3.9. Demontované moduly toalet  

 

3.6. Nákladový prostor 
Nákladový prostor je určen k přepravě nákladu a zavazadel. Boeing - 737 má nákladové 

prostory dva - přední a zadní. Přední nákladový prostor je vyhříván teplým vzduchem 

proudícím od bloku elektroniky, proto je zde možno převážet i živá zvířata.  

Nákladový prostor se skládá s těchto částí: 

• Stropní obložení, 

• obložení bočních stěn, 

• izolace, 

• sítě a přepážky, 

• podlahové panely. 

Dále je zde světlo usnadňující náklad zavazadel a dveře nákladového prostoru. 
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Obložení (stropní,boční) 

Obložení poskytuje vnitřní neproniknutelnou a ohnivzdornou ochranu nákladového 

prostoru. Pokrývá stropy, přepážky, a boky nákladních oddělení. Je tvořené z desek 

vyrobených z ohnivzdorného kompozitního materiálu. Ty jsou přišroubovány k nosníkům 

nákladového prostoru. Spáry mezi kompozity jsou přelepeny lepící paskou, která je také 

ohnivzdorná. Přes obložení se ke konstrukci letadla montují zámky pro přichycení sítí a 

přepážek. Poškozené panely vyměňují technici z kompozitové dílny. 

 

Izolace 

Izolace drží obsah nákladních oddělení při letu letadla v teplejším prostředí než je okolní 

vzduch.  

 Tvoří ji desky skelné vaty, které jsou na konstrukci trupu přichyceny cvoky a klipsnami. 

Izolace je umístěna všude pod obložením v předním i zadním prostoru pro náklad.  

 

Sítě a přepážky 

Sítě a přepážky rozdělují nákladový prostor a upevňují náklad na místě při letu letadla. 

 

Panel podlahy 

Kovová podlaha dodává nákladu pevnou oporu. Jsou v ní zámky pro uchycení sítí a 

přepážek. Také ji lze vyměnit za podlahu s instalovanými kolečky pro lepší pohyb s paletami. 

 

 
Obr. 3.10. Zadní nákladový prostor  
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3.7. Dveře 
Při údržbě letadla se vnější i vnitřní dveře počítají do vnitřního vybavení. Dveře 

v konstrukci letounu představují otvory s uzavíratelnými deskami.  

Vnější dveře: 

• Vstupní/výstupní dveře, 

• nákladové dveře, 

• nouzové východy. 

Vnější dveře přenášejí pouze zatížení rozdílu tlaku (rozdíl kabinového a vnějšího tlaku). 

Zatížení od konstrukce trupu pohlcuje tuhý rám dveří. To umožňuje snadné otevírání dveří 

v různých nouzových situacích (konstrukce „plugged“). 

Vnitřní dveře: 

• Dveře do pilotní kabiny, 

• dveře na toaletu. 

 

Vstupní/výstupní dveře 

Vstupní/výstupní dveře slouží k nástupu cestujících (levá strana) a k doplňování kuchyně 

a předletové údržby (pravá strana) a jako nouzové výstupy. Boeing – 737 má na obou 

stranách trupu dvoje dveře v přední a zadní části kabiny. Všechny dveře jsou konstrukčně 

stejné. Dveře utěsňují přetlakovou kabinu pomocí těsnění, které se nafoukne a udržuje 

kabinový tlak. Každé dveře nesou box, který ukrývá nouzový skluz. Dveře se otvírají směrem 

ven. 

 

 

 

Obr. 3.11. Demontované obložení nákladového prostoru  
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Nákladové dveře 

Nákladové dveře slouží k nakládání/vykládání zavazadel a nákladu. Konstrukčně jsou 

obdobné nástupním dveřím. Tuhý rám se soustavou podélných a příčných výztuh, na který je 

přinýtovat silný potah. Dveře do nákladového prostoru se otevírají směrem do trupu letadla. 

 

Nouzové východy 

Jsou určeny pro nouzové opuštění kabiny cestujících a posádky v kritických stavech jako 

havárie nebo požár. Podle typu jsou dvoje nebo čtyři na obou stranách trupu nad křídlem. 

Konstrukce je stejná jako v předchozích případech. Dveře jsou otevíratelné zevnitř i z venku. 

 

Dveře do pilotní kabiny 

Slouží k oddělení prostoru pro piloty a kabinou cestujících. Jsou vyrobené z odolného 

materiálu, aby se zabránilo násilnému vniknutí do pilotní kabiny. Dveře jsou uzamykatelné 

zevnitř pilotní kabiny. 

 
Obr. 3.12. Vstupní dveře   

3.8. Záchranné zařízení 
Nouzové zařízení je nedílnou a velice důležitou součástí vnitřního vybavení. Zabraňuje 

lidským a materiálním ztrátám při mimořádných událostech.  Míru vybavenosti určují 

specifické požadavky mise, kterou letadlo plní (viz JAR – OBS 1 Hlava K). Na nouzové 

vybavení v letounu upozorňují vždy poutače. 

Nouzové a bezpečnostní vybavení letadla představuje lékařské vybavení, osobní 

ochranné prostředky, hasící prostředky, prostředky a vybavení pro nouzové opuštění letounu, 

záchranné prostředky a komunikační prostředky. 



