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Seznam pouţitých zkratek 

 

Zkratka Český název Anglický název 

 

AM  Zodpovědný vedoucí údrţby  Accountable Manage 

AMT Technik údrţby letadel  Aircraft Maintenance Technican 

APU Pomocná hnací jednotka  Auxiliary Power Unit) 

CMM  Příručka pro údrţbu letadlových celku  Component Maintenance Manual 

CPM Metoda kritické cesty  Critical Path Metod 

CRS Osvědčení o uvolnění do provozu  Certificate of Release to Service 

EM  Vedoucí inţenýringu  Engineering Manager 

ENG Inţenýring  Enginnering 

FH Letová hodina  Flight Hour 

FC Letový cyklus  Flight Cycle 

LMM  Vedoucí tratové údrţby  Line Maintenance Manager 

LT Letecká Technika  

MM Vedoucí údrţby  Maintenance Manager 

MRO Údrţba, opravy a revize  Maintenance Repair Overhaul 

MOE Výklad organizace údrţby  Maintenance Organisation Exposition 

MPD Dokument plánu údrţby  Maintenance Planning Document 

PE  Technolog  Production Engineer 

PM  Vedoucí plánování  Planing Manager 

QM  Vedoucí jakosti  Quality Manager 

STC Doplňkový typový certifikát  Supplemental Type Certificate 

SRM  Příručka pro opravy draku letounu  Structural Repair Manual 

TC Typový certifikát  Type Certificate 

TS Technická podpora  Technical Support 

TÚ Technický Úsek  

WO Pracovní příkaz  Workorder 

ZJ Zaměstnanec Jakosti  

 

 



  

 

4 

 

0 Cíle 

 

1. Navrhnutí modelové pracoviště pro vedoucí linek těţké údrţby letadel  

 

2. Návrh by měl brát na zřetel všechny typy moţných revizí a letadel, která připadají 

v dané firmě v úvahu.  

 

3. Konkrétním cílem této práce je posouzení všech poţadavků, podmínek, vstupů a 

výstupů a zpracování komplexního návrhu takového pracoviště včetně stanovení 

kompetencí, prostorového rozmístění, vybavení prostředky a zařízením. 
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1 Úvod 

 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout pracoviště vedoucího linky těţké údrţby 

letadel pro hangár údrţbové organizace a to jak stálého pracoviště, tak i mobilní varianty pro 

provádění prací jednoduššího charakteru (např. konzervace, výměna motoru, traťová údrţba 

atd.). Návrh by měl brát na zřetel všechny typy moţných revizí a letadel, která připadají 

v dané firmě v úvahu. Konkrétním cílem této práce je posouzení všech poţadavků, podmínek, 

vstupů a výstupů a zpracování komplexního návrhu takového pracoviště včetně stanovení 

kompetencí, prostorového rozmístění, vybavení prostředky a zařízením. 

A to všechno tak, aby vše vyhovovalo pracovníkům, kteří budou toto pracoviště vyuţívat 

k provádění práce. Pracoviště by mělo být navrhnuto v souladu s legislativními předpisy 

(např. Part 145, protipoţární poţadavky, bezpečnostní poţadavky, hygienické poţadavky…)  

 

Pro snadnější rozhodnutí údrţbové organizace, zda tento projekt realizovat bude slouţit 

právě metoda síťové analýzy. Tato síťová analýza CPM bude slouţit k výpočtu časů 

jednotlivých činností při realizaci pracoviště. K tomuto by měl přispět Ganttův diagram, který 

nám znázorní dekompozice projektu a jeho podrobností. Dále pak bude proveden rozpočet 

realizace pracoviště. 
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2 Zhodnocení součastného stavu 

 

 Firma zabývající se údrţbou letadel, kterou se budeme v této práci zabývat je 

klasickým příkladem specializované letecké údrţbové organizace, tzv. MRO – Maintenace 

Repair Overhaul. Její hlavní činností je oprava a údrţba letadlové techniky a letadlových 

celků. Sídlí na mezinárodním letišti Leoše Janáčka – Ostrava. Firma vznikla v roce 1993 jako 

opravárenské středisko pro letouny L-410. Později firma získala oprávnění opravovat letouny 

Saab 340 a Saab 2000. V roce 2008 získala oprávnění pro opravu a údrţbu letadel Boeing 

737, které v současnosti tvoří hlavní specializaci firmy.  

 Firma má tedy oprávnění podle Části 145 a specializuje se na údrţbu a opravy 

letadel a letadlových celků letounů typů Boeing B737, Airbus 320, Saab 340, Saab 2000 a Let 

L410.  Tato firma prodělala ohromný rozvoj, kdy se z malého opravárenského centra pro 

letouny Saab a L-410 s cca 40 zaměstnanci, kdy kapacity dovolovaly provádět zároveň těţkou 

údrţbu pouze jednoho letounu a menší práce na dalších dvou aţ třech letounech, stala 

údrţbová organizace v budoucnu s aţ 400 zaměstnanci a mající hangár pro 6 letounů velikosti 

B737, na kterých je moţné provádět údrţbu úrovně C-check současně. Takovýto rozvoj s 

sebou nese i poţadavky na rozvoj a reorganizaci řídící struktury podniku, aby bylo moţné 

efektivní řízení zdrojů a vybudování a udrţení technického zázemí tak velké organizace a 

uspokojení poţadavků zákazníků provozující letouny pro střední tratě kategorie B737 a A320. 

Tato proměna z malé firmy na velký podnik samozřejmě neproběhla snadno a vlastně ještě 

stále probíhá.  

 Jak jiţ bylo řečeno, firma vybudovala nový hangár, ve kterém je moţné provádět 

těţkou údrţbu aţ 6 letounů Boeing 737 současně. Součástí hangáru jsou rovněţ prostory pro 

klempířskou a strojní dílnu, motorovou dílnu, avionickou dílnu, čalounickou dílnu, NDT 

dílnu a dílnu pro opravy podvozkových kol.  

 Velikost vnitřních prostor hangáru poskytuje široké moţnosti údrţbové činnosti 

firmy Hlavní pracovní plocha hangáru o rozměru 11 680 m2 má délku 146m, šířku 80m a 

výšku 34,5m. Záměr této údrţbové organizace směřuje k provádění sloţitějších revizí, hlavně 

na letounech Boeing 737 a také Airbus 320. V závislosti na uspořádání dokáţe pracoviště 

údrţby pojmout 6 aţ 8 Boeingů 737 popř. Airbusů 320, nebo další LT v různém vzájemném 

uspořádání na celkové ploše hangáru. Tento hangár má nadějné předpoklady pro provádění 

údrţby celkem velkého počtu LT.  
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V současné době je nejvíce vyuţívaným a vybaveným pracovištěm linka, která se 

nachází v jiţní části hangáru v sektoru A1 viz. Obr. 5.13, kde je vytvořeno součastné 

pracoviště pro vedoucího linky a to Je přednostně určeno pro vykonávání těţké údrţby na 

velkých dopravních letounech typu Boeing 737 popř. Airbus 320. Technické vybavení této 

linky se skládá z plošin, hydraulických zvedáků, odkládacích stojanů, pozemního 

energetického zdroje, stojany na rutinní karty, materiálové boxy na dodaný materiál a PC 

stanice s přístupem do dokumentace. Dá se říci, ţe tyto prostředky plně postačují pro 

provádění stávající údrţby na letounech Boeing 737 aţ do rozsahu prohlídky typu C-Check. 

K provádění těţké údrţby na těchto letadlech by měl slouţit můj návrh stabilního pracoviště.  

 

Nynější vybavení linek ve střední části hangáru poskytuje zázemí převáţně letounům 

SAAB. Pro letouny typu Boeing 737 nabízí pouze moţnost uskladnění či provádění lehké 

údrţby. Severní servisní linka dosud slouţí k provádění lehké údrţby a konzervačním pracím 

na LT pro udrţení jejího technického stavu, by potom mělo slouţit jednodušší návrh 

mobilního pracoviště [7]. 

 

 

Z poznatků součastného vyuţívání a vybavení pracoviště navrhuji: 

 

• vycházet z navrhnutého uspořádání plochy, 

• vybavit pracoviště lepším uloţením NRC karet, 

• realizovat můj návrh pracoviště v sektoru A1 a C1 popř. B1 viz. Obr. 5.13, 

• implementovat dosavadní pracoviště, které momentálně nejsou vyuţívány 

• zvýšit počet materiálových boxů z jednoho na dva k jedné lince 
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2.1 Nezbytné součásti údrţby 

 

Přístup ke studiu dokumentace k letounu je zajištěn na určených místech v hangáru, 

která jsou vybavena stoly s PC stanicemi. Tyto PC stanice jsou napojeny na vnitřní síť firmy, 

prostřednictvím které je zabezpečena pravidelná aktualizace elektronické databáze údajů 

potřebných ke kvalitnímu a bezpečnému provedení údrţby.  

Písemné dokumenty k provedení údrţby (TASK CARD) jsou umísťovány do 

speciálních stojanů a zónově rozděleny do pěti skupin dle odborného zaměření pozemního 

personálu. Rozdělení stojanů do jednotlivých zón pro pracovníky údrţby: 

 

• motorů - Engine, 

• podvoků - Landing 

• exteriéru - Exterior, 

• interiéru - Interior, 

• elektrických a avionických systémů - Avionic. 

 

 

2.2 Kvalifikace oprávnění 

 

1. Systém tříd oprávnění a kvalifikací organizací viz.Tab. 2.1, vyjma jak je stanoveno 

jinak pro nejmenší organizace v odstavci 11, nastiňuje v normalizovaném tvaru celý 

rozsah oprávnění moţných podle části M oddílu A hlavy F. Organizaci musí být 

uděleno oprávnění sahající s omezeními od jediné třídy a kvalifikace aţ po všechny 

třídy a kvalifikace. 

2. Hlava F poţaduje od organizace oprávněné k údrţbě podle části M oddílu A hlavy F, 

aby vedle tabulky 1 uvedla rozsah práce ve výkladu organizace údrţby. Viz. rovněţ 

odstavec 10. 

3. Rozsah práce stanovený ve výkladu organizace údrţby definuje přesné meze 

oprávnění ve třídě(ách) a kvalifikaci(ích) oprávnění uděleného členským státem. Je 

tedy nezbytné, aby třída(y) a způsobilosti oprávnění byly slučitelné s rozsahem práce 

organizace. 
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4. Třídní kvalifikace kategorie A znamená, ţe organizace oprávněná k údrţbě podle 

části M oddílu A hlavy F můţe provádět údrţbu na letadle a libovolném letadlovém 

celku (včetně motorů/APU) pouze pokud jsou tyto letadlové celky namontovány 

v letadle, aţ na to, ţe takové letadlové celky mohou být dočasně sejmuty za účelem 

údrţby, kdyţ je takové sejmutí výslovně povoleno příručkou pro údrţbu letadla 

z důvodů zlepšení přístupu k předmětu údrţby, za podmínky, ţe postup řízení ve 

výkladu organizace údrţby je přijatelný pro členský stát. V části omezení je potom 

přesně stanoven rozsah takové údrţby a tím je dán rozsah oprávnění. 

5. Třídní kvalifikace kategorie B znamená, ţe organizace oprávněná k údrţbě podle 

části M oddílu A hlavy F můţe provádět údrţbu nezastavěných motorů/APU 

(„Pomocná energetická jednotka“) a celků motorů/APU pouze, kdyţ tyto letadlové 

celky jsou namontovány na motoru/APU, aţ na to, ţe takové celky mohou být 

dočasně sejmuty za účelem údrţby, kdyţ je takové sejmutí výslovně povoleno 

příručkou pro údrţbu motoru/APU a to z důvodů zlepšení přístupu pro údrţbu. V 

části omezení je potom přesně stanoven rozsah takové údrţby a tím je dán rozsah 

oprávnění. Organizace oprávněná k údrţbě podle části M oddílu A hlavy F s třídní 

kvalifikací kategorie B můţe rovněţ provádět údrţbu zastavěných motorů při údrţbě 

na technické základně i při traťové údrţbě s podmínkou, ţe ve výkladu organizace 

údrţby je postup řízení. Taková činnost, pokud je povolena členským státem, musí 

být uvedena v rozsahu práce výkladu organizace údrţby. 

6. Třídní kvalifikace kategorie C znamená, ţe organizace oprávněná k údrţbě podle 

části M oddílu A hlavy F můţe provádět údrţbu nezastavených letadlových celků 

(vyjma motorů a APU) určených k zástavbě do letadla nebo leteckého motoru/APU. 

V části omezení je potom přesně stanoven rozsah takové údrţby a tím je dán rozsah 

oprávnění. Organizace oprávněná k údrţbě podle hlavy F s třídní kvalifikací 

kategorie C můţe rovněţ provádět údrţbu na zastavěných letadlových celcích během 

údrţby letadla na technické základně nebo traťové údrţby, nebo v zařízení pro 

údrţbu motorů/APU s podmínkou, ţe ve výkladu organizace údrţby je postup řízení. 

Taková činnost, pokud je povolena členským státem, musí být uvedena v rozsahu 

práce výkladu organizace údrţby. 

