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ANOTACE 

V předložené práci jsem zpracoval možnosti racionalizace údržby 

kolejového vozového parku. V první části jsem uvedl historii údržby a přehled žkv 

ve společnosti SD-Kolejová doprava, a.s. Ve druhé části jsem se zaměřil na 

současnou situaci, kde jsem se dopracoval k problému evidence údržby a 

postupným rozborem došel k slabým stránkám současného systému evidence. 

V třetí závěrečné části jsem navrhl možná řešení svých zjištění, která by vedla ke 

zlepšení informovanosti všech dotčených pracovišť a hlavně k eliminaci chyb 

vytvářených pracovníky. Na závěr práce uvádím, jak by se dále dala údržba 

kolejového vozového parku v rámci společnosti vylepšit. 

 

Klíčová slova: údržba, systém evidence, eliminace, kolejový vozový park 

 

 

SUMMARY 

In the submitted thesis I elaborated the possibilities of the rationalization of 

maintenance for rail-borne vehicles. In the first part I presented the history of the 

maintenance and the overview of railway vehicles in the company  

SD-Kolejová doprava, a.s. In the second part I focused on the current situation, 

here I worked through to the problem of registration of the maintenance and on the 

basis of successive analysis I came to weaknesses of the current system of 

registration. In the third and final part I suggested possible solution for my findings 

that would lead to the improvement of knowledgeability of all involved workplaces 

and mainly to the elimination of mistakes made by the workers. At the end of the 

thesis I state how the maintenance for rail-borne vehicle might be further improved 

within the company. 

 

Keywords: maintenance, system of registration, elimination, rail-borne vehicles  
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Seznam použitých zkratek 

 

SD-KD – SD-Kolejová doprava, a.s. 

HS TKD – Hospodářské středisko Technologická kolejová doprava 

žst – železniční stanice 

ČSD – Československé státní dráhy 

PNBuCH – Předávací nádraží Březno u Chomutova 

žkv – železniční kolejová vozidla 

ÚDUT - ústřední drtírna uhlí Tušimice 

EPR – Elektrárny Prunéřov 

EMĚ – Elektrárny Mělník 

ETU – Elektrárna Tušimice 

ELE – Elektrárna Ledvice 

UTZ – určená technická zařízení 

ČBÚ – Český báňský úřad 

IS – informační systém 

SAP – Systémy, Aplikace a Produkty v oblasti zpracování dat 

ČSN – česká technická norma 

TNŽ – technická norma železnic 
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Úvod 

Pro vypracování diplomové práce jsem si vybral téma Racionalizace 

údržby kolejového vozového parku. Racionalizací v tomto případě je myšlen 

soubor návrhů a opatření pro zefektivnění produktivity práce, zvýšení její kvality či 

snížení nákladů, ulehčení či zjednodušení práce pro zaměstnance atd.  

Při hledání slabých míst současného systému údržby kolejového 

vozového parku je mnoho možností, jakým směrem se při racionalizaci můžeme 

ubírat. Můžeme se vydat směrem využití lidských zdrojů, vyhledáním slabých míst 

v jejich organizaci práce. Následným rozborem vyhledaných slabin zjistíme 

rezervy a možnosti úprav. Konečnou fází tohoto procesu by bylo vydání různých 

opatření pro zefektivnění a zkvalitnění jejich práce. Dále se můžeme vydat 

směrem zefektivnění a zkvalitnění údržby použitím nových a moderních strojů, 

zařízení a materiálů. 

Samozřejmostí při výběru nových strojů, zařízení a materiálů by mělo být 

zohlednění jejich kvality, nikoli značky. I značkové výrobky nemusejí být vždy 

řádově kvalitnější a mít lepší parametry než výrobky méně známých společností. 

Tyto méně známé společnosti přitom mohou vždy konkurovat nižší cenou  

a přinejmenším stejnou kvalitou a parametry. 
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1 Historie a současnost 

1.1 Historie kolejových vozidel a jejich údržby na SD-KD 

Vznik provozu HS TKD se datuje roku 1962, kdy vzniká vlečkový provoz 

pro zajištění přepravy paliva z lomů Milžany a Přezetice po vlečce „Merkur“ do žst. 

Březno u Chomutova. Strojový park tvoří 1 ks staré parní lokomotivy řady 334  

a vozy WAP. 

V roce 1963 je vozový park rozšířen o jeden lokotraktor T 435.0, dále  

o 4 lokotraktory T 444 a využívá se 30 vozů WAP. Při pořízení lokotraktorů byli 

údržbáři na školení v Martině, kde byli seznámeni s těmito lokomotivami a jejich 

údržbou. Bohužel HS TKD nemá vlastní prostory k provádění údržby a tak se 

údržba lokotraktorů provádí v dílnách ČSD Chomutov, je pronajata výtopna v žst. 