24 
 

Nouzové a bezpečnostní vybavení - pilotní kabina 

Nouzové a bezpečnostní vybavení letadla představuje: 

• Lékařská souprava první pomoci, 

• souprava první pomoci, 

• přenosný hasící přistroj, 

• protidýmové kukly, 

• ohnivzdorné rukavice, 

• sekera, 

• záchranné vesty, 

• kapesní svítilny, 

• signalizační světla, 

• úniková lana pro piloty, 

• dýchací masky pro piloty, 

 

Nouzové a bezpečnostní vybavení – kabina cestujících 

Nouzové a bezpečnostní vybavení letadla představuje: 

• Lékařská souprava první pomoci, 

• souprava první pomoci, 

• kyslík první pomoci, 

• přenosný hasicí přístroj, 

• protidýmové kukly, 

• ohnivzdorné rukavice, 

• sekery, 

• záchranné vesty, 

• kapesní svítilny, 

• signalizační světla, 

• masky nouzového kyslíku pro cestující, 

• tlampače, 

• nouzové vysílače polohy, 

• záchranné vory a jejich vybavení, 

• skluzavky pro opuštění letadla, 

• únikové pasy. 

 



25 
 

Souprava první pomoci (First Aid Kits - JAR – OPS 1.745) 

V letounu se nachází 3 soupravy první pomoci. Obsah lékárničky je podobný jako u 

autolékárničky. V soupravách první pomoci mohou být léky pouze ve formě tablet.  

 

Lékařské souprava první pomoci (Emergency Medical Kit - JAR – OPS 1.755) 

V letounu jsou dvě lékařské soupravy první pomoci. Vybavení zdravotního kitu je 

rozmanitější, obsahuje i léky podávané injekčně. Kapitán letadla musí zajistit, aby tyto léky 

podávala vyškolená osoba. Obal soupravy musí být vodotěsný. 

 

Kyslík první pomoci (First aid oxygen – JAR – OPS 1.760) 

Láhev se stlačeným lékařským kyslíkem se nachází v kabině cestujících. 

 

Přenosný hasicí přístroj (Hand fire extinguishers – JAR – OPS – 1.790) 

Přenosné hasicí přístroje představují ruční hasicí přístroje umístěné v pilotní kabině, 

kabině cestujících, v prostorách kuchyňky a toalet. Jedná se o vodní přístroje a přístroje na 

bázi CO2. 

 

Protidýmové kukly  

V případě požáru na palubě a jejího zadýmení slouží kukla posádce jako dýchací maska. 

Přístroj obsahuje bombičku s kyslíkem na 15 minut. Kukly jsou umístěni v blízkosti hasicích 

přístrojů. 

 

Ohnivzdorné rukavice 

Jsou umístěny v pilotní kabině, v přední a  zadní části letounu. Chrání posádku letadla 

před ohněm.  

 

Sekery (Crash axes and crowbars – JAR – OPS 1.795) 

Slouží v nouzových situacích k násilnému opuštění letadla. 

 

Záchranné vesty (Life Jackets – JAR – OPS 1.835) 

Pro lety nad vodní hladinou musí být letoun vybaven záchrannými vestami. Jsou 

umístěné pod sedačkou cestujících, v pilotní kabině a pod sedadly obsluhy kabiny. Každá 

vesta obsahuje bombičku se vzduchem, náustek pro dofouknutí vesty a píšťalku. 
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Kapesní svítilny a signalizační světla (Emergency lighting – JAR – OPS 1.815) 

Letadlo má pro případ nouze osvětlené nouzové východy, uličku a místa s nouzovým 

vybavením. V pilotní kabině a u východů se nacházejí také kapesní svítilny. 

 

Úniková lana pro piloty  

Úniková lana slouží posádce letadla k opuštění kabiny v případě zablokování dveří. Lano 

tvoří kevlarové jádro s výstupky pro lepší držení a oplet. 

 

Dýchací masky pro piloty (Crew Protective Breathing Equipment – JAR – OPS 1.780) 

V případě potřeby mohou piloti dýchat kyslík skrz dýchací masku, která je napojena na 

kyslíkovou lahev. Ta je umístěna před předním nákladovým prostorem. 

 

Masky nouzového kyslíku pro cestující (Supplement oxygen – JAR – OPS 1.770) 

Každé PSU obsahuje kyslíkové masky a vyvíječ kyslíku. Panel PSU se automaticky 

vyklopí, dojde-li k poklesu kabinového tlaku odpovídající výšce 4000m. Zatažením za masku 

je aktivován vyvíječ kyslíku, který pracuje 12 minut. 

 

Tlampače (Megaphonas – JAR – OPS 1.810) 

Slouží v naléhavých případech na palubě letounu k instruktáži cestujících uvnitř i vně 

trupu. Na palubě jsou dva tlampače 

 

Nouzové vysílače polohy (Automatic Emergency Locator Transmitte – JAR – OPS 1.820) 

Letoun je vybaven automatickým polohovým majákem nehody. Výdrž vysílače je 48 

hodin. Vysílá na frekvencích 121,5 MHz a 243,0 MHz. Vysílač obsahuje: 

• Samotný vysílač, 

• baterie, 

• anténa, 

• lano. 