7. Třídní kvalifikace kategorie D je nezávislou třídní kvalifikací, která nemá nutně 

vztah k určitému letadlu, motoru nebo jinému letadlovému celku. Kvalifikace D1- 

Nedestruktivní zkoušení (NDT) je nezbytná pouze pro organizaci oprávněnou k 
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údrţbě podle hlavy F, která provádí nedestruktivní zkoušení jako konkrétní pracovní 

úkol pro jinou organizaci. Organizace oprávněná k údrţbě podle části M oddílu Ay 

hlavy F s třídní kvalifikací kategorie A nebo B nebo C můţe provádět nedestruktivní 

zkoušení výrobků, které udrţuje, aniţ by potřebovala třídní kvalifikaci D1, s 

podmínkou, ţe výklad organizace údrţby obsahuje postupy nedestruktivních 

zkoušení. 

8. Část „omezení“ je určena poskytovat členskému státu co největší pruţnost k 

přizpůsobení oprávnění konkrétní organizaci. Tabulka 1 přesně určuje druhy 

moţných omezení, a zatímco údrţba je uváděna jako poslední v kaţdé třídní 

kvalifikaci, je přijatelné klást důraz spíše na úkol údrţby neţ na výrobce typu letadla 

nebo motoru, je-li to pro organizaci vhodnější. Příkladem mohou být zástavby a 

údrţba systémů avioniky. 

9. Tabulka oprávnění k údrţbě viz. Tab. 2.1 se odvolává na řadu, typ a skupinu v části 

„omezení“ třídy A a B. Řada znamená konkrétní typovou řadu jako např. Boeing 737 

- 300 a Boeing 737 - 600 nebo SAAB 340 a SAAB 2000 atd. Typ znamená konkrétní 

typ nebo model (verzi) jako Boeing  737NG. Lze se odvolávat na libovolný počet řad 

nebo typů.  

10. Pokud se pouţívá dlouhý seznam udrţovaných letadlových celků, který můţe 

podléhat častým změnám, pak takové změny musí být v souladu s postupem 

přijatelným pro členský stát a zařazeným do výkladu organizace údrţby. Postupy se 

musí zaměřit na problematiku toho, kdo je odpovědný za změny seznamů a ostatní 

činnosti související se změnou. Takováto opatření zahrnují zajišťování shody 

s hlavou F pro produkty nebo sluţby připojené do seznamu. 

11. Organizace oprávněná k údrţbě podle části M oddílu A hlavy F, která zaměstnává 

pouze jednu osobu, která plánuje údrţbu a sama ji provádí, můţe být drţitelem pouze 

omezeného rozsahu kvalifikace oprávnění. Maximální přípustná omezení jsou: 
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Tab. 2.1 Zamýšlený rozsah práce údržbové organizace [5] 

 

 

 V zamýšleném rozsahu prací údrţbové organizace není zapsána nově získaná 

kvalifikace pro Airbus 320 do úrovně C2 (Automatické řízení letu). Pokus o získání 

kvalifikace na těţkou údrţbu letadel typu BAe 146/AVRO 146 – RJ Series nebyl uskutečněn 

[11]. 
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2.3 Popis prohlídek dané kvalifikace 

 

A-Check 

 

 Prohlídka A-Check je sloţena z kontroly draku a systémů letounu, výsledek této 

prohlídky pak určuje celkový stav letadla. A-Check se většinou můţe provádět podle 

předepsaných letových hodinách, cyklech či kalendářních časových intervalech. A-Check 

servisní program obsahuje osm různých A-Check. Od A1 po A8. Tyto prohlídky jsou 

prováděny chronologicky za sebou. Dle typu letounu mají jednotlivé prohlídky různý rozsah 

pracnosti. Např. danou generací Boeingu 737 Classic nebo Boeingu 737 Next Generation. 

K těmto typům prohlídek by měl slouţit můj návrh mobilního pracoviště. 

 

C-Check 

 

 U revize C-Check je třeba provést důkladnější kontrolu částí a systémů letounu k tomu 

za účelem ověření další letové způsobilosti. Tato inspekce je sloţena z vybrané operační 

kontroly funkcí a vyţaduje rozsáhlejší demontáţní práce krytů a panelů letounu apod., které 

mají za úkol usnadnit inspekci. C-Check program se sestává z dvaceti revizí od C1 po C20. 

Provádění Checků je také prováděno chronologicky za sebou a liší se rozsahem. U těchto 

sloţitějších revizí bude slouţit návrh stabilního pracoviště. 

 

 

D-Check 

 

 D-Check je nejrozsáhlejší prohlídkou prováděnou na letounu Boeing 737. Jde o 

generální opravu s velmi důkladnou údrţbou všech částí, z nichţ některé části jako např. 

motory, přistávací zařízení apod. se odesílají do určených specializovaných opravárenských 

podniků, kde projdou důkladnou inspekcí a případnými opravami. Vybavení servisní linky 

proto vyţaduje celou řadu odborných dílen a úloţných míst. Zde se také vyuţije návrhu 

stabilního pracoviště, pokud údrţbová organizace získá kvalifikaci pro provádění těchto prací 

[7].  
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2.4 Typy LT zapsané v MOE údrţbové organizace 

 

Boeing 737 Classic, (série 300, 400, 500) 

 

Vývoj nové verze s označením - 300 započal v březnu 1981. Je to verze, která měla 

být původně jen prodlouţenou verzí -200. Boeing se však rozhodl pouţít zcela nové motory, 

které byly vyvinuty společnými silami General Eletric a SNECMA. Tyto motory měly niţší 

spotřebu paliva a hlavně splňovaly hlukové limity. Motory byly větší a těţší neţ jejich 

předchůdci, díky tomu nezbýval dostatek volného místa mezi motory a zemí, coţ vyvolalo 

nutnost dalších úprav. Vylepšení se dočkala také křídla, aerodynamika a interní systémy. 

První let verze -300 se uskutečnil v únoru 1984, v listopadu téhoţ roku stroj vstoupil do 

komerčního provozu. Výroba byla ukončena v prosinci 1999. V červnu 1986 začal Boeing s 

vývojem prodlouţené verze, která nese označení -400. Tento stroj byl částečně vyvinut jako 

náhrada za Boeing 727. Nejkratší a nejmenší člen této generace byl svou délkou srovnatelný s 

verzí -200, ale byl osazený silnějšími motory. První let -500 se uskutečnil v červnu 1989, v 

únoru následujícího roku pak stroj vstoupil do běţného provozu. Výroba letadla byla 

zastavena v roce 1999, přičemţ celkem bylo dodáno 389 kusů [20]. 

 

 

Obr. 2.1  Boeing 737 – horní pohled 
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Časové intervaly údrţby - Boeing 737 Classic, (série 300, 400, 500) 

 

TYP PROHLÍDKY INTERVAL ROZSAH PRÁCE 

Daily Check Kaţdý den provozu  

Weekly Check Kaţdých 55 FH  

A-Check Kaţdých 250 FH Základní prohlídka draku a 

systémů letounu 

B-Check: Kaţdých 750 FH  

C-Check Kaţdých 4000 FH  

D-Check Kaţdých 24 000 FH Generální oprava 

Q-Check Kaţdých 12,500 FH nebo 1460 

kalendářních dní podle toho co 

nastane dřív 

 

 

Tab. 2.2 Časové intervaly údržby Boeing 737 CL 

 

Boeing 737 Next Generation, (série 600, 700, 800, 900) 

 

Prvotní verze byla vyvinuta verze -700, která, stejně jako všechny pozdější verze, byla 

vybavena silnějšími motory a také vylepšenými křídly. Jeho první let se uskutečnil v prosinci 

1996, o rok později pak stroj vstoupil do běţného provozu. Další v pořadí byla verze -800, 

která byla aţ do oficiálního spuštění programu nazývána 737-400X Stretch. Oproti verzi -400 

je -800 o 3 metry prodlouţena a má delší dolet. Nejmenším z rodiny letadel Next-Genration je 

verze -600. První let následoval v lednu 1998. Naopak největší a také nejnovější verzí je -900, 

jejíţ vývoj byl spuštěn v září 1997. Do komerčního provozu se tento stroj dostal v květnu 

2001. Součástí této rodiny je i Boeing Business Jet (BBJ). Je produktem společného podniku 

Boeingu a General Electric, a je určen pro korporátní a VIP klientelu. BBJ je určitou 

kombinací verzí -700 a -800 doplněnou o 3-10 přídavných nádrţí. První kompletní dodávka 

této verze se uskutečnila v září 1999. Na základě verze -800 byl vyvinut i Boeing Business Jet 

2, který nabízí o 25% více místa neţ jeho předchůdce. Současně má o něco kratší dolet, 

protoţe můţe mít maximálně 7 přídavných nádrţí [20]. 
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Časové intervaly údrţby - Boeing 737 NG (600, 700, 800, 900) 

 

TYP PROHLÍDKY INTERVAL ROZSAH PRÁCE 

Daily Check Kaţdý den provozu  

Weekly Check Kaţdých 55 FH  

A-Check Kaţdých 600 FH + 5%, 70 dní 

nebo 300 FC 

Základní prohlídka draku a 

systémů letounu 

C-Check Kaţdých 6000 FH, 24 měsíců 

nebo 3500 FC 

 

D-Check Kaţdých 10 let Generální oprava 

S-Check Prvních 12 let nebo 35 000FC 

Opakovaně 8 let nebo 24 000FC 

 

 

Tab. 2.3 Časové intervaly údržby Boeing 737 NG 

 

SAAB 340 

 

Dvě firmy Saab – Scania a Fairchild uzavřely v roce 1980 smlouvu o společném 

vývoji a prodeji malého regionálního turbovrtulového letadla. Při vývoji SF-340, jak začal být 

projekt označován, se kladl důraz na jednoduchost ovládání, údrţby, odbavování a 

samozřejmě bezpečnost. Křídlo bylo vyvinuto s částečnou pomocí NASA a letoun měl být 

poháněn dvěma turbovrtulovými motory General Eletric CT7. Při vývoji měl Fairchild na 

starost křídlo, směrovku a uloţení motorů. Saab konstruoval trup, nesl 75% nákladů při vývoji 

a byl zodpovědný za finální montáţ a testování. SF-340 byl určen pro 33-35 cestujících a 

dvoučlennou posádku. První let prototypu se odehrál 25.1. 1983. V roce 1989 představil Saab 

verzi S340B s vylepšenými motory CT7-9B, zvětšeným rozpětím vodorovných ocasních 

ploch, vylepšeným podvozkem a zvýšenou MTOW na 12 928 kg. Ve výrobě tato verze 

nahradila verzi A a znamenala průlom na americký trh [12].  
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Časové intervaly údrţby - SAAB 340 

 

TYP PROHLÍDKY INTERVAL ROZSAH PRÁCE 

Line Check 1 kaţdých 48 hodin Servis a kontrola stavu hlavních 

částí základní úrovně 

Line Check 2 týdenní interval ( kaţdých 7 

kalendářních dní) 

Servis a kontrola stavu hlavních 

částí základní úrovně 

400FH kaţdých 400 letových hodin Servis a kontrola stavu hlavních 

částí a bezpečnost systémů 

800FH kaţdých 800 letových hodin Navíc A-Check - hlavní 

vizuální kontrola bezpečnosti 

agregátů a dalších systémových 

kontrol 

4000FH kaţdých 4000 letových hodin Systémové testy, kontroly pro 

zjištění celkového stavu, 

bezpečnost agregátů a draku 

letounu. Hlavní vizuální 

prohlídka (vnitřní i vnější 

kontrola) 

Zonal inspection Po určitých FH a kalendářní 

době 

Hlavní vizuální kontrola podle 

zón 

Corosion inspection Podle kalendářní doby Kontrola týkající se poškození 

Structural fatigue inspection Podle odlétaných cyklů Kontrola týkající se únavového 

poškození 
 

Tab. 2.4 Časové intervaly údržby SAAB 340 

 

SAAB 2000 

 

 V roce 1985 začala firma Saab uvaţovat o nástupci svého úspěšného typu Saab 340. 