Kadaň a vozy se opravují přímo v kolejišti. 

 

Obrázek 1 - Lokomotiva T444 se soupravou vozů WAP na odjezdu z elektrárny Prunéřov I,  
zdroj archiv SD-KD 
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V roce 1964 přibývá další lokotraktor a to řady T 211 a navyšuje se počet 

vozů na 67 kusů. V rámci realizace výstavby areálu DNT je postavena vlastní 

remíza pro opravu lokomotiv a dílna na opravu vozů WAP. Ty jsou zkolaudovány 

v roce 1966. 

V roce 1968 je pořízena první lokomotiva T 458 s elektrickým přenosem 

výkonu. Se změnou přenosu výkonu museli být přeškoleni i pracovníci údržby. 

Tento rok se také projevuje velká poruchovost lokotraktorů T 444. Na jejich vysoké 

poruchovosti se podepsala změna přepravního směru a tím mnohem větší zátěže, 

protože lokotraktory přepravovaly ložené soupravy většinu cesty do stoupání. 

V tomto provozu nevydržely motory i převodovky maximální zatížení. 

Tento namáhavý provoz je řešen dodáním nové lokomotivy T 669 v roce 

1969 a lokomotivy T 444 jsou přesunuty na posun v dopravnách. Poruchovost 

těchto lokomotiv vede až k neprovozuschopnosti 3 kusů v roce 1970 a poslední 

v roce 1971. Tento výpadek je řešen zapůjčením lokomotivy řady T 669 od ČSD. 

Na vozovém parku se začíná projevovat značná opotřebovanost 

narůstajícími přepravami a tak je v roce 1972 d odána lokomotiva typu  

LDH 125 rumunské výroby. Další kus byl dodán následující rok a v roce 1974 další 

dva kusy.  

 

Obrázek 2 - Lokomotiva LDH125, zdroj archiv SD-KD 
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V roce 1975 došlo k vážné poruše lokomotivy T 458 – klika + blok motoru. 

Pro traťovou údržbu byl pořízen motorový vůz MUV. Následující rok v březnu byla 

dodána první lokomotiva T 448, avšak byla v provozu pouze do poloviny dubna.  

V polovině dubna 1976 došlo k tragické havárii, při které došlo ke srážce lokomotiv 

T 448 a T 669. Obě lokomotivy byly nevratně poškozeny a spolu s nimi i čtyři vozy 

WAP. Při této nejtragičtější nehodě v celé historii HS TKD zahynul jeden pracovník 

a další čtyři byli těžce zraněni. Vzhledem k tomu, že tato nehoda vážně ovlivnila 

přepravní výkony, byly ještě tentýž rok dodány tři nové lokomotivy – jedna 

lokomotiva LDH 125 a dvě lokomotivy T 448. Dále byl také dodán druhý motorový 

vozík MUV. Dochází také k poruše generátoru jediné lokomotivy T 669, zvyšuje se 

poruchovost vozů WAP vzhledem k velkému vytížení a t aké ke stavu trati. 

Poruchovost se projevuje i u lokomotiv LDH 125 - stále maximální výkon, vydírání 

válců a ložisek motorů uhelným prachem. 

V roce 1977 se rozšiřuje technologie areálu DNT o další nasypávací 

zásobník, provádí se rekonstrukce kolejiště dopravny T1 na DNT, zprovozňuje se 

vlečka Přednádraží Březno u Chomutova. Toto vše se realizuje vzhledem 

k rostoucím požadavkům na přepravu uhlí. Tento rok byly dodány tři lokomotivy  

T 478 a poslední (šestá) lokomotiva LDH 125. Je pořízeno prvních 11 elektrických 

lokomotiv E 479, ty však jsou odstaveny, protože elektrifikace důlní dráhy teprve 

probíhá. Je postavena nová hala oprav elektrických lokomotiv.  

Následující rok (1978) je pořízena nová lokomotiva T 669, stává se několik 

provozních nehod, nikoliv však s fatálními následky. První zkouška elektrifikace je 

v druhém čtvrtletí roku 1979 na trati T1 - PNBuCH. Tento rok se pořizují poslední 

tři elektrické lokomotivy řady E 479 a také pět lokomotiv T 669.  

V roce 1980 bylo pořízeno 12 ks výsypných vozů Sas pro potřeby traťové 

údržby a 96 nových velkoprostorových vozů řady Falls pro zabezpečení dodávek 

paliva na elektrárnu Prunéřov II. Pro potřeby údržby trolejového vedení byl pořízen 

motorový vůz M 131. Byla zahájena stavba nové opravny vozů WAP v Prunéřově 

v dopravně T4 – část bývalé žst. Prunéřov. O rok později bylo pořízeno dalších 

100 kusů vozů řady Falls. 
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V roce 1982 byla dokončena rekonstrukce kolejiště a elektrifikace až do 

elektrárny Prunéřov II. Tento rok tedy začíná přeprava elektrickými lokomotivami  

i do elektráren Prunéřov. Vzhledem k vysokým požadavkům na přepravu  

a limitující počet osádek na směnu se přistupuje ke spojení vždy dvou lokomotiv  

E 479 do mnohočlenného řízení. Takto spojené lokomotivy může obsluhovat 

pouze jeden strojvedoucí a tím je vyřešen problém s nedostatkem osádek 

lokomotiv. Tento rok také dochází k sešrotování první lokomotivy typu LDH 125. 