V letadle se vysílače nachází v: 

• Záchranné vory, 

• uskladňovací koše, 

• jiné místa v letadle. 
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Záchranné vory a jejich vybavení (Life-rafts and survival Equipment JAR – OPS 1.830) 

Záchranný vor je umístěn ve schránce, která se nachází ve stropě letounu. V každém 

záchranném voru je toto vybavení: 

• Prostředky pro udržování tlaku v člunu, 

• vlečná kotva, 

• prostředky pro ochranu osob proti živlům, 

• pádla, 

• svítilna, 

• signální vybavení, záchranná lana, 

• pro každé 4 osoby je ve člunu 100 g glukózy, tablety na úpravu slané vody a 

vybavení pro první pomoc. 

 

Skluzavky pro opuštění letadla  

Záchranné skluzy pomáhají pasažérům a posádce evakuovat letadlo v případě nouze. 

Jestliže se letadlo nachází ve vodě, můžou skluzy po oddělení od letadla sloužit jako čluny.  

Skluzy jsou umístěny ve schránce, které je součásti všech dveří na pravé i levé straně 

trupu. Nedílnou součástí schránky je armovací tyč, která slouží k aktivaci skluzů. Signalizace 

o stavu skluzů je umístěna v pilotní kabině. Pro palubní a pozemní personál je aktivace skluzů 

označena oranžovým páskem přes dveřní okno. Doba nafouknutí je 3 až 5 vteřin. 

Záchranné skluzy jsou zhotovené z neoprenu pokrytého nylonem. Hliníkový nátěr 

poskytuje ochranu před efekty sálavého tepla. Materiál zaručuje velkou pevnost. 

 

Únikové pásy 

Únikové pásy slouží k bezpečnému přesunu pasažérů nouzovými východy na křídla 

letounu a k udržení stability při pohybu na křídle. 

    
Obr. 3.13. Nouzové vybavení  Obr. 3.14. Lékařské vybavení 
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4. Údržba vnitřního vybavení v JOB AIR – CEAM 
 

V roce 2008 se firma JOB AIR – CEAM přestěhovala do nových prostor opravárenského 

centra na letišti v Ostravě Mošnově. Před tímto datem prováděla údržbu letadel typů Saab 

340, Saab 2000 a Let L-410 v prostorách menšího hangáru pod hlavičkou firmy JOB AIR 

s.r.o. Tento hangár neumožňoval údržbu větších letadel a u stávajících typů nebylo nutné řešit 

specifickou strukturu uskladnění a údržby vnitřního vybavení. Ani problematiku speciálního 

pracovního oddělení, protože velikost ani počet dílů vnitřního vybavení to nevyžadoval.  

S přestěhováním údržby do větších prostor nového hangáru (délka 146m, šířka 80m a 

výška 34,5m) a po obdržení certifikátu na údržbu letadel Boeing 737 NG a CL musí v tomto 

postupu nastat změna. Nový hangár v sobě zahrnuje specializované dílny zaměřené na údržbu 

vnitřního vybavení jako je čalounická dílna a dílna pro opravy kompozitu. 

Další změnou byl vznik speciálního oddělení pro údržbu vnitřního vybavení. To sestává 

z leteckých mechaniků, kteří se specializují na problematiku vnitřního vybavení. 

 

4.1. Legislativní rámec údržby vnitřního vybavení 

Společnost JOB AIR – CEAM se při údržbě letecké techniky musí řídit legislativou, která 

tuto problematiku řeší. Po vstupu České Republiky do EASA je to nařízení komise č. 2040 

z roku 2003. 

Problematiku údržby a uskladnění vnitřního vybavení nalezneme v několika částech 

tohoto nařízení. Příloha II (Part 145) požadavky na vybavení, nářadí a skladovací prostory. 

V příloze I (Part M) požadavky na provádění údržby. A příloha III (Part66) řeší požadavky na 

personál provádějící údržbu. 

Vybavení,  nářadí a materiál 

Každá organizace podle part 145 musí mít k dispozici a používat nezbytné vybavení, 

nářadí a materiál nutné pro provádění schváleného rozsahu práce. 

• tam, kde výrobce stanoví konkrétní nářadí nebo vybavení, musí organizace takové 

nářadí nebo vybavení používat, a to pokud není příslušným úřadem prostřednictvím 

postupů přesně stanovených ve výkladu organizace odsouhlaseno užití alternativního 

nářadí nebo vybavení. 
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• vybavení a nářadí musí být stále k dispozici, vyjma případu nářadí nebo vybavení, 

které je užíváno tak zřídka, že jeho stálá dostupnost není nutná. Takové případy musí 

být podrobně uvedeny v postupu výkladu organizace. 

• organizace oprávněná k údržbě na technické základně musí mít dostatečné servisní 

vybavení a pracovní plošiny/rampy pro údržbu, takové, aby letadla mohla být řádně 

kontrolována. 

Organizace musí zajistit, že veškeré nářadí, vybavení a obzvláště zkušební vybavení, je-li 

požadováno, je kontrolováno a cejchováno, a to podle úředně uznaných normálů s četností 

zajišťující provozuschopnost a přesnost. Organizace musí o těchto cejchováních a 

vysledovatelnosti použitých normálů vést záznamy. 