Měl to být 58 místný turbovrtulový letoun určený pro regionální tratě do 1 800 km a měl být 

konkurencí pro nastupující proudové Regional Jety. Cestovní rychlost nového letounu měla 

být aţ 660 km/h a nejvyšší ekonomiky provozu měl dosahovat na tratích, jejichţ přeletové 

časy nepřesahovaly 90 minut. I kdyţ měl nový letoun o něco málo niţší rychlost neţ 

proudové regionální letouny, jeho spotřeba byla podstatně niţší . Této výhody bylo dosaţeno 

pouţitím amerických turbovrtulových motorů Allison AE2100 a instalací nového typu 

křídla[18].  
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Časové intervaly údrţby - SAAB 2000 

 

TYP PROHLÍDKY INTERVAL ROZSAH PRÁCE 

Weekly Týdenní prohlídky kaţdých 7 

dní 

Servis a prohlídka 

300FH  Kaţdých 300 letových hodin Servis/ prohlídka/ provozní test 

3000FH Kaţdých 3000 letových hodin Servis/prohlídka/ test 

funkčnosti 

Zonal inspection Po určitých FH a kalendářní 

době 

Hlavní vizuální kontrola podle 

zón 

Structural fatigue inspection Podle odlétaných cyklů Kontrola týkající se únavového 

poškození 
 

Tab. 2.5 Časové intervaly údržby SAAB 2000 

 

LET L-410 Turbolet 

 

Je dopravní a transportní letoun, určený pro regionální dopravu. Jedná se 

o hornoplošný, samonosný jednoplošník. Konstrukci trupu tvoří celokovová poloskořepina, 

křídlo je dvounosníkové, vybavené dvouštěrbinovými klapkami a spoilery. Pohonnou 

jednotku tvoří dva turbovrtulové motory Walter M 601 a vrtule Avia V508 nebo V 510 - 

vrtule stálých otáček s moţností praporování a reverzu. Elektrická soustava je 

napájena stejnosměrným napětím 28V. Letoun je vybaven hlavním a záloţním hydraulickým 

systémem. Podvozek je hydraulicky zasouvatelný. Stroj je schopen přistávat na malých a 

neupravených letištích a schopen provozu v extrémních podmínkách, je certifikován pro lety 

dle přístrojů (IFR), přesné přiblíţení ILS CAT 1. Hlavním odběratelem letounů měl 

být sovětský Aeroflot [21]. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_letoun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transportn%C3%AD_letoun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornoplo%C5%A1n%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednoplo%C5%A1n%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aeroflot
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Časové intervaly údrţby - LET L410 Turbolet 

 

TYP ÚDRŢBY TYP PROHLÍDKY INTERVAL 

Operativní údrţba Údrţba A Před kaţdým letem 

Údrţba B Po kaţdém přistání a předání k parkování 

Údrţba C 1x ze den po skončení letového dne nebo před 

prvním letem po přestávce mezi lety 1-15 dní, 

údrţba má platnost 12-24 hodin 

Periodická údrţba – 

bezgenerálkový systém 

údrţby 

Prohlídka 1 Kaţdých 10±1den 

Prohlídka 2 Kaţdých 300±30 FH 

Prohlídka 3 Kaţdých 1200±30 FH 

Prohlídka 4 Kaţdých 2400±30 FH 

Revize – generálkou 

systém údrţby 

R1 Po 4800±150 FH nebo nejpozději po 10-ti letech 

od data výroby 

R2 Po 9600±150 FH nebo nejpozději po 10-ti letech 

od poslední revize 

R3 Po 14400±150 FH nebo nejpozději po 10-ti 

letech od poslední revize 

 

Tab. 2.6 Časové intervaly údržby L 410 

 

A320 Family: A318, A319, A320, A321 - A320 

 

Airbus A320 je proudové dopravní letadlo pro střední a krátké tratě, které vzniklo ve 

druhé polovině osmdesátých let minulého století. Spolu se svými sourozenci A318, A319 a 

A321 představuje nejúspěšnější produkt společnosti Airbus Industrie. V 80. letech minulého 

století, kdy Airbus zahájil práce na projektu letadla pro kratší trati, které mělo nahradit 

letouny typu Boeing 727, Boeingu 737–100/200 a také DC-9. Nový typ měl zároveň 

konkurovat další generaci amerických strojů – Boeingu 737–300/400/500 a MD-80. Oproti 

svým rivalům se měl nový Airbus odlišovat ekonomičtějším provozem, větším pohodlím pro 

cestující a pouţitím moderních materiálů a technologií. 

Počáteční impuls k zahájení prací dala roku 1981. Jiţ od počátku se počítalo s 

několika různými verzemi odlišujícími se různou kapacitou cestujících. Jako první přišel na 

řadu A320. Výroba prvního prototypu byla zahájena v březnu 1984, první let se uskutečnil 22. 

února 1987 a 27. dubna téhoţ roku se do vzduchu vznesl i druhý prototyp. Certirikát JAA typ 

získal 26. února 1988 a A320 mohl vstoupit do sluţby [22]. 
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Časové intervaly údrţby - A320 Family 

 

TYP PROHLÍDKY INTERVAL ROZSAH PRÁCE 

A-Check Kaţdých 750 FH + 5%, 40 

měsíců nebo 750 FC 

Základní prohlídka draku a 

systémů letounu 

C-Check Kaţdých 6000 FH, 20 měsíců 

nebo 4500 FC 

 

Zonální kontrola 4 měsíce a násobky, 20 měsíců 

a 40 měsíců, 6 let 

a 12 let. 

 

Strukturální kontrola 6 a 12 let  

 

Tab. 2.7 Časové intervaly údržby A320 Family 

 

2.5 Povinnosti a odpovědnosti pracovníku vedení 

 

Zodpovědný vedoucí (AM) 

Zástupce AM: Vedoucí údrţby MM 

 

Zodpovědný vedoucí organizace, oprávněné k údrţbě podle Part 145, je zodpovědný za to, 

ţe jsou k dispozici všechny potřebné zdroje k provádění údrţby v souladu s Part 145 a tím k 

zachování platnosti oprávnění organizace, vydaného ÚCL podle Part 145. AM je zodpovědný 

ÚCL za údrţbovou organizaci podle Part 145. Jmenuje osoby do všech vedoucích funkcí, 

které jsou poţadovány pro zajištění letové způsobilosti opravovaných letadel, plnění 

programového plánu a poţadavku zákazníka. Technická zodpovědnost je trvale delegována na 

MM. MM a QM mají přímý přístup k AM. Činnosti AM je povinen: 

 

 prosazovat politiku bezpečnosti a jakosti uvedenou v MOE,  

 zajistit ziskovost údrţbových prací ve spolupráci s obchodním oddělením, 

 zajistit dostatečné zdroje (jako jsou finance, materiál, lidské zdroje, atd.) pro údrţbu, 

 schvalovat smlouvu o údrţbě se zákazníky, 

 formovat dlouhodobou strategii údrţby, 

 jmenovat pracovníky vedení, 

 odpovídat za splnění nápravná opatření z interních a externích auditu [5]. 
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Vedoucí údrţby (MM) 

 

Za svou činnost zodpovídá AM. Na MM je trvale delegována zodpovědnost za 

technické řešení údrţby letounu. MM je zodpovědný, ţe veškerou údrţbu letounu uvedených 

v rozsahu oprávnění, je prováděna podle standardu uvedených v Part 145 a dalších platných 

předpisu. MM je také zodpovědný za plánování dostupných zdrojů v zamýšleném rozsahu 

práce. Níţe uvedené povinnosti jsou dále delegovány na jednotlivé vedoucí úseku. 

Činnosti MM je povinen: 

 

• zajistit, ţe kvalita údrţby splňuje všechny poţadavky a standardy, 

• pracovat v zájmu strategie a programového plánu, 

• zajistit hospodárnost údrţby – šetření materiálem a energiemi (svícení a topení), 

• hlásit případy letové nezpůsobilosti letadel a výrobku ÚCL podle 145.A.60, 

• zajistit pracovní prostředky a materiál pro schválený rozsah práce údrţby a jeho 

dostupnost, 

• řídit činnosti údrţby, 

• vyhodnocovat řešení závad letecké techniky, provádět opatření ke zvýšení 

spolehlivosti a pravidelné seznamování technického personálu s těmito informacemi, 

• zajistit, ţe přejímky letounu do údrţby jsou prováděny dle MOE, 

• předat letadla zpět zákazníkům, 

• zajistit podmínky pro včasné zahájení a ukončení jednotlivých projektu, 

• provést nápravné opatření plynoucích z auditu kontroly jakosti dle 145.A.65(c) v 

rozsahu jeho odpovědnosti, 

• kontrolovat vedení a uchovávání všech záznamu o údrţbě dle poţadavku 145.A.55, 

• navrhnout ohodnocení nebo finanční postih personálu, 

• sestavit plán normohodin s ročním předstihem a vyhodnocovat jej čtvrtletně, 

• řídit práci vedoucího osvědčujícího pracovníka, 

• zajistit pořádek na pracovišti, 

• zajistit, ţe osvědčování údrţby je prováděno dle poţadavku 145.A.50 pracovníky 

oprávněnými toto osvědčení vydat, 

• zajistit ve spolupráci EM, ţe při údrţbě letadla je pouţito vhodné vybavení a nářadí, 

• zajistit provádění vstupní a výstupní kontroly materiálu a letadlových celků podle 

MOE [5]. 
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Vedoucí jakosti (QM) 

 

Odpovědnost 

 

QM je zodpovědný AM za přípravu a vypracování zpráv o auditu a monitorování 

systému jakosti. QM postupuje podle poţadavku a nařízení příslušných předpisu. 

 

Činnosti QM je povinen: 

 

• aktualizovat a zajišťovat distribuci MOE 

• projednání změn v organizaci údrţby s ÚCL a zákazníky 

• zajištění zpracování a udrţování v aktuálním stavu MOE 

• zajišťuje kontrolu náhradních dílu, materiálu a skladovací postupy přípravků a nářadí 

• schvalování výjimek a odchylek 

• ověřuje, ţe dodavatelé a subdodavatelé jsou schopni plnit specifikované poţadavky na 

jakost 

• účastnit se šetření reklamací/stíţností zákazníka a koordinovat přijetí účinných 

nápravných opatření 

• připravovat organizační postupy údrţby ve spolupráci s odpovědnými pracovníky 

• zajistit dostupnost všech předpisu EASA 

• provádět soustavnou kontrolu plnění poţadavku Part 145 zajištěním provádění auditu 

dle jejich plánu 

• schvalovat plnění nápravných opatření 

• kontrolovat provádění nápravných opatření plynoucí z auditu systému jakosti 

• vypracovat závěrečnou zprávu z auditu jakosti 

• zajistit provádění pokračovacího výcviku pracovníku údrţby podle plánu výcviku 

• vést záznamy o pracovnících údrţby podle 145.A.35(j) 

• komunikovat s ÚCL 

• průběţně kontroluje dodrţování standardu provádění údrţby 

• v případě reklamací spolupracuje s vedením údrţby na stanovení rozhodnutí 

• monitoruje procesy údrţby a předává doporučení AM pro zkvalitnění údrţby 

• řídí práci auditních techniku 

• vydává oprávnění k osvědčování pro osvědčující personál [5]. 
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Vedoucí inţenýringu (EM) 

 

Odpovědnost 

 

EM je zodpovědný MM za plánování údrţby na základně a udrţování veškeré 

potřebné dokumentace pro údrţbu schváleného rozsahu oprávnění ve spolupráci s TS. 

 

Činnosti EM je povinen: 

 

• zpracovat plán spotřeby normohodin a prostoru pro kaţdou zakázku a vedení 

centrálního plánování normohodin a prostoru jak je poţadováno, 

• řídí včasné objednání všech náhradních dílu, vybavení, sluţby a spotřební materiál 

pro údrţbu letadel podle údrţbového plánu, plánu výměny dílu, 

• ve spolupráci s vedoucím zakázky a dílny řídit rozdělování úkolu údrţby, 

• řídit archív dokumentace ve vztahu k Partu 145, 

• připravovat, vést záznamy údrţby a uchovávat tyto v souladu s Part 145, 

• provést nápravné opatření plynoucích z auditu kontroly jakosti dle 145.A.65(c) v 

rozsahu jeho odpovědnosti, 

• podílet se na návrhu a přípravě opravy poškození letadla přesahující rozsah práce 

definovaný v technické dokumentaci [5]. 
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Vedoucí traťové údrţby (LMM) 

 

Odpovědnost 

LMM je přímo podřízený MM a spolupracuje s odd. Řízení a zachování let. způsobilosti. 

 

Činnosti LMM: 

 

• organizuje práci na tratových stanicích 

• odpovídá za vybavení tratových stanic po stránce materiálové vyjma leteckých ND 

• odpovídá za plnění úkolu na tratové údrţbě v souladu s 145.A.65 

• odpovídá za provedení nápravných opatření vyplývajících z auditu kontroly jakosti 

• řídí činnost údrţby na tratové stanici 

• koordinuje činnost tratových stanic 

• kontroluje činnost tratových stanic 

• shromaţduje poţadavky z tratových stanic 

• koordinuje archivaci záznamu prací s EM [5]. 

 

Osvědčující personál 

Jedná se o seznam technických pracovníku údrţbové organizace TÚ, kteří se podílí na 

údrţbě letadlové techniky, na vedení a potvrzování záznamu o údrţbě nebo vykonávají 

vstupní kontrolu leteckého materiálu. Seznam osvědčujících pracovníku je seznam osob, které 

jsou schválenou organizací pro údrţbu oprávněny vystavit potvrzení o uvolnění letadla, či 

letadlového celku do provozu, dále muţe obsahovat seznam pracovníku pracujících pod 

oprávněním údrţbové organizace a seznam kontraktoru (v případě potřeby organizace). 

Seznam je veden pracovníkem.  

Osvědčující pracovníky navrhuje MM, QM posuzuje veškeré předpoklady pro 

zařazení do Certifikovaný personál a následně schvaluje vydáním oprávnění údrţbové 

organizace. Celkový seznam technického personálu údrţbové organizace vede MM. Vedoucí 

provozu odpovídají za aktuální stav údajů v jím vedeném seznamu. Také odpovídá za to, ţe 

všichni pracovníci trvale splňují kvalifikační poţadavky odpovídající uvedenému rozsahu 

jejich oprávnění. Při kaţdém zapisování změny do seznamu osvědčujícího personálu musí 

vzniknout soubor archivace, který slouţí k zpětnému získání informací o pracovnících. Tento 
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archív je přístupný MM, asistence MM, QM a pracovníkovi ZJ. Pokud je potřeba ZJ vede 

také seznamy pracovníku jiných organizací, pokud pracují pod systémem jakosti údrţbové 

organizace nebo některých dalších případů vedení seznamu/záznamu externích pracovníku. 

Pokud jsou někteří pracovníci uvedení v seznamu technického personálu jmenováni současně 

i jako osvědčující pracovníci, mají pro příslušný typ letadla uveden kód A, B1, B2, C. 

Vedoucí pracovník organizační sloţky odpovídá za to, ţe všichni pracovníci uvedení na 

seznamu splňují kvalifikační poţadavky odpovídající uvedenému rozsahu jejich oprávnění. 

Počet osvědčujících pracovníku je udrţován v souladu s provozními potřebami daného 

provozu/oddělení. Dvakrát za rok k červnu a prosinci vyhodnocují vedoucí jednotlivých 

skupin údrţby, ţe všichni osvědčující pracovníci vyhovují poţadavku EASA Part 145.A.3 (c). 

Aktuální seznam certifikovaného personálu zasílá ZJ 1x měsíčně na ÚCL. Záznamy o 

kvalifikaci a rozsahu oprávnění pracovníku, kteří provádějí a potvrzují údrţbu se archivují po 

dobu min. 3 roky po ukončení jejich zařazení na pracovních místech, které vedení těchto 

záznamu poţadují nebo po ukončení platnosti jejich oprávnění, nebo po posledním provedení 

práce – u externích pracovníku přizvaných k údrţbové organizace [5]. 

 

Zdroje pracovní síly 

 

Velikost pracovních kapacit je jednou z podmínek, které ve svém souhrnu určují 

moţnosti údrţby letadlové techniky na TÚ. Úlohou systému řízení pracovních kapacit 

(lidských zdrojů) je zajistit jejich soulad s plánovanými záměry, a to včetně činností 

prováděných smluvně pro externí zákazníky. Realizace řízení pracovních kapacit v praxi 

zajišťuje dostatečný počet pracovníku pro plánování, provádění, dohled a kontrolu práce v 

souladu s oprávněním společnosti. Minimálně polovina pracovníku kaţdé směny údrţby v 

dílně, hangáru a pracovní lince jsou stálí zaměstnanci. Smluvní zaměstnanci (zaměstnaní u 

jiné organizace a mající smlouvu s údrţbové organizace) musí být kvalifikováni a musí být 

vedena jejich evidence v souladu s postupy údrţbové organizace.  

Základním nástrojem pro stanovení potřebných pracovních kapacit je statistický sběr 

dat o provedených pracích. Kapacitní potřeby, vyjádřené v normohodinách, jsou vypočteny 

z vysledované pracnosti niţších stupňů údrţby na letovou hodinu, z pracnosti plánovaných 

vyšších stupňů údrţby, z objemu prací pro externí zákazníky, z pracnosti ostatních 

podpůrných činností a času na školení. Zodpovědností vedoucích jednotlivých organizačních 

sloţek TÚ je průběţně vyhodnocovat potřebnou kapacitu pracovníku s ohledem na zamýšlený 

rozsah činností. Dlouhodobé plánování lidských zdrojů z pohledu počtu a profesní skladby 
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pracovníku pro zabezpečení činnosti TÚ, včetně potřebných kapacitních rozborů, provádí 

oddělení MM/ENG. Dlouhodobý plán je zpracováván jednou ročně pro minimálně pětileté 

období, obsahuje potřebné počty pracovníku s dělením po měsících na celé plánovací období, 

a profesní skladbu pracovníku členěnou podle jednotlivých specializací. Krátkodobé a 

střednědobé plány (týdenní, měsíční a roční) zpracovává ENG, vydává pro plánované práce 

na letadlové technice technologické postupy nebo karty, ve kterých uvádí pracnosti dle MPD, 

případně stanovuje pracnost kvalifikovaným odhadem, a to pro kaţdou kvalifikaci 

pracovníka.  

Plány údrţby jsou kaţdý měsíc upřesňovány podle skutečně dosaţených parametru a 

pracovních kapacit provozu. Jako finální podklad pro zajištění údrţby jsou vydávány týdenní 

plány pracovních kapacit. Pro plánování údrţby letadel stanovuje ENG průběhovou dobu 

údrţby potřebnou pro danou práci. Počáteční odhad potřebných normohodin v členění podle 

odbornosti a úrovně kvalifikace podléhá postupné [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Funkční schéma vedení zaměřené na údržbu 
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2.6 Součastné pracoviště vedoucího linky  

 

Součastné stabilní pracoviště, které se nachází v sektoru A1 viz. Obr. 5.13. Je umístěno 

poblíţ kancelářských buněk pro zásobovače, kteří se starají o materiál, který je nutno 

objednat. Dále tam jsou plánovači, kteří plánují údrţbu daného letadla. Toto pracoviště 

nezcela vyhovuje součastným poţadavkům vedoucího linky a pracovním postupům. Toto 

pracoviště se skládá z informační tabule, kde jsou informace o letadle, na kterém probíhá 

údrţba. Dále pak je zde umístěna umělohmotná přepravka na uzavřené TASK a NRC karty 

viz. Obr. 2.3. Šanony od NRC karet jsou nevhodně umístěny ve stojanech na workorder`s viz. 

Obr. 2.4, kde toto umístění způsobuje to, ţe dochází k hledání některé ze sedmi karet, kdyţ při 

zápisu potřebného materiálu je technikem údrţby, plánovačem nebo zásobovačem není tato 

karta vrácena na své původní místo. Na tomto pracovišti by pak měl být zvýšen počet 

materiálových boxů z jednoho na dva, z důvodu rozdělení materiálu základního balíku. Tento 

druhý box bude určen pro materiál rutinních oprav. 

 

 

Obr. 2.2 Součastné pracoviště vedoucího linky 
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Obr. 2.3 Bedna pro uzavřenné TASK CARD a NON ROUTINE CARD 

 

 

Obr. 2.4  Uložení NRC šanonů do stojanu na workorder`s 
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3 Rozbor poţadavků a kompetencí kladených na navrhované pracoviště  

(s důrazem na posouzení toku informací, materiálu a dokumentů.) 

 

3.1 Ergonomie pracoviště 

 

Ergonomie je mezioborový vědní obor, který integruje a vyuţívá poznatky 

humanitních a technických věd. Předmětem ergonomie je studium vztahů mezi člověkem, 

pracovním prostředkem a pracovním prostředím a aplikace poznatků tohoto studia s 

uplatněním limitů výkonnosti člověka při projektování pracoviště, konstruování strojů a 

technických zařízení, při inovačních a racionalizačních záměrech nebo při plánování 

technického rozvoje apod. Cílem ergonomicky řešeného pracovního místa je vytvořit takové 

pracovní podmínky pro AMT, aby nedocházelo k nepřiměřené fyzické i duševní pracovní 

zátěţi [7].  

Řešení pracoviště je nutno věnovat dosti času aby navrhnuté pracoviště neovlivňovalo 

výkon AMT. A tudíţ je nutné vyhovět právě pracovníkům, kteří na tomto pracovišti budou 

dělat. Jak je známu z lidského činitele z modelu SHELL ve vztahu E – L (environment – 

liveware), coţ je vazba mezi pracovním prostředím a lidmi kde můţe docházet k ovlivnění 

výkonnosti AMT a bezpečném provedení práce. Na rozhranní L – S (člověk – software) se 

mohou objevit chyby a zpoţdění při hledání podstatných informací ze zavádějící, mylné nebo 

neuspořádané dokumentace viz. Obr. 2.4 [6]. 
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3.2 Model LČ - model SHELL 

 

 Jako pomoc pro pochopení problematiky LČ se pouţívají různé pojmové modely. 

Mezi nejpouţívanější patří model „SHELL“  

 Jeden z velmi praktických diagramů, pojmenovaný SHELL - model, znázorňuje 

pojmový model LČ pomocí blokového schématu, kde jednotlivé bloky znázorňují různé 

komponenty LČ. Tento model, vyvinutý v roce 1972 prof. Edwardem a následně 

modifikovaný v roce 1975 prof. Hawkinsem, byl pojmenován podle názvu jednotlivých 

pouţitých bloků [6]: 

S …  Software (postupy, symboly, atd.) 

H … Hardware (stroj) 

E … Environment (prostředí, ve kterém se odehrává interakce S – H – L) 

L …  Liveware (člověk, jedinec v centru zájmu) 

L … Liveware (lidé, se kterými je jedinec v centru zájmu v nějakém vztahu) 

 

3.3 Norma ČSN ISO 6385 - Ergonomické zásady pro navrhování pracovních 

systémů 

 

Na ergonomii odkazuje právní úprava ČSN ISO 6385. Ergonomické zásady pro 

navrhování pracovních systémů z roku 1993 a také ČSN EN ISO 6385 Ergonomické zásady 

pro navrhování pracovních systémů z roku 2004.  

Je to norma mezinárodní a směrnice, která definuje a stanovuje základní pojmy a 

ergonomické zásady. V ní je popsán vnitřní důraz a přístup navrhování sociálních, 

technických a lidských poţadavků. Pracovním systémem se rozumí, široká škála situací, která 

nastávají v pracovním prostředí. Úkolem této mezinárodní normy je reorganizace nebo úplná 

změna pracovního systému.  

Pracovní systém obsahuje různé kombinace osob a zařízení v daném prostoru a 

prostředí, a interakce mezi těmito prvky v rámci organizace práce. Dodrţením systémového 

přístupu v této mezinárodní normě poskytuje moţnost maximálního vyuţití pracovního 

potenciálu. Tato mezinárodní norma je povaţována za klíčovou ergonomickou normu, ze 

které se odvozují další, týkající se specifických problémů [7]. 
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3.4 Předpisové poţadavky - Nařízení Evropské komise (ES) 2042/2003 

 

Organizace musí zajistit: 

 

a) Provozní prostory jsou vhodné na všechny plánované práce, zejména musí zajistit 

ochranu před vlivy počasí. Specializované dílny a prostory jsou vhodně odděleny tak, 

aby zajistily, ţe moţnost znečištění ţivotního a pracovního prostředí je 

nepravděpodobná. 

1. hangáry pro údrţbu letadel na technické základně jsou jak k dispozici a 

dostatečně prostorné pro umístění letadel na plánovanou údrţbu na technické 

základně. 

2. dílny pro údrţbu letadlových celků jsou dostatečně prostorné pro jejich 

umístění na plánovanou údrţbu. 

b) Jsou zajištěny kanceláře pro řízení plánovaných prací podle písmene a) a osvědčující 

personál tak, aby mohl provádět stanovené úkoly způsobem, který přispívá k dobré 

úrovni údrţby letadel. 

c) Pracovní prostředí včetně hangárů, dílen letadlových celků a kanceláří je vhodné pro 

plněné úkoly a zejména musí splňovat zvláštní poţadavky. Pracovní prostředí nesmí 

nepříznivě ovlivňovat výkonnost personálu, pokud takové prostředí není nezbytné 

pro určitou práci: 

• teploty musí být udrţovány tak, aby personál mohl provádět poţadované 

úkoly bez nepohodlí. 

• prach a jakékoliv jiné znečištění vzduchu je třeba udrţovat na minimu a 

v pracovním prostoru nesmí být dosaţeno úrovně znečištění viditelně patrné 

na povrchu letadla/letadlového celku. Tam, kde prach/jiné znečištění vzduchu 

má za následek viditelné znečištění povrchu, musí být všechny snadno 

ovlivnitelné systémy utěsněny aţ do té doby, dokud nebudou znovu 

obnoveny přijatelné podmínky. 

• osvětlení je takové, aby zajišťovalo, ţe kaţdý úkol údrţby můţe být prováděn 

efektivním způsobem. 
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• hluk nesmí rozptylovat personál od provádění úkolů spojených s prohlídkami. 

Tam, kde je v praxi neproveditelné ovlivnit zdroj hluku, je třeba tomuto 

personálu opatřit nezbytné vybavení, aby zabránilo přílišnému hluku 

způsobujícímu rozptylování během úkolů spojených s úkoly údrţby. 

• tam, kde určité úkoly údrţby vyţadují uţití specifických podmínek prostředí 

odlišných od dříve zmíněných, potom takové podmínky je třeba dodrţovat. 

Specifické podmínky je třeba stanovit v údajích pro údrţbu. 

• pracovní prostředí pro traťovou údrţbu je takové, aby určitý úkol údrţby 

mohl být prováděn bez přílišného rozptylování. Tudíţ tam, kde se pracovní 

prostředí zhoršuje na nepřijatelnou úroveň pokud se týče teploty, vlhkosti, 

krup, námrazy, sněhu, větru, světla, prachu nebo jiného znečištění vzduchu, 

jednotlivé úkoly údrţby nebo úkoly týkající se prohlídek musí být 

pozastaveny aţ do té doby, dokud nebudou znovu obnoveny vyhovující 

podmínky. 

d) Jsou zajištěny bezpečné skladovací prostory pro letadlové celky, vybavení, nářadí a 

materiál. Skladovací podmínky musí zajišťovat oddělení provozuschopných 

letadlových celků a materiálu od letadlových celků, materiálu, vybavení a nářadí 

neschopných provozu. Je třeba, aby skladovací podmínky byly v souladu s pokyny 

výrobce, aby se zabránilo zhoršení stavu a poškození skladovaných poloţek. Přístup 

do provozních prostor musí být omezen na oprávněný personál [2]. 
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3.5 Hluk a vibrace 

 

Ustálený a proměnný hluk. Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu (dále 

jen "přípustný expoziční limit") ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený: 

 

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku  LAeq, 8h se rovná 85 dB, nebo 

b) expozicí zvuku EA,8h se rovná 3640 Pa
2
s, pokud není dále stanoveno jinak. 