 

Požadavky na provozní prostory 

• Skladovací prostory pro provozuschopné letadlové celky by měly být čisté, dobře 

větrané, suché a k omezení účinků kondenzace udržované na stálé teplotě. Pro ty 

letadlové celky, uvedené ve zveřejněných doporučeních by měla být dodržována 

skladovací doporučení výrobců. 

• Skladové regály by měly být dostatečně pevné, aby udržely letadlové celky a aby 

zajistily dostatečnou podporu pro velké letadlové celky tak, aby během skladování 

nedošlo k jejich deformaci. 

• Veškeré letadlové celky, pokud je to proveditelné, by měly zůstat zabaleny v 

ochranných obalech, ke snížení nebezpečí jejich poškození nebo koroze v průběhu 

skladování.  

 

Provádění údržby 

• Veškerá údržba musí být prováděna kvalifikovaným personálem, který sleduje 

metody, technologie, normy a pokyny stanovené v údajích pro údržbu. Kromě toho 

musí být po každém úkolu údržby s vlivem na bezpečnost letu provedena nezávislá 

prohlídka, pokud není jinak.  

• Veškerá údržba musí být prováděna za použití nářadí, vybavení a materiálu 

stanoveného v údajích pro údržbu. Kde je to nezbytné, nářadí a vybavení musí být 

kontrolováno a cejchováno podle úředně uznaných normálů. 
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• Prostory, ve kterých je údržba prováděna, musí být vhodně uspořádané a čisté z 

hlediska nečistoty a kontaminace. 

• Po dokončení veškeré údržby musí být provedeno obecné ověření, že v letadle nebo 

letadlovém celku nezůstalo žádné nářadí, vybavení a jakékoliv další nepotřebné části a 

materiál a že všechny sejmuté přístupové panely byly namontovány zpět. 

 

4.2. Stávající programy údržby ve společnosti JOB AIR – CEAM 

V současné době se ve společnosti JOB AIR – CEAM provádí tři programy údržby 

letecké techniky. 

Boeing - 737 CL: 

A – Check 

• Prohlídka se provádí každých 250 letových hodin. 

• Základní prohlídka systému letounu a jeho draku a jeho údržba.  

• Prohlídka vnitřního vybavení a v případě potřeby oprava nebo výměna. 

• Kontrola záchranného zařízení. 

C – Check 

• Prohlídka každých 4000 letových hodin. 

• Prohlídka všech systémů a draku letounu a jeho údržba. 

• Odmontování sedaček a případná výměna koberců. 

• Demontáž bloků bufetu a toalet. 

• V případě nutnosti demontáž dalších částí vnitřního vybavení (boční stěny obložení, 

podlaha,…). 

D – Check 

• Generální oprava letounu. 

• Demontáž všech částí interiéru a jeho údržba.  

 

Boeing - 737 NG: 

A – Check 

• Prohlídka každých 600 letových hodin + 5%, 60 dní nebo 400 startů a přistání. 

• Základní prohlídka systému letounu a draku a jeho údržba.  

• Prohlídka vnitřního vybavení a v případě potřeby oprava nebo výměna. 

• Kontrola záchranného zařízení. 
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C – Check 

• Prohlídka každých 6000 letových hodin, 18 měsíců nebo 4000 cyklů motoru. 

• Prohlídka všech systémů a draku letounu a jeho údržba. 

• Odmontování sedaček a případná výměna koberců. 

• Demontáž bloků bufetu a toalet. 

• V případě nutnosti demontáž dalších částí vnitřního vybavení (boční stěny obložení 

podlaha,…). 

D – Check 

• Generální oprava letounu. 

• Demontáž všech částí interiéru a jeho údržba.  

 

Boeing - 737 má ve skutečnosti složitější systém údržby. Pro potřebu řešení dané 

problematiky však plně dostačují předchozí údaje. 

 
 
4.3. Stávající stav údržby a uskladnění vnitřního vybavení v JOB AIR – CEAM 

Stávající stav údržby a skladování vnitřního vybaveni ve společnosti JOB AIR – CEAM je 

ovlivněno teprve nedávno zahájeným provozem (V období od 5.10.2008 - 15.10.2008 

proběhla v servisním centru první revize letounu BOEING 737-800), který vznikl prakticky 

na zelené louce bez předchozích zkušeností s údržbou velkých letadel. 

Při údržbě vnitřního vybavení chybí kvalifikovaný personál a tento problém je ještě více 

aktuální s plánovaným zavedením druhé souběžně pracující linky. Při údržbě zatím chybí 

dostatečný počet uskladňovacích regálů. Některé, určené na speciální díly vnitřního vybavení, 

nejsou k dispozici vůbec. Stejný problém je i u přípravků na údržbu těchto dílů. 
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5. Zařízení a prostory pro uložení vnitřního vybavení v letadle i 

mimo letoun v prostoru pro ošetřování 
 

V opravárenském a údržbovém centru JOB AIR – CEAM najdeme tří pracoviště, ve 

kterých je uskladněno vnitřní vybavení letadla: 

• Čalounická dílna, 

• dílna na zpracování kompozitu, 

• hangár. 