 

Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichţ je 

vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro pracoviště určená 

pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq, 8h se rovná 50 dB. 

Hygienický limit pro pracoviště, na nichţ je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně 

velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq, se rovná 60 dB. Jako doba 

hodnocení se v tomto případě přednostně volí doba trvání rušivého hluku. Hygienický limit 

ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, s 

výjimkou pracovišť uvedených v odstavcích 2 a 3, kde hluk nevzniká pracovní činností 

vykonávanou na těchto pracovištích, ale na tato pracoviště proniká ze sousedních prostor nebo 

je způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť vyjádřený ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku je LAeq, se rovná 70 dB; na ostatních pracovištích nesmí tato 

hladina překročit 55 dB. 

Pokud pracovní doba v průběhu pracovního týdne není rovnoměrně rozloţena nebo 

kdyţ se hladina hluku v průběhu týdne sice mění, avšak jednotlivé denní expozice hluku se 

neliší o více neţ 10 dB v LAeq, T od dlouhodobého průměru a při ţádné z expozic není 

překročena hladina akustického tlaku LAmax 107 dB, lze pouţít hodnocení podle průměrné 

týdenní expozice hluku. Průměrná týdenní expozice hluku LAeq,w se určí podle vztahu [25]. 
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3.6 Postup opravy 

 

Zákazník nejdříve kontaktuje firmu pro zjištění, zda je zde dostatečná kapacita pro 

provedení poţadované údrţby. Na základě poţadavku zákazníka je oddělením plánování 

připraven časový rozvrh údrţby. Pokud je kapacita provozu pro zamýšlenou práci dostatečná, 

muţe být mezi firmou a zákazníkem uzavřena smlouva určující rozsah objednávky 

poţadované práce. Na základě objednávky zákazníka připraví určený pracovník plánování 

„Dílo“, které se skládá s evidenčního listu, WO’s a pracovních postupu (Job Cards, Task 

Cards).  

Plánovač předá seznam materiálu potřebného pro provedení objednaných prací 

zásobovači, který materiál připraví na začátek prohlídky. Vedoucí údrţby určí vedoucího 

zakázky, který je odpovědný za vedení prací prohlídky, a zajistí nezbytný prostor pro údrţbu 

a lidské zdroje. Plánovač rezervuje nářadí na výdejny nářadí nebo objednává jeho pronájem 

prostřednictvím logistika. Během prohlídky koordinuje dodávky materiálu se zásobovačem a 

dostupnost nářadí s výdejnou nářadí/logistikem [5]. 

 

3.7 Postupy údrţby a oprav letounu na základně 

 

Po přistavení letounu k údrţbě jsou realizovány tyto kroky: 

 

a) Vedoucí zakázky ve spolupráci s osvědčujícím personálem provede vstupní kontrolní 

prohlídku letounu, jejíţ součástí je i pozemní motorová zkouška a funkční testy, pokud 

je součástí postupu údrţby nebo zákazníkem, kontrola letadlové dokumentace 

(letadlová kniha, motorové a vrtulové knihy, atestáty). Nálezy jsou uvedeny v 

přejímacím protokolu a formuláři Non Routine Card. Výsledkem kontroly je detailní 

popis stavu draku, motoru, vrtulí, přístrojů a agregátu letounu. Tato data jsou vyuţita k 

přípravě CRS. 

 

b) Na pracovišti údrţby jsou viditelné umístěny WO‘s, Non Routine Cards a pracovní 

postupy (Job Card, Task Card). Mechanik provede práce uvedené na WO, podepíše 

provedení práce do kolonky Action na WO a poţádá podpůrný personál o provedení 
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kontroly práce. Ten práci uvolní podpisem a razítkem (kolonka Certifying Staff – 

kvalifikovaný personál) do WO. 

 

c) Provedení WO je zaznamenáno podpůrným personálem také do evidenční listiny. 

 

d) Postup při nálezu závady během prací je popsán v interním postupu. 

 

e) Podpůrný personál kategorie B1, B2 provádí závěrečné funkční kontroly let. systému. 

 

f) Po provedení všech plánovaných prací a víceprací plánovač připraví pro zákazníka 

evidenční listinu, vypracuje seznam demontovaných/namontovaných dílu a dále 

připraví formulář CRS, který osvědčující personál kategorie C zkontroluje a podepíše. 

 

g) Kopie WO‘s, evidenční listina a CRS jsou archivovány oddělením plánování dle 

výrobních čísel letadel [5]. 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Součastný stojan pro workorder`s 
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3.8 Opravy součástí 

 

Opravy a testy dílu uvedených v seznamu kompetence (Capability List) jsou prováděny 

dle platné dokumentace. Pokud jsou všechny předepsané práce provedeny a potvrzeny ve 

WO, autorizovaný osvědčující pracovník vydá EASA Form 1. viz Příloha A. Pro kaţdou 

opravu dílu je vydán WO a po jejím ukončení je díl uvolněn prostřednictvím EASA From 1. 

Form 1 je evidován číslováním následujícím způsobem. Formuláře jsou očíslovány 

pořadovým číslem uvedeným v kolonce č. 3 a číslem „Worklist/Workorder v kolonce č. 5. 

Oprávněný pracovník vystaví originál, který se předá odběrateli. Kopii uloţí společně 

s Workorder [5]. 

 

3.9 Odstraňování závad vznikajících během údrţby na základně 

 

Všechny závady vzniklé během údrţby (zalomené šrouby, poškození potahu, atd.) jsou 

mechaniky zapsány do Formuláře Non routine card. Pokud není postup opravy určen 

příslušnými údrţbovými manuály (AMM, CMM, SRM, atd.) PE připraví popis závady, a 

pokud je vhodné, návrh opravy závady. Skupina ve sloţení PE, MM, QM rozhodne o řešení 

odstranění závady, o tom zda je moţno závadu odstranit v rámci organizace dle návrhu PE, 

nebo zda popis závady a návrh opravy musí být zaslány drţiteli TC/STC, kde jsou 

zpracovány. Postup opravy musí být schválen drţitelem TC/STC ještě před zahájením opravy. 

Popis opravy je uveden v kapitole 3.7 [5]. 
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4 Výsledky průzkumu podobných pracovišť u jiných provozovatelů. 

 

4.1 Řešení pracoviště na hangáru 2. údrţbové organizace 

 

Při průzkumu v této organizaci, která se zabývá údrţbou letadel, jsem se inspiroval 

právě tímto řešení stabilního pracoviště, které jsem se potom v kapitole viz. kap. 5 přizpůsobil 

zadání mé diplomové práce, aby dané pracoviště vyhovovalo pracovníkům v dané organizaci. 

Z tohoto pracoviště by se nedaly vyuţít jiţ pouţívané části pracoviště v údrţbové organizaci, 

pro kterou je tento model pracoviště vytvářen.  

Není zde vymyšleno mobilní pracoviště pro jednodušší opravy, tak abych ho mohl 

vyuţít u stabilního pracoviště, které se nachází v prostoru pod obytným kontejnerem. Pro 

materiál, ať uţ základní balík nebo NRC je vyuţit dřevěný box, který je neustále otevřený, 

tudíţ k těmto drahým materiálům má přístup kdokoli. Proto si myslím, ţe by bylo lepší pouţít 

uzamykatelnou klec (materiálový box), kde bude mít přístup pouze vedoucí skupiny, a pokud 

někdo bude potřebovat vydat nějaký materiál potřebný pro opravu, musí se zeptat zodpovědné 

osoby, tudíţ vedoucího skupiny. 

 

 

Obr. 4.1 Řešení pracoviště v údržbové organizace 2 
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4.2 Řešení pracoviště na hangáru 3. údrţbové organizace  

 

Při průzkumu v této údrţbové organizaci 3 jsem se neinspiroval, protoţe tato organizace 

měla úplně jiné podmínky a řešení pracoviště. Měla vybudováno u pracovních linek místnost, 

kde byl vedoucí linky. Tento způsob řešení není moţno pouţít u údrţbové organizace, pro 

kterou pracoviště navrhuji. 

Pracoviště je vybaveno: (elektrickým rozvodem 220 V, 380 V a 24 V, přívodem teplé a 

studené vody, vytápěním, osvětlením, centrálním přívodem stlačeného vzduchu, sociálními 

zařízeními, skladovacími prostory.  

 

Součástí pracoviště je: 

• kancelář vedoucího střediska údrţby, technologa a elektro, 

• kanceláře OŘJ (Oddělení Řízení Jakosti), 

• kanceláře dispečera, 

• sklad, 

• strojní dílna, 

• šatna muţi, ţeny, 

• WC muţi, ţeny, hosté, 

• odpočinková místnost 
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5 Návrh pracoviště vedoucího linky těţké údrţby 

 

Pro návrh stabilního a mobilního pracoviště jsem pouţil software ArchiCAD 12, ve 

kterém jsem nakreslil, jak by tyto dvě pracoviště měly vypadat, aby splnily svůj účel. Účel je 

takový, ţe by pracoviště měly vyhovět dané údrţbové organizaci, ve které je prováděna 

údrţba letadel daných typů, které jsou zapsané ve výkladu organizace (MOE) viz. Tab. 2.1. 

Poţadovaný počet pracovišť byl 3 stabilní a 3 mobilní pracoviště. 

 

Stabilní pracoviště je sloţeno z těchto částí: 

 

• informační tabule daného pracoviště,  

• kancelářské vybavení (PC, tiskárna, stoly, křesla), 

• kancelářský kontejner CTX, 

• nosná konstrukce pro kontejner, 

• materiálový box na objednaný materiál, 

• stojany na workorder`s, 

• stůl na NRC karty (Non Routine Card) 

 

A jednodušší mobilní pracoviště je sloţeno z: 

 

• informační tabule daného pracoviště,  

• kancelářské vybavení (PC, tiskárna, stoly, křesla), 

• materiálový box na objednaný materiál, 

• stojany na workorder`s, 

• stůl na NRC karty (Non Routine Card) 
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5.1 Popis projektu: „Návrh pracoviště pro vedoucího linky těţké údrţby“ 

 

Pracoviště má být vyuţíváno v některé z organizací zabývající se údrţbou letadel. Je 

určeno pro vedoucího linky, dále pak pro plánovače údrţby, zásobovače a letecké mechaniky 

viz. Obr. 5.1.  

Dolní část tohoto pracoviště bude uţívána hlavně mechaniky, kteří budou mít k dispozici 

výpočetní techniku. Ta slouţí pro přípravu pracovní činností pomocí manuálu. Dále jim tu 

budou přinášeny od plánovačů údrţby jednotlivé úkony, které se mají na daném letadle 

provádět.  

Horní část vidíme v řezu a je určena pro vedoucího linky a jeho zástupce. Místnost bude 

slouţit i jako briefingová místnost, kde vedoucí linky upřesňuje denní úkoly a průběh revize 

s vedoucími skupin, plánovačem a zásobovačem. Obsahuje nábytek pro sezení nejméně 8 

osob pro briefingy. 

 

  

 

Obr. 5.1 Průřez stabilním pracovištěm 
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5.2 Síťová analýza pomocí metody kritické cesty CPM 

 

Tato metoda kritické cesty CPM je základní metodou síťové analýzy, a je to metoda 

deterministická. Úkolem této metody je nalézt kritickou cestu, která je sloţena jednotlivé 

kritické činnosti, které nemají ţádné časové rezervy. Časové rezervy určují celkovou dobu 

realizace tohoto projektu (Návrh pracoviště vedoucího linky těţké údrţby). Podle metody 

CPM můţeme také určit hodnoty časových rezerv ostatních činností, které na kritické cestě 

neleţí.  Kritická cesta je nejdelší cestou v síťovém grafu. Kritickou cestu jsem vyznačil 

červenou barvou viz. Obr.  5.3, a také v tabulce časových rezerv viz. Tab. 5.2. Tato kritická 

cesta nemusí být jediná jako to je v tomto projektu, ale můţe jich být více. Cesta je nazývána 

kritickou, protoţe se na ní nevyskytují ţádné časové rezervy. Kdyby došlo k prodlouţení 

některé činnosti leţící na této cestě, došlo by i k prodlouţení realizace projektu.  

Pro nalezení nejlepších způsobů realizace jsem vyuţil software Microsoft Project 07. 

Program umoţňuje určovat termíny moţného zahájení nebo ukončení činností. Vytvořený 

projekt v tomto programu bude slouţit potencionálnímu zákazníkovi neboli organizaci, která 

se zabývá údrţbou letadel. Můţe si tak potom do tohoto programu přiřadit pracovníky 

k daným činnostem a zjistit tak kolik bude stát práce na tomto projektu. Práce se bude počítat 

pomocí platu přiřazeného pracovníka a délky trvání dané činnosti [9]. 

 

Ganttův diagram viz. Příloha D je grafickým prostředkem kontroly pro nejrůznější 

druhy činností a pomůckou v řízení výroby. Tyto diagramy vyjadřují graficky plánovaný nebo 

skutečný stav vdaném časovém okamţiku. Základními prvky diagramu jsou časová období, 

plán a výsledek. Ganttovy diagramy můţeme podle účelu, kterému slouţí rozdělit na: 

 

• Diagramy vyuţití zařízení, které umoţňují zjistit velikost a příčiny prostojů. 

• Roman Pavlas: Projektování systémů. 

• Diagramy vyuţití pracovní síly, které slouţí k porovnání skutečného výkonu 

• znormovaným. 

• Diagramy rozvrhu práce, které slouţí k rozvrţení úkolů mezi jednotlivé stroje a 

zaměstnance. 

• Diagramy zásoby práce znázorňují celkovou zásobu práce za určité období. 

• Diagramy postupu práce slouţí ke sledování plnění plánovaných úkolů [9]. 
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Milníky 

 

Časový úsek významných (klíčových) událostí v projektu je v kalendářním diagramu 

(úsečkový diagram). Takovéto události můţeme definovat jako události, které lze snadno 

ověřit nebo musí být schváleny. Časový plán, který neuvádí vazby mezi úkoly nebo 

činnostmi nemá pro plánování význam. 

 

Síťové grafy 

 

Síťové grafy jsou doporučenými postupy plánování pro jakýkoliv projekt. U kaţdé 

činnosti vymezují předcházející podmínky a následující omezení. Sítě ukazují nejdůleţitější 

vzájemné vazby. Mezi nejběţnější formy patří síťový graf logického sledu činností, uzlově 

orientovaný síťový graf a hranově orientovaný síťový graf (metoda CPM) [8]. 

 

 

 
 

Obr 5.2 Označení prvků síťového grafu [8] 
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JEDNOTLIVÉ ČASOVÉ REZERVY JSOU DEFINOVÁNY : 

 

 

Celková časová rezerva    jiijji yttCR ,01, 
  

(5.1) 

 
 

 

Udává, o kolik časových jednotek lze posunout začátek nebo prodlouţit dobu trvání 

činnosti oproti jejímu nejdříve moţnému začátku, aniţ se tím ohrozí lhůta ukončení sloţitého 

procesu. 

 

Volná rezerva   jiijji yttVR ,00, 
   

(5.2) 

 

Tato rezerva vzniká tehdy, ústí-li do jednoho uzlu nejméně dvě činnosti s různými 

nejdříve moţnými konci. Informuje, o kolik časových jednotek lze posunout začátek nebo 

prodlouţit dobu trvání činnosti oproti jejímu nejdříve moţnému začátku, aniţ by se změnil 

nejdříve moţný začátek všech navazujících činností. 

 

Závislá rezerva   jiijji yttZR ,11, 
   

(5.3) 

 

Udává, o kolik časových jednotek lze posunout začátek nebo prodlouţit dobu trvání 

činnosti oproti jejímu nejdříve moţnému začátku, aniţ se tím změní nejpozději přípustný 

začátek všech navazujících činností. 

 

Nezávislá rezerva   jiijji yttNR ,10, 
   

(5.4) 

 

Tato rezerva vzniká tehdy, kdyţ v časovém uzlu i začínají a v časovém uzlu j končí 

nejméně dvě činnosti. Udává, o kolik časových jednotek lze posunout začátek nebo prodlouţit 

dobu trvání činnosti oproti jejímu nejdříve moţnému začátku a nezávisle na vyuţití časových 

rezerv u ostatních činností v síti, aniţ se tím změní nejdříve moţný začátek všech 

navazujících činností. [8]. 
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Obr.  5.3 Označení prvků síťového graf 

 

Legenda k síťovému grafu: 

 

 

 

 

 

Popisky šipek určují délku trvání jednotlivých činností 

Čísla umístěná v kruţnicích:  Horní číslo psáno tučným i,j – označení uzlu 

     Spodní číslo před lomítkem  – Tj0 / Ti0 

Spodní číslo za lomítkem  - Tj1 / Ti1 

Kritická cesta 

Kritická cesta jdoucí přes fiktivní činnost 

Kritická cesta 

Kritická cesta jdoucí přes fiktivní činnost 

168 0 

30 

30 

156 70 

80 
0 

0 

0 

0 

10 

0 

10 

3 

0 

10 

4 

0 

336 

3 

0 

0/0 

1 

0/0 

2 

30/193 

3 

30/349 

5 

168/326 

4 

336/336 

6 

186/349 

7 

100/349 

8 

110/349 

9 

339/339 

11 

339/339 

10 

178/336 

15 

359/359 

12 

349/349 

14 

353/359 

13 

359/359 
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5.3 Popis jednotlivý činností při realizaci pracoviště    

  

 

 

1) Zajištění financí – Tento bod je milník projektu. Jedná se o to, ţe jakmile bude mít 

daná organizace na tento projekt našetřené peníze, můţe se dál pokračovat v realizaci 

projektu. 

 

2) Nákup jednotlivých části návrhu – Zde dojde k nákupu části, které jsou potřebné pro 

výrobu NRC stolů, boxů, stojanu na workorder`s a obytného kontejneru. 

 

Pořadové 

číslo 

Označení 

činností i, j 

Popis činností 

 

Délka trvání 

činnosti (hodiny) 

1. 0,1 Zajištění financí 0 

2. 1,2 Nákup jednotlivých částí návrhu 30 

3. 1,3 Nákup kancelářského vybavení 30 

4. 1,4 Výroba nosné konstrukce u externí 

firmy 

336 

5. 1,5 Výroba obytného kontejneru  168 

6. 2,6 Zámečnické a natěračské práce na 

stojanech na workorder`s 

156 

7. 2,7 Výroba NRC stolu 70 

8. 2,8 Výroba  materiálových boxů 80 

9. 3,8 Fiktivní činnost 0 

10. 4,9 Převoz nosné konstrukce 3 

11. 5,10 Převoz kontejneru 10 

12. 6,12 Fiktivní činnost 0 

13. 7,12 Fiktivní činnost 0 

14. 8,12 Fiktivní činnost 0 

15. 9,11 Fiktivní činnost 0 

16. 10,11 Umístění nosné konstrukce pro 

mobilní kancelář 

3 

17. 11,12 Umístění kontejneru na nosnou 

konstrukci 

10 

18. 12,13 Rozmístění kancelářských věcí, 

stojanů, stolů a materiálových boxů 

10 

19. 12,14 Přenos kancelářského vybavení do 

kontejneru 

4 

20. 13,15 Fiktivní činnost 0 

21. 14,15 Fiktivní činnost 0 

Tab. 5.1 Popis činnosti projektu 
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3) Nákup kancelářského vybavení  - Nákup počítačů, tiskáren, křesel a ţidlí. 

 

4) Výroba nosné konstrukce – Tato činnost bude přidělena externí firmě, která se 

zabývá výrobou takovýchto konstrukcí, protoţe by se nedalo sestavit ve vlastní 

klempířské dílně, která není zařízena k těmto pracím. 

 

5) Výroba obytného kontejneru – Bude prováděna také externí firmou, která je 

zaměřená na tyto obytné kontejnery neboli mobilní kanceláře. 

 

6) Zámečnické a natěračské práce- Tyto práce jsou prováděny ve vlastní dílně, kdy 

dochází k sestavení nakoupeného materiálu pro stojany na workorder`s. 

 

7) Výroba NRC stolů – Bude probíhat také za pomocí vlastních sil po zakoupení 

potřebného materiálu. 

 

8) Výroba materiálových boxů – Opět je přiděleno vlastním pracovníkům v klempířské 

dílně po zakoupení potřebného materiálu. 

 

9) Fiktivní činnost – Fiktivní činnost nečerpá čas, ani zdroje. Má nulovou hodnotu a 

jejím úkolem je uvést činnosti do správného logického sledu (zde se čeká po nákupu 

kancelářského vybavení na výrobu nosné konstrukce a obytného kontejneru, poté se 

toto vybavení rozmístí).  

 

10)  Převoz nosné konstrukce -  Z externí firmy, které byla tato zakázka zadána po 

dokončení výroby. 

 

11) Převoz obytného kontejneru – Firma, která tyto kontejnery vyrábí, zařizuje také 

převoz tohoto kontejneru. 

 

12) Fiktivní činnost – S dokončením zámečnických a natěračských prácí na stojanech pro 

workorder`s, jsou zmiňované stojany uskladněny. Po umístění nosné konstrukce, 

budou rozmístěny podle návrhu. Poté následuje činnost s pořadovým číslem 18. 

 

13) Fiktivní činnost - Výroba NRC stolů je hotova. Stoly jsou uskladněny a čeká se na 

dokončení činnosti s pořadovým číslem 17. 
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14) Fiktivní činnost - Výroba materiálových boxů je hotova. Stoly jsou uskladněny a 

čeká se na dokončení činnosti s pořadovým číslem 17. 

 

15) Fiktivní činnost – Ve firmě, kde byla zakázka na výrobu nosné konstrukce zadána je 

činnost dokončena, a je zahájen převoz nosné konstrukce. 

 

16) Umístění nosné konstrukce – Po přívozu nosné konstrukce je umístěna k dané lince, 

kde je prováděna údrţba letadel 

 

17) Umístění kontejneru na nosnou konstrukci – Na nosnou konstrukci je pomocí 

jeřábu vyzdviţen obytný kontejner. 

 

18) Rozmístění kancelářských věcí, stojanů, stolů a materiálových boxů – Tato činnost 

je prováděna přidělenými pracovníky, kteří rozmístí tyto věci dle nakresleného 

návrhu. 

 

19) Přenos kancelářského vybavení kontejneru – Vynesení nakoupených kancelářských 

částí (stolu, křesel, počítačů, skříně a tiskárny) 

 

20) Fiktivní činnost - milník kde je pracoviště dokončeno. 

 

21) Fiktivní činnost – zde se čeká, neţ bude splněná 18. činnost coţ je Rozmístění 

kancelářských věcí, stojanů, stolů a materiálových boxů (milník kde je pracoviště 

dokončeno). 

Kritická cesta vede přes tyto činnosti:  

Zajištění financí  Výroba nosné konstrukce  Převoz nosné konstrukce  

Umístění kontejneru na nosnou konstrukci  Umístění kontejneru na nosnou konstrukci  

Rozmístění kancelářských věcí, stojanů, stolů a materiálových boxů  Fiktivní činnost 

(milník dokončení pracoviště). 
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5.4 Časové rezervy (ČR) realizace pracoviště 

 

CELKOVÉ REZERVY (CR) 

  

 Z tabulky viz. Tab. 5.2 můţeme vyčíst, o kolik hodin můţeme posunout začátek nebo 

prodlouţit dobu trvání činnosti oproti jejímu nejdříve moţnému začátku, aniţ se tím ohrozí 

lhůta ukončení sloţitého procesu. Jedná se o tyto činnosti (zajištění financí 163 hod., nákup 

jednotlivých části návrhu 319 hod., výroba obytného kontejneru 158 hod., zámečnické a 

natěračské práce 163 hod., výroba NRC stolů 249 hod., výroba materiálových boxů 239 hod., 

převoz obytného kontejneru 158 hod., umístění nosné konstrukce 158 hod., přenos 

kancelářského vybavení kontejneru 6 hod.)  

 

Pořadové 

číslo 

 i,j Yij CR VR ZR NR 

1.  0,1 0 0 0 0 0 

2.  1,2 30 163 0 163 0 

3.  1,3 30 319 0 319 0 

4.  1,4 336 0 0 0 0 

5.  1,5 168 158 0 158 0 

6.  2,6 156 163 0 0 0 

7.  2,7 70 249 0 86 0 

8.  2,8 80 239 0 76 0 

9.  3,8 0 319 80 0 0 

10.  4,9 3 0 0 0 0 

11.  5,10 10 158 0 0 0 

12.  6,12 0 163 163 0 0 

13.  7,12 0 249 249 0 0 

14.  8,12 0 239 239 0 0 

15.  9,11 0 0 0 0 0 

16.  10,11 3 158 161 0 0 

17.  11,12 10 0 0 0 0 

18.  12,13 10 0 0 0 0 

19.  12,14 4 6 0 6 0 

20.  13,15 0 0 0 0 0 

21.  14,15 0 0 6 0 0 
 

Tab. 5.2 Časové rezervy 
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5.5 Návrh jeho mobilní varianty pro provádění prací jednoduššího charakteru  

(např. výměna motoru, konzervace, traťová údržba apod.) 

 

 Mobilní pracoviště viz. Obr. 5.4 pro provádění jednodušších prací je sloţeno ze čtyř 

stojanů na workorder`s viz.  Obr .5.5, jednoho stolu na NRC karty viz. Obr. 5.6, které jsou 

v šanonech stabilně umístěny a otevřeny, aby nedocházelo jako na součastném pracovišti k 

přenášení těchto důleţitých dokumentů. Toto opatření by mělo zamezit tomu, aby 

nedocházelo k dezorientaci mechaniků, plánovačů a zásobovačů, kteří do těchto karet zapisují 

neplánované nálezy, se kterýma jsme nepočítali pří plánované údrţbě (např. špatné těsnění, 

šroubek, závlačka apod.). Můţe tak dojít ke zpoţdění opravy, která můţe vzniknout například 

pozdní objednávkou. Těchto karet máme celkem sedm. Členíme je do těchto skupin - 

avionika, interiér, exteriér, motory/podvozek, čalounictví, kompozity a klempířské práce. 