5.1. Čalounická dílna 

Tato dílna slouží k přípravě a skladování koberců, které pokrývají podlahu kabiny 

cestujících. Z prostoru hangáru se do čalounické dílny, která je v prvním patře, vozí 

nákladním výtahem části demontovaných sedaček.  Po vyčištění a opravách čalounění jsou 

zde uskladněny po dobu údržby letadla. Dále je zde uskladněn potřebný materiál a nástroje 

jako lepící pasky a čisticí prostředky. Ty jsou uloženy v regálech. Na pracovních stolech jsou 

šicí stroje. 

Uskladněné části sedaček by neměli být uloženy přímo na podlaze čalounické dílny, 

proto je vhodné vymezit prostor pro uskladnění a ten pokrýt kobercem. 

 
 

 

5.2. Dílna na zpracování kompozitu 

V této dílně se připravují kompozity pro celé letadlo a jsou zde uskladněny i polotovary 

desek kompozitu. Kompozitové desky, které se používají jako obložení nákladového prostoru, 

jsou rozměrné a pružné díly. Manipulace s nimi je proto obtížná. Skladování těchto dílů by 

Obr. 5.1. Čalounická dílna v JOB AIR - CEAM  
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bylo možné na stojanech (příloha 1, Obr. 1.1.). Tyto stojany usnadňují pohyb s deskami a 

dávají dostatečnou oporu při skladování.    

 

5.3. Vlastní plocha hangáru 

Zde je uskladněna pří demontáži většina demontovaných dílů vnitřního vybavení. Ty se 

uskladňují v blízkosti letounu v regálech. Velké a neforemné díly jsou umístěny na podlaze 

hangáru na, k tomu určených, kobercích. 

Technologie uložení vnitřního vybavení není ideální. Při těžké údržbě letounu B737 na 

hangáru JOB AIR – CEAM neexistuje vyznačený prostor pro údržbu a následné skladování 

vnitřního vybavení. Skladovací regály a prostředky pro údržbu jsou náhodně rozmístěny 

kolem letadla. To má za následek snížení efektivnosti údržby tohoto vybavení. 

 

Skladovací regály 

Pro skladování demontovaných dílů se v prostorách hangáru používá systém firmy 

Youngmam Boss. Produkt této firmy není původně určen pro skladování materiálu, ale jako 

systém umožňující práci ve výškách. V JOB AIR – CEAM jej využili jako paletizační 

prostředek. Systém tvoří několik komponentů, které po složení vytvoří skladovací prostor 

(pracovní věž). Díly systému Boss  Ladderspan: 

• Hliníkové profilované trubky, 

• podlaha (hliníkový rám a voštinová podlážka), 

• zámky. 

Tento systém je do určité míry flexibilní. Lze měnit počet a výšku jednotlivých podlah 

regálu (obr. 19). Ale pro některé díly vnitřního vybavení se ukazuje jako nevhodný. Také se 

ukazuje finančně nákladnější než další navrhované varianty.  

    
 

 
Obr. 5.2. Youngmam Boss – zámek    Obr. 5.3. Youngmam Boss v JOB AIR 
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Návrh nových skladovacích prostředků 

Řešením je výroba specializovaných regálů a skříní s dostupných materiálů a technologií 

přímo ve firmě JOB AIR – CEAM.  

Pro výrobu můžeme použit ocelové svařené konstrukce a podlážky z dřevotřísky. Ta 

může být v případě nebezpečí poškození uskladněných dílů pokryta plstí.  

Výhody takto vyrobených regálů: 

• Dostupnost technologií a materiálů ve společnosti JOB AIR – CEAM, 

• možnost výroby regálů na míru demontovaných dílů, 

• cena vyrobených regálů, 

• vysoká mobilita regálů (díky kolečkům). 

 

Návrh regálů na boční stěny 

Boční stěny jsou pro svůj tvar a velikost specifický díl vnitřního vybavení. Pro jejich 

skladování po demontáži je vhodné navrhnout speciální regál. 

Konstrukce je svařena ze čtvercového profilu o průměru 40 mm. Rozměry jsou uvedeny 

v příloze 1, Obr. 1.2.  

Polotovar, materiál a technologie: 

• TR 4HR 40x3 – 32490 – ČSN 42 5720.00 

• Ocel 11353.0 

• svařování CO2 

Po svaření se konstrukce odmastí, očistí a natře barvou. Podlážky z dřevotřísky jsou 

šrouby přichyceny ke konstrukci. Na spodní desce z vrchní strany a na střední desce ze spodu 

jsou vruty přichyceny zarážky. Tak vznikne prostor pro zastrčení 27 bočních stěn. Aby se 

zabránilo poškození, jsou zarážky pokryty plstí. Pro lepší pohyblivost je regál vybaven 

kolečky s brzdou. 

Na střední a horní podlážce je prostor pro uložení vnitřních oken, které jsou součástí 

bočních stěn. Ty se do regálu umisťují v přepravkách. Pro údržbu jednoho letadla při 

demontáži bočních stěn je třeba: 

• Dvou takovýchto regálů při C – Check, 

• dvou takovýchto regálů při D – Check.  
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Regál pro uskladnění větších demontovaných dílů 

Na díly, jako jsou desky izolace, odkládací koše nebo stropní panely, které jsou poměrně 

rozměrné, a v letadle je jich velké množství, je třeba mít velký odkládací prostor. Řešením 

tohoto problému je regál, který svými rozměry dokáže pojmout i takto velké díly. 