Z toho vychází rozdělení do pěti skupin, protoţe čalounictví, kompozity a klempířství mají 

svoje dílny. Další důleţitou částí mobilního pracoviště jsou dva materiálové  boxy jeden je 

určený pro nerutinní opravy a druhý pro základní balík rutinních oprav. Pokud bychom chtěli 

levnější řešení, dalo by se také pouţít jeden box, který by se musel rozdělit svislou příčkou a 

ta by rozdělila objednaný materiál na rutinní, nerutinní opravy.  

 U tohoto stolu jsou dvě zásuvky, které jsou pro uzavřené TASK a NRC karty 

(dokončené plánované i neplánované úkoly údrţby). Na původním pracovišti k tomuto účelu 

slouţila umělohmotná přepravka viz. Obr. 2.3, kde nebylo tyto důleţité dokumenty uzavřít a 

společně přenášet s tímto mobilním pracovištěm. 
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5.6 Model mobilního pracoviště 

 

Na základě poţadavků vedoucího linky jsem toto pracoviště rozdělil na pět skupin neboli 

zóny, kde první zóna je společná pro motory a podvozky:  

• ZÓNA 1 ENG/LDG: Jedná se o motory a podvozek tato zóna je dále rozdělena na 

tyto části (levý a pravý motor, APU, podvozek a hydraulika) 

• ZÓNA 2 INTERIOR: Interiér se dělí na tyto části (klimatizace, odpadní systém, 

nákladní část, kyslíková soustava, sedadla pro cestující, dveře a kokpit)  

• ZÓNA 3 EXTERIOR: Exteriér má tyto části (levé a pravé křídlo, palivové nádrţe, 

ocasní plochy a testy) 

• ZÓNA 4 AVIO: Avionické zařízení (testy, vizuální kontrola, letová navigace, 

protipoţární ochrana) 

Jelikoţ v této údrţbové organizaci mají klempířské, čalounické a kompozitové dílny 

nebylo třeba na pracoviště zařazovat další tři zónové rozdělení. 

 

Obr. 5.4 Mobilní pracoviště 
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STOJANY NA WORKORDER`S 

 

Stojan na WO, do kterých plánovači rozdávají úkoly a rozsah prací na letadle. Jsou 

Vyuţity jak u stabilního, tak i u mobilního pracoviště. U stabilního pracoviště se většinou 

vyuţívají všechny čtyři, zónově rozdělené stojany. Při jednodušších opravách se málo kdy 

vyuţije všech čtyř stojanů. Tento stojan představuje jednoduchá svařovaná konstrukce sloţená 

z oceli S235J2+N (1.0117) dle EN 10025-2: 

 

• Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 35x2 

(nutno objednat 10.1m tohoto jäcklu pro kompletaci) 

• Plech válcovaný za tepla, EN 10051+A1, rozměr 2x1500x3000 (tento plech se 

potřebuje na dva stojany pro workorder`s) 

• Pro svařování těchto ocelí pouţijeme přidavný materiál ESAB E – B 123 

• Nábytková kolečka série PAO - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři 

šrouby - kluzné loţisko 4 ks 

 

 

 

Obr .5.5 Stojan pro workorder`s zóna 1 motor/podvozek 

 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=15081
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=20008
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STŮL NA NON ROUTINE CARD  

 

Tento NRC stůl je sloţený z dřevěné desky, informační tabule, na které jsou uvedeny 

informace o letadle, na kterém probíhá právě údrţba. Rám tvoří svařovaná konstrukce sloţená 

z oceli S235J2+N (1.0117) dle EN 10025-2: 

 

• Profil uzavřený svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219, rozměr 35x2 

(nutno objednat 5,4 m tohoto jäcklu pro kompletaci) 

• Deska o rozměrech 2900x800x30 

• Informační tabule 

• Pro svařování těchto ocelí pouţijeme přidavný materiál ESAB (E – B 123) 

• Malý box na uzavřené TASK a NRC karty, který je součástí stolu 

• Nábytková kolečka série PAO - Otočné provedení + brzda s uchycením na čtyři 

šrouby - kluzné loţisko 8 ks 

 

 

Obr. 5.6 NRC stůl s informační tabulí 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=15081
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MATERIÁLOVÉ BOXY 

 

Slouţí k uskladnění materiálu, který byl při provádění plánované údrţby zapsán do 

NRC karty nebo pro materiál základního balíku rutinní opravy. K jednomu pracovišti bude 

potřeba přidělit dva tyto boxy, jeden bude slouţit právě pro NRC materiál a druhý pro 

základní balík rutinní údrţby. Jsou rozděleny taktéţ do 5 skupin pro větší přehled při dodání 

objednaného materiálu. Dále se pak můţe rozdělit svislou příčkou viz. Obr. 5.7, která zajistí 

to, aby nedocházelo k záměně objednaného materiálu a zvýšila se tak přehlednost, ale toto 

řešení je vhodné pouze pro mobilní pracoviště, kde můţeme sníţit počet boxů ze dvou na 

jeden. Tento box je tvořen z děrovaného plechu, dřevěných poliček a pro snadný přesun jsou 

zde také nábytková kolečka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8 Materiálový box  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Rozdělený materiálový box 
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5.7 CTX kancelářské kontejnery  

 

 

Obr. 5.9 Obytný kontejner CTX 

 

Nosná konstrukce tohoto kontejneru 

 

Ocelový, samonosný rám, svařený z ohraňovaných profilů tloušťky 3 a 4 mm. Rohové 

prvky jsou svařované a odpovídají ISO normě. Staticky umoţňuje stohování do 3 podlaţí. Na 

přání lze opatřit rám kapsami pro manipulaci vysokozdviţným vozíkem. 

 

Podlaha 

 

Nosná konstrukce podlahy je vyrobena z ocelových profilů, které jsou přivařeny 

k nosnému rámu. Spodní část podlahy tvoří vana z pozinkovaných plechů 0,55 mm. Minerální 

vlna síly 60 – 100 mm tvoří tepelnou izolaci. Jako parotěsná zábrana je pouţita PE folie. 

Podlahu tvoří voduvzdorná dřevotřísková deska V100 síly 19 mm nebo cemento - třísková 

deska CETRIS síly 20mm .  Podlahová krytiny z PVC síly 1,4 – 2 mm (standardně sedá 

mramorová barva). Spáry rohového styku mezi podlahou a stěnovým pláštěm jsou kryty 

plastovým profilem nebo lištou. Nosnost podlahy : 2,5 kN/m
2
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Stěny 

 

Boční opláštění má charakter výplně svislých stěn a lze jej zčásti nebo celé vynechat, 

coţ umoţňuje spojení a účelné dispoziční uspořádání a propojení objektů. Jde o svařovanou 

konstrukci z ocelových profilů, kde mezi ocelové příčné výztuhy se vkládá jako tepelná ( 

hluková) izolace minerální vlna (60 – 120 mm). Součástí vnějších stěn jsou i okna a dveře.  

Interiérová část stěny je z laminované dřevotřísky (bílá a světlý dub) a vzájemné spoje 

překryty H plastovým profilem v barvě lamina či sádrokartonové desky.  Na venkovní 

opláštění je pouţit pozinkovaný trapézový plech o výšce vlny 12 mm s povrchovou úpravou 

v odstínu RAL. Připevnění trapézového plechu ke konstrukci pomocí  trhacích hliníkových 

nýtů s trnem. Na přání lze provést obloţení stěn cemento - třískovou deskou s následným 

nástřikem nebo speciálními lakovanými šablonami či vlnitým plechem. 

 

Střecha 

 

Jde o obdobné provedení jako u stěn s tím, ţe krycí vrstvu tvoří trapézový plech 0,8 

mm s výškou vlny 28 - 35 mm. Střecha je dimenzována na zatíţení ve IV. sněhovém pásmu 

dle ČSN 730035 (1,5 kN/m
2
). Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. 

 

Dveře 

 

Venkovní dveře – oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, izolované 

s kováním. Na přání lze dodat dveře plastové. Dveře mohou být plné či prosklené.  Kování je 

standardně dodáváno kovové s vloţkou FAB. Na přání lze dodat kování bezpečnostní, 

elektronické či plastové. Vnitřní dveře – plné či prosklené o šířce 600, 800, či 900 x 1970 

mm. Zárubně ocelové. Na přání lze dodat dveře lamelové nebo posuvné. Dveře lze opatřit: 

ocelovou dveřní mříţí, bezpečnostní závorou, doplňkovými bezpečnostními dveřmi, 

přídavným bezpečnostním zámkem 
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Okna 

 

Plastová bílá s izotermickým sklem. Rozměr okna dle poţadavku zákazníka. Okno je 

moţno dodat i s matným sklem. Okna se dodávají v provedení  otvíravé/sklopné  , otvíravé, 

výklopné nebo fix. Na přání zákazníka mohou být okna opatřena: 

 

• venkovní plastovou (hliníkovou) roletou, 

• vnitřní stavitelnou ţaluzií, 

• bezpečnostním sklem CONEX, 

• venkovní ocelovou mříţí,  

• okenicí 

 

Elektroinstalace 

 

Elektroinstalace respektuje normy DIN a ČSN a bere do úvahy poţadavky zákazníka a 

to jak do rozmístění tak i pouţitých výrobců. Jde o systém 3 x 380 / 230 V, 50Hz.  

Ochrana před nebezpečným  dotykovým napětím je provedena proudovým chráničem.  

Rozsah vybavení el. zařízením, jeho rozmístění a instalovaný příkon závisí  na variantě a 

účelu ke kterému je kontejner vyuţit. Vytápění je za pomoci el. přímotopných konvertorů. Na 

přání lze řešit  i jiné druhy vytápění jako akumulačními kamny, kamny na tuhá paliva, 

plynovými kamny nebo teplovodním topením. Součástí dodávky můţe být i rozvod telefonu 

či datových kabelů. 

 

Vodoinstalace 

 

Vodoinstalace teplé a studené vody je provedena v plastových nebo měděných 

trubkách. Přívod vody 3/4. Vodoinstalace je vedena po vnitřních stěnách kontejneru. Teplá 

uţitková voda je ohřívána v bojlerech nebo průtokovým ohřívačem. Vybavení a rozmístění 

sanitárních zařízení je v návaznosti na pouţitý typ sanitárního kontejneru. Instalace odpadu je 

provedena trubkami PVC 100 mm. 
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Povrchová úprava 

 

Vrchní lak dle přání zákazníka v odstínu RAL. Moţnost vícebarevného řešení 

případně stříkaného loga je samozřejmostí. 

 

Montáţ 

 

Zabezpečuje dodavatel s výjimkou základů, energetických přívodů a stavebních 

mechanizmů. Součástí dodávky je spojovací a těsnící materiál. Kontejner je moţno ukládat na 

rovný betonový podklad, základové pásy, patky či na jakoukoliv rovnou pevnou plochu 

tvořenu např. dřevěnými rámy. Tolerance základů je poţadována +/- 1cm .  U samostatných 

kontejnerů postačí jen zpevněný podklad [16]. 

 

 

Výhody: 

• Masivní konstrukce z profilové oceli s kontejnerovými rohovými kostkami a kapsami 

pro vysokozdviţný vozík. 

• Zapuštěné vnější CEE zásuvky. 

• Kombinovatelné, snadno vyměnitelné stěnové prvky v panelové konstrukci jsou z 

vnější strany z pozinkovaného profilového plechu. 

• Optimální tepelná a zvuková izolace. 

• Moţnost různých dodatečných vybavení. 

 

 

 

 

 

 



  

 

57 

 

5.8 Rozměry a vybavení obytného kontejneru 

 

 

Obr. 5.10 Rozměry obytného kontejneru CTX 

 

Konstrukční výška:                  2591 mm 

Konstrukční šířka:                   3000 mm 

Konstrukční délka:                   6055 mm 

Vnitřní světlá výška:                     2340 mm 

Vnější lakováni:                            RAL 5010 modrá, nebo za příplatek dle RAL odstínu. 

Vnitřní dekor:                               dub světlý, nebo bílé provedení. 

Izolace:                                        minerální vata podlaha/steny/strop 60mm/60mm/100mm 
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Dále pak vybavení dle nákresu: 

• Elektrika dle CZ (400V/32A/5-pólu) CEE-vnější zásuvky jsou zapuštěné do stropního 

rámu 

• 2 x kancelářské okno (945x1200 mm) s otáčecím a vyklápěcím kováním a roletami 

• 1 x ocelové venkovní dveře (875x2000 mm) klika uvnitř, zamykací 

• 1 x elektrické konvektorové topeni: 2 kW 

• 2 x dvojitá zásuvka 

• 2 x dvojité světlo (2x36W) 

• 1 x pojistná skříňka 

Obvodové stěny kontejneru jsou sloţeny z panelového systému. Proto dokáţeme 

nabídnout větší variabilitu provedení (panely jsou vzájemně zaměnitelné). Všechny 

kontejnery lze dodat i jako skládací/montované (Obytný kontejner montovaný). Tento 

kontejner je dodán v rozloţeném stavu a odběratel si zajišťuje montáţ sám. 

 

Obr. 5.11 Vzhled celého pracoviště 
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5.9 Návrh nosné konstrukce pro obytný kontejner 

 

Nosná konstrukce viz. Obr. 5.12 byla navrţena pro obytný kontejner, který bude 

umístěn právě na tuto konstrukci. Rozhodl jsem se pro toto řešení z důvodu úspory 

pracovního prostoru, kdy pod tuto konstrukci se dá umístit mnou navrhnuté mobilní 

pracoviště které můţeme vidět na obrázku viz. obr. Obr. 5.4.  

Hmotnost obytného kontejneru je 1400 kg z tohoto důvodu jsem pouţil takhle řešenou 

nosnou konstrukci, která se skládá z nasledujících částí: 

 

• Tyč průřezu U válcovaná za tepla, DIN 1026-1, U 100 (délka této tyče na danou 

konstrukce je 16m) 

• Dutý profil svařovaný černý se čtvercovým průřezem, EN 10219-2, rozměr 100x3 (je 

pouţit jako stojina, tohoto profilu bylo třeba 8,4m). 

• Tyč kruhová broušená leštěná, DIN 670, úchylka h8 průměr 12 (tato kruhová tyč tvoří 

zábradlí které je součástí nosné konstrukce celková délka tyče je 14m) 

• Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219 rozměr 

150x50x3 (pouţit na schodiště a jeho délka je 8,6m) 

• Tyč průřezu nerovnoramenného L z konstrukční oceli válcované za tepla, DIN 1029 L 

50x30x4 (z důvodu zpevnění podlahy obytného konteineru, délka tyče je 17m) 

• Pur panel - schody 

 

 

 

Obr. 5.12 Návrh nosné konstrukce pro daný CTX kontejner 
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5.10 Rozmístění pevných pracovišť 

 

Rozmístění navrhnutých pracovišť bych rozdělil do několika fází. Z důvodu velké 

investice do pracovišť v poţadovaném počtu 3 ks mobilního a 3 ks stabilního pracoviště a 

také postupné rozmístění při rozhodnutí realizace tohoto projektu. 

 

Jak můţeme vidět na obrázku rozdělení plochy hangáru údrţbové organizace na 

jednotlivé linky na Obr. 5.13, kde probíhají práce na letadlech, tak v sektoru A1 uţ je 

vybudováno prozatímní stabilní pracoviště viz. Obr. 2.2. Toto pracoviště je nutno upravit 

podle poţadavků vedoucího linky tak i pracovních postupů, které při údrţbě probíhají. 

V tomto sektoru jsou také kanceláře plánovačů a zásobovačů. Proto bych navrhoval realizovat 

zatím jedno stabilního pracoviště viz. Obr. 5.11, které bych umístil do sektoru C1.  

Rozhodl jsem se v první fázi pro tento sektor C1 z důvodu vzdálenosti od součastných 

kanceláří. Tady by stabilní pracoviště mohlo být vybudováno jako první. V ostatních 

sektorech bych zrealizoval prozatím jenom spodní část pracoviště bez obytného kontejneru a 

nosné konstrukce.  

V druhé fázi, bych tyto pracoviště postupně doplnil navrhnutým řešením stabilního 

pracoviště. Jednalo by se o tyto sektory, ve kterých by byl pouţívaný kompletní návrh 

pracoviště B1 a potom A1. O tomto umístění taky rozhoduje fakt, ţe se jedná o přední část 

hangáru a tím je docíleno snadnější manipulaci s letadly. Kdybychom jsme umístili tyto 

stabilní pracoviště do sektorů A2, B2, C2 docházelo by ke komplikacím při přemísťování 

letadel (např. ze sektoru A2 A1, B2  B1, C2  C1) a to z důvodu obtíţnější manipulace 

se stabilním pracovištěm, které je taky přizpůsobeno k přemísťování jak například doky. 
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Vrata hangáru 

 

 

Obr. 5.13 Rozmístění pevných pracovišť na ploše hangáru 

 

 

  Mobilní pracoviště 

  Stabilní pracoviště 

  Součastné umístění kanceláří 
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5.11 Rozpočet stalého a mobilního pracoviště  

 

V následujících tabulkách jsem vypracoval rozpočet na realizaci jednoho stabilního a 

jednoho mobilního pracoviště, kde není počítáno s vyuţitím staršího jiţ pouţívaného 

příslušenství dosavadního pracoviště. Pro údrţbovou organizaci pro kterou je tento návrh 

určen je počítáno s tím ţe do budoucna je třeba realizovat minimálně tři stabilní a šest 

mobilních pracovišť z toho budou právě tří mobilní pracoviště umístěny v prostoru, který byl 

tomuto řešení přizpůsoben a to pod obytným kontejnerem viz. Obr. 5.11. 

 

V první tabulce viz. Tab. 5.3 tohoto rozpočtu uvádím co je potřeba pro sestavení spodní 

části stabilního pracoviště. Které se nachází pod obytným kontejnerem. Tyto věci jsem 

rozdělil, aby bylo vidět, co si údrţbová organizace můţe buďto vyrobit nebo nakoupit sama. 

  

NÁZEV CENA [KČ] POČET [KS] CELKEM [KČ] 

 

Stoly pro PC 2 300 5 11 500  

Křesla 1 200 2 2 400 

Ţidle 700 8 5 600 

PC 4 500 6 27 000 

Tiskárny 1 500 2 3 000 

NRC stůl 2 100 1 2 100 

Materiálový box 2 500 2 5 000 

Stojan pro workorder 2 500 4 10 000 

    

SOUČET   66 600 
 

Tab. 5.3 První část rozpočetu jednoho pracoviště 

 

V tabulce viz. Tab. 5.4 je rozpočet částí, ze kterých je sloţena nosná konstrukce, 

obytný kontejner a také převoz z externí firmy, jeţ byla tato zakázka zadána. Tyto části 

stabilního pracoviště není schopna údrţbová organizace realizovat ve vlastních silách.  

Ceny jsou odvozeny z výpočtů pomocí software ArchiCad 12, kde jsem vypočetl 

hmotnosti a objemy jednotlivých ocelových profilů, ze kterých je nosná konstrukce sloţena. 

Poté jsem se ptal několika strojírenských firem zabývající výrobou takových to konstrukcí. 

Zjistil jsem, ţe za jeden kilogram si účtují mezi 40 aţ 60 Kč podle toho jaký je pouţit ocelový 

profil. Obytný kontejner je účtován i s dopravou a umístěním na nosnou konstrukci. 
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NÁZEV ČÁSTI  CENA [KČ] 

 

Tyč průřezu U válcovaná za tepla, DIN 1026-1, U 100  6 868,8 

Dutý profil svařovaný nerezový se čtvercovým průřezem, 

EN 10219-2, rozměr 100x3 

 2 858,7 

Tyč průřezu nerovnoramenného L z konstrukční oceli 

válcované za tepla, DIN 1029 L 50x30x4 

 2 054,2 

Tyč kruhová broušená leštěná, DIN 670, úchylka h8 

průměr 12 

 721,4 

Profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým 

průřezem, EN 10219 rozměr 150x50x3 

 2 926,8 

Pur panel - schody  8 320 

Nátěr  1 260 

Práce na nosné konstrukci  33 000 

Převoz  1 500 

Obytný kontejner  82 225 

   

NOSNÁ KONSTRUKCE + OBYTNÝ KONTEJNER   141 735 

Rozpočet (viz.Tab. 5.3) 
 

 +66 600 

STABILNÍ PRACOVIŠTĚ  208 335 Kč 
 

Tab. 5.4 Druhá část rozpočtu: nosná konstrukce a obytný kontejner. 

 

 V tabulce viz. Tab. 5.5 je rozpočet na jedno mobilní pracoviště, které slouţí k méně 

sloţitým pracím na letadle. Jelikoţ pro menší opravy bude objednaného materiálu daleko 

méně, neţ při větších revizích, tak z tohoto důvodu celkovou cenu mobilního pracoviště jde 

ještě sníţit, a to tak, ţe můţeme pouţít jeden rozdělený materiálový box viz. Obr. 5.7. 

Celková cena se tak dostane na 28 800 Kč. 

 

NÁZEV CENA [KČ] POČET [KS] CELKEM [KČ] 

 

Materiálový box 2 500 2 5 000 

NRC stůl 2 100 1 2 100 

Stojan pro workorder 2 500 4 10 000 

PC 4500 2 9 000 

Ţidle 700 2 1 400 

Stoly pro PC 2300 1 2 300 

Tiskárna 1500 1 1 500 

SOUČET   31 300 
 

Tab. 5.5 Rozpočet jednoho mobilního pracoviště 
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5.12 Rozpočet s vyuţitím součastného vybavení  

 

Zde je udělán rozpočet na tři stabilní pracoviště s vyuţitím součastného vybavení, které je 

v údrţbové organizaci k dispozici a ten bude vyuţit při realizaci nových pracovišť. Vytvořil 

jsem seznam věcí, které by se daly vyuţít při realizaci těchto navrhnutých pracovišť: 

 

• Materiálové boxy  3 ks 

• Počítače    14 ks 

• Stojany na workorder`s 7 ks 

• Stoly     15 ks 

• Tiskárny   8 ks 

• Ţidle    30 ks 

 

 

Název Cena 

[Kč]  

Poţadovaný 

počet [ks] 

Součastné 

vybavení [ks] 

 

Dokoupit 

[ks] 

Celkem [Kč] 

 

Stoly pro PC 2 300 5x3=15 15 0 0 

Křesla 1 200 2x3=6 0 6 7 200 

Ţidle 700 8x3=24 30 0 0 

PC 4 500 6x3=18 14 4 18 000 

Tiskárny 1 500 2x3=6 8 0 0 

NRC stůl 2 100 1x3=3 0 3 6 300 

Materiálový box 2 500 2x3=6 3 3 7 500 

Stojany pro 

workorder 

2 500 4x3=12 7 5 10 000 

Nosná konstrukce 

a kontejner 3 ks 

    425 205 

SOUČET     474 205 

 

Tab. 5.6  Rozpočet na 3 stabilní pracoviště s využitím součastného vybavení 
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6  Zhodnocení cílů 

 

Vytvořil jsem modelové pracoviště pro vedoucí linek těţké údrţby letadel, který bere 

zřetel na všechny typy moţných revizí, letadel připadají v dané firmě v úvahu.  Posoudil jsem 

všechny poţadavky, podmínky, vstupní a výstupní údaje, ze kterých jsem následovně 

vycházel pří navrhování pracoviště. Tyto všechny věci jsem diskutoval se svým vedoucím, 

tak aby to splňovalo jeho představy, jak by toto pracoviště mělo vypadat a jak by měly být 

dané vybavení a zařízení pracoviště rozmístěny na pracovní ploše a pracovišti. Tato údrţbová 

organizace v součastné době nemá prostředky na realizaci mého návrhu, ale do budoucna by 

bylo vhodné takto navrhnuté pracoviště realizovat. K tomuto taky slouţí popis fází vhodné 

implementace stabilních a mobilních pracovišť s vyuţitím součastného vybavení. Nepodařilo 

se mi však udělat průzkum u některých ze zahraničních firem, coţ by určitě prospělo mému 

návrhu pracoviště.   
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7 Závěr  

 

Podařilo se mi navrhnout model poţadovaného pracoviště pro vedoucího linky těţké 

údrţby a to pomocí software ArchiCAD 12, kde jsem vytvořil model pracovišť (tento soubor 

je uloţený na přiloţeném CD), jak by toto pracoviště mělo vypadat s ohledem na všechny 

typy moţných revizí, které se provádějí v této údrţbové organizaci, legislativní předpisy a 

také s ohledem na lidského činitele v rozhraní člověk a pracovní prostředí. K tomuto modelu 

pracoviště je vytvořena dokumentace, z které jde při realizaci tohoto pracoviště odečíst 

všechny potřebné rozměry. Určil jsem nejvhodnější rozmístění jednotlivých pracovišť na 

pracovní ploše tak aby se dalo snadno manipulovat s letouny, na nichţ je prováděna údrţba. 

Pro vedení údrţbové organizace jsem také vytvořil rozpis pro realizaci tohoto pracoviště 

v programu Microsoft Project 2007 (tento soubor je uloţený na přiloţeném CD), kde je 

zobrazena časová osa pomocí Ganttova diagramu. Do tohoto rozpisu je moţno k daným 

pracím přiřadit pracovníky podle normohodin, kteří se budou podílet na realizaci tohoto 

pracoviště. 

Dále se mi podařilo pomocí metody kritické cesty naplánovat realizaci tohoto projektu, 

které by mělo usnadnit údrţbové organizaci rozhodování zda-li do takového pracoviště 

investovat své finanční prostředky. K tomuto by měl slouţit také rozpočet na realizaci 

s vyuţitím součastného vybavení, které by se do budoucna mělo nahradit právě těmito nově 

navrhnutými částmi stabilního a mobilního pracoviště. 
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