Navrhované provedení: 

Polotovar, materiál a technologie: 

• TR 4HR 40x3 – 72480 – ČSN 42 5720.00 

• Ocel 11353.0 

• svařování CO2 

Ocelová konstrukce je svařena ze čtvercového profilu 40 mm. Podlážky jsou vyřezané 

z dřevotřísky, kterou můžeme v případě nutnosti potáhnout plstí. Kolečka s brzdou zaručují 

pohyblivost regálu. Rozměry tohoto regálu jsou uvedeny v příloze 2, Obr 2.1. 

Při údržbě jednoho letadla B 737 je třeba: 

• Jednoho regálu při C – Check, 

• dvou takovýchto regálů při D – Check.  

 

Regály na ostatní vnitřní vybavení letounu B 737 

Pro ostatní díly, které je nutné uložit do regálů, např. části bloků bufetu, dveří a dalších 

součástí vnitřního vybavení můžeme využít návrhu menších regálů. Jedná se o stejnou 

konstrukci jako u velkých regálů ale s poloviční délkou. 

Polotovar, materiál a technologie: 

• TR 4HR 40x3 – 72480 – ČSN 42 5720.00 

• Ocel 11353.0 

• svařování - CO2 

Rozměry jsou uvedeny v příloze 2, Obr. 2.1. Univerzálnost tohoto regálu umožňuje jeho 

použití i u ostatních oddělení údržby. Proto je výhodná výroba většího počtu těchto regálů. 

 

Další odkládací regály pro speciální vybavení  

Pří údržbě  vnitřního vybavení se z letadla demontují díly záchranného zařízení, které je 

po prohlídce třeba uskladnit tak, aby nedošlo k poškození a náhodnému spuštění těchto 

zařízení. Jedná se o součásti jako hasicí přístroje, světlice, nouzové skluzavky, lahve 

s nouzovým kyslíkem pro posádku, lékařský kyslík a další součásti záchranného zařízení jako 

lékařské sady, lékárničky a mnoho dalších. 
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Pro jejich uskladnění můžeme použít modifikovaný menší regál. Přestavba je provedena 

obložením zadní a bočních stěn pletivem z pogumovaného drátu a přidáním dvoudílných vrat 

s kovovým rámem a stejným výpletem jako u ostatních stěn. Vrata mohou být opatřena 

zámkem nebo petlicí. Schematické rozměry jsou v příloze 3, Obr. 3.1. 

Stejně tak lze upravit regál pro uskladnění dalších dílů vnitřního vybavení. Např. osobní 

panely cestujících z důvodu ochrany zařízení na vyvíjení nouzového kyslíku. Možné 

provedení je k vidění v příloze 3, Obr. 3.1. Horní dvě police jsou rozděleny příčkami tak, že 

do vzniklých prostor jde zasunout PSU. Spodní police dále slouží pro uskladnění rozmanitých 

dílů vnitřního vybavení. 

 

Další odkládací prostory v prostorách údržby  

Dalším skladovacím prostorem při údržbě vnitřního vybavení je koberec. Na 

nastříhaných kusech koberce se na podlaze hangáru skladují rozměrné části vnitřního 

vybavení. 

Díly, které se po demontáži takto skladují, jsou sedačky cestujících (obr. 21).  

Rozměry koberce: 24000x4000 mm. 

Při delším skladování je vhodné takto uložené sedačky přikrýt látkou a tak zabránit 

znečištění sedaček. Jako vhodný materiál lze použít netkanou textilii, která je prodyšná a 

zároveň dostatečně odolná.  

Dalším vybavením, které svými rozměry a tvarem potřebuje specifický způsob 

uskladnění na podlaze hangáru je modul toalety a kuchyně.  

Rozměry koberce: 4000x2000 mm. 

 
 

 
Obr. 5.4. Uskladnění demontovaných sedaček 
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6. Technologie ošetřování vnitřního vybavení 
• Nářadí pro ošetřování, 

• přípravky pro ošetřování, 

• mycí prostředky pro ošetřování, 

• informační cedule a prostory pro čtení dokumentace. 

 

6.1. Nářadí pro ošetřování 
Při ošetřování vnitřního vybavení se používá běžné i speciální nářadí. Běžné nářadí má 

personál údržby k dispozici v pojízdných vozících na ploše hangáru. Další speciální nářadí se 

nachází ve výdejně nářadí. 

 
 

Vozík STAHLWILLE: 

Pro údržbu nabízí základní nářadí, které personál pro svoji činnost potřebuje: 

• Sadu maticových klíčů, 

• sadu očkoplochých maticových klíčů, 

• gola sadu, 

• sadu kleští, 

• sadu šroubováků, 

• sadu kladiv (ocelových a gumových) 

• sadu vyrážecích trnů. 

Obr. 6.1. Vozík na nářadí firmy STAHLWILLE 
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Rozměry klíčů a gola sady jsou standartně uváděny v palcích v souladu s dokumentací 

letadla, která je v těchto jednotkách. 

 

Další speciální nářadí: 

Méně používané nářadí a měřidla, jako jsou momentové klíče, klíče na údržbu kyslíkové 

soustavy, speciální klíče na demontáž sedaček jsou k zapůjčení ve výdejně nářadí. 

 

6.2. Přípravky pro ošetřování vnitřního vybavení 
Údržba většiny dílů vnitřního vybavení lze provádět na pracovních poncích nebo na 

pracovních stolech větších rozměrů. 

Některé díly, jako jsou dveře do kabiny cestujících a do nákladového prostoru lze 

udržovat na ponku jen s velkými obtížemi. Opravy a údržbu ztěžuje jejich tvar, velikost a 

možnost poškození laku při ošetřování. 

 

Návrh přípravku pro údržbu dveří 

Při ošetřování dveří můžeme použít přípravek, který usnadní údržbu tohoto dílu. Bude 

snadno vyrobitelný v podmínkách firmy JOB AIR – CEAM. Lehký, snadno přenosný a 

umožní údržbu z vnitřní i vnější strany dveří. 

 
 

Konstrukce přípravku: 

Přípravek je svařen ze čtvercového profilu o straně 25 mm a trubky vnějšího průměru 20 

mm. Svařená konstrukce je očištěna, odmaštěna a natřena barvou. Ve spodní části je deska 

z dřevotřísky na odkládání dílů demontovaných ze dveří a prostředků ošetřování dveří. 

Obr. 6.2. Přípravek na údržbu dveří 
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Podstavce tvořené trubkami, na kterých jsou dveře umístěny, pokrývá guma. To zabrání 

poškození laku dveří. Pohyblivosti přípravku se docílí přiděláním koleček s brzdou (brzda 

zabraňuje pohybu při údržbě).  

Protože vstupní dveře do kabiny mají jiné rozměry než dveře do nákladového prostoru, je 

třeba navrhnout i přípravky s rozměry, které korespondují s rozměry jednotlivých dveří. 

V příloze 4, Obr. 4.1,2. jsou uvedeny rozměry přípravku pro vstupní dveře a pro dveře do 

nákladového prostoru. 

Polotovar, materiál a technologie výroby: 

Přípravek pro dveře do kabiny 

• TR 4HR 25x1,5 – 10680 – ČSN 42 6935.1 

• Ocel 11375.1 

• TR Ø 20x1,5 – 2500 – ČSN 425723.22 

• Ocel 11320.0  

• svařování CO2 

Přípravek pro dveře do nákladového prostoru: 

• TR 4HR 25x1,5 – 10680 – ČSN 42 6935.1 

• Ocel 11320.0 

• TR Ø 20x1,5 – 2500 – ČSNc425723.22 

• Ocel 11375.1 

• svařování CO2 

Stoly pro údržbu vnitřního vybavení 

Pracovní stoly umožňují pracovníkům údržby ošetřovat demontované díly vnitřního 

vybavení v ergonomické poloze. Firma JOB AIR – CEAM zvolila pracovní stoly s mohutnou 

dřevěnou pracovní deskou, která je uchycena na kovové konstrukci. Ta je opatřena kolečky 

pro možnost přesouvání ponku po ploše hangáru. Na pracovní desku je možné přidělat svěrák. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 24. Pracovní ponk 
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Pracovní stůl pro přípravu koberců v čalounické dílně 

V prostorách čalounické díly se připravují koberce do kabiny cestujících. Tato příprava 

spočívá v přípravě úzkých a dlouhých pruhů koberce a jejich obšití. Pro tuto práci je zapotřebí 

rozměrné a hladké pracovní desky, na kterých je možné umístit šicí stroje. Velikost pracovní 

desky by měla být alespoň 5000x2000 mm. 

 

6.3. Prostředky pro ošetřování vnitřního vybavení 
Při ošetřování dílů vnitřního vybavení je důležitá čistota. K tomu slouží řada čistících 

prostředků. Některé se používají přímo při údržbě u nejvíce znečištěných dílů.  

Používané prostředky: 

• Servošampon. 

• technický benzín, 

• líh. 

• MEK – methyl ethyl keton 

Např. Servošampon je extra silný koncentrovaný sypký přípravek který se používá pro 

strojní i ruční mytí šasi, motorů a karoserií motorových vozidel, či letecké techniky. Je to 

mycí roztok s aktivní pěnou účinně odstraňující všechny provozní nečistoty a případné zbytky 

provozních náplní. 

 

Další jsou třeba při dokončovacích údržby, kdy je třeba interiér letadla vyčistit a 

dezinfikovat. Používané prostředky: 

• Lze použít běžně používané prostředky jako v domácnosti. 

 

Čisticí prostředky můžeme umístit v prostoru pro ošetřování do společné skříně v určitém 

množství, které lze doplnit ze zásob ve skladu.  

 

6.4. Prostory pro čtení dokumentace a informační cedule 
Při údržbě letecké techniky je důležitou činností technika provádějícího údržbu čtení 

dokumentace. Pro čtení dokumentace a postupů ošetřování je třeba mít k dispozici počítač. 

Každá PC stanice obsahuje přístup do dokumentů AMM. Monitor PC stanice je umístěna na 

pracovním stole spolu s tiskárnou. Vytištěné dokumenty je možné odkládat do schránek. 

Informace o prováděné údržbě dostávají technici z informačních tabulí. Ty jsou umístěny 

v blízkosti letounu.  
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7. Návrh prostoru pro ošetření a uskladnění dílů vnitřního 

vybavení 
Pro zvýšení efektivnosti údržby je třeba navrhnout logický systém prostoru uskladnění a 

ošetřování vnitřního vybavení. Takto navržený systém musí splňovat několik základních 

požadavků oproti stávajícímu stavu: 

• Zvýšení efektivnosti, 

• snížení nákladů, 

• úspora času při údržbě.  

V současné době se na JOB AIR – CEAM tento problém neřeší.  

Rozložení regálů a prostředků pro ošetřování vnitřního vybavení. 

Navrhovaný systém se snaží celou údržbu vnitřního vybavení v prostorách plochy 

hangáru umístit na jedno místo v blízkosti letounu. Tak aby pracovníci údržby v tomto 

prostoru měli vše potřebné pro ošetřování a uskladnění dílů vnitřního vybavení.  

Obr. 7.1. ukazuje pohled na prostor údržby letadla a znázorňuje prostor pro skladování a 

údržbu vnitřního vybavení letadla. Po pravé straně trupu letounu je vytvořena základna 

techniků zabývajících se údržbou vnitřního vybavení. Zde se nachází vše potřebné pro jejich 

práci. Sedadla cestujících se po demontáži uloží na levou stranu trupu. To je důsledek 

nedostatku místa v pravé části a toho, že údržbu sedadel provádějí  převážné technici 

z čalounické dílny, která nemá základnu na ploše hangáru. Proto nemusí být uskladněny 

přímo na základně techniků údržby vnitřního vybavení. 

 
Obr. 7.1. Prostory pro ošetřování vnitřního vybavení 
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Obr. 7.2.. zobrazuje detail rozmístění a počet zařízení potřebných pro údržbu C – Check 
letounu Boeing 737.  

           
 

 

Obr. 7.3. zobrazuje detail rozmístění a počet zařízení potřebných pro údržbu D – Check 

letounu Boeing 737.  

 
Obr. 7.3. Ošetřování vnitřního vybavení D – Check 

Obr. 7.2. Ošetřování vnitřního vybavení C – Check 



43 
 

8. Ekonomické a časové vyhodnocení práce 

 
Na základě strategie JOB AIR – CEAM, která se rozhodla vyrábět prostředky pro údržbu, 

jako jsou schody různých velikostí a různé druhy plošin za použití vlastních technologií a 

zaměstnanců. Je ekonomicky výhodné vyrobit stejným způsobem i regály na uskladnění 

vnitřního vybavení a přípravky pro ošetřování. Při výrobě navržených paletizačních 

prostředků a přípravků pro ošetřování bylo použito dostupných technologií a levných 

materiálů. Všechny potřebné technologie již firma vlastní. 

Při použití navrhovaných paletizačních prostředků se úspora proti jiným dostupným 

systémům pohybuje řadově v tisících korunách za kus. A přitom vlastnosti takto navržených 

regálů pro skladování vnitřního vybavení jsou mnohem lepší. 

Návrh rozdělení plochy může přinést úsporu normohodin, protože údržbu centralizuje na 

jedno místo na ploše hangáru, kde je soustředěno veškeré potřebné vybavení pro tuto údržbu. 

Odpadá tak doba přesunu jednotlivých demontovaných dílů na různá místa v údržbovém 

centru.     
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9. Závěr 
Cílem této práce bylo seznámit se s vnitřním vybavením letadla Boeing 737, které je dnes 

nejpoužívanějším stojem na krátké a střední tratě. Dále pak s údržbou vnitřního vybavení 

v opravárenském centru JOB AIR - CEAM. Prozkoumat možnosti zvýšení efektivnosti 

údržby vnitřního vybavení a možnosti zavedení nových postupů a zařízení pro opravy a 

uskladnění v prostorách údržby. 

Práce navrhuje několik nových řešení skladovacích regálů na demontované díly vnitřního 

vybavení. Tyto paletizační prostředky jsou navrženy tak, aby byli vyrobitelné v prostorách 

údržbové organizace. Stejně jednoduché konstrukce jsou navrženy pro přípravky na 

ošetřování některých dílu vnitřního vybavení. 

Návrh nového rozložení plochy hangáru v sobě přináší možné zvýšení efektivnosti 

údržby. 

Můžeme tedy říct, že stanovené cíle bakalářské práce byly splněny. 
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Příloha 1 

 
Obr. 1.1. Stojan na kompozitové desky 

 

 
Obr. 1.2. Regál na uložení vnitřních stěn 
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Příloha 2 
 
 
 

 
Obr. 2.1. Velký skladovací regál 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr 2.2. Regál na ostatní vybavení 
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Příloha 3 
 
 
 

 
 

Obr 3.1. Regál pro uložení speciálního vybavení 
 

 
Obr. 3.2. Regál pro uložení PSU 
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Příloha 4 
 
 

 
 
 

Obr. 4.1. Přípravek pro údržbu vstupních dveří 
 

 
Obr. 4.2. Přípravek pro údržbu nákladových dveří  

 