Pro zajištění bezpečného sunutí vozových souprav (aby vyhovovalo 

předpisu D-D2) bylo na 30 vozů Falls instalováno výstražné zařízení – zvonící 

kroužky. Byla odprodána loko T 669 a s ešrotována další lokomotiva LDH 125. 

V roce 1984 byla odprodána jedna lokomotiva LDH 125 a zbývající byly 

sešrotovány. Dochází také k převodu lokomotiv T 448 na jiné závody. Odprodávají 

se též původní vozy WAP. Tento rok byla konečně uvedena do provozu nová dílna 

WAP v dopravně T4 v Prunéřově. 

Od roku 1987 se začíná projevovat únava materiálu a také špatná 

technika jízdy strojvedoucích, čímž dochází k přetrhávání vlaků. Tento trend 

pokračuje několik následujících let, než dojde k obměně namáhaných součástí. 

V roce 1988 přistoupil Drážní úřad k číslování lokomotiv dle Mezinárodní 

železniční unie (UIC). Původní označování bylo ale natolik vžité, že zůstalo 

v souběhu ještě několik dalších let (příklad značení viz příloha č. 3). 

V roce 1991 se začíná projednávat obnova parku elektrických lokomotiv. 

Opravárenské firmy ale signalizují ukončení dodávek náhradních dílů z výroby  

a tím i nezajištěnost oprav lokomotiv v blízké budoucnosti. Z tohoto důvodu je také 

v následujícím roce objednána u ŠKODA Plzeň stavba úplně nové elektrické 

lokomotivy, která má vyhovovat traťové službě na TKD. Pro tuto stavbu byly 

dodány veškeré parametry tratí, výkonů, požadavky na obsluhu a údržbu. Dále je 

také dán požadavek na dod ávku modernizovaných posunových elektrických 

lokomotiv E 458. Jsou zajišťovány střední opravy elektrických lokomotiv a také 

čtyřleté revize vozů Falls. 

Počínaje rokem 1993 zahajuje ŠKODA Plzeň stavbu nových 

šestinápravových elektrických lokomotiv řady 93 E. Je provedena rekonstrukce 
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sociálního zařízení, topení, rozvodu vody a elektroinstalace v dílně motorových 

lokomotiv. O rok později se zatepluje hala provozního ošetření elektrických 

lokomotiv, včetně výměny oken za plastová a rekonstrukce topení na jiné médium, 

jsou vyměněna křídlová vjezdová vrata za vrata dílcová vertikální. Tytéž vrata se 

osazují i na dí lnu motorových lokomotiv a provádí se také oprava fasády, na 

přístavcích haly se mění okna a dveře za plastové. Menší opravy se nevyhýbají 

ani dílně WAP, je prováděno oplocení celého areálu opravny z důvodů krádeží 

materiálu. 

Nové šestinápravové elektrické lokomotivy typu E 93 se počátkem roku 

1995 začínají testovat na zkušebním okruhu a po úspěšných testech byly dodány 

první dva kusy tohoto typu. Modernizované elektrické lokomotivy pro posun jsou 

dodány v roce 1996 pod označením E 90. Poslední dva kusy nové elektrické 

lokomotiv E 93 byly dodány v roce 1999.  

V roce 2001, přesněji 7. listopadu byla založena dceřiná společnost  

SD – Kolejová doprava, a.s. zápisem u krajského soudu v Ústí nad Labem v rámci 

restrukturalizace Severočeských dolů a.s. 

V této novodobé etapě společnosti SD-KD se začíná investovat do 

hlavních oprav a m odernizací lokomotiv. Vzniká také nový design lokomotiv  

a vozů Falls, který se postupně aplikoval na všechna žkv [1]. 

1.2 O společnosti SD-Kolejová doprava, a.s. 

Jak již bylo uvedeno výše, akciová společnost SD-Kolejová doprava, a.s. 

vznikla vyčleněním drah normálního rozchodu 1435mm Dolů Nástup Tušimice  

a také Dolů Bílina. Samozřejmě se při tomto vyčleňování nezapomnělo na 

vyčlenění opravárenských provozů a žkv.  

Společnost SD-KD se specializuje na pr ovozování železničních drah jak 

důlních, tak i vleček. Společnost zajišťuje dopravu jak na těchto drahách, tak na 

styku s jinými drahami a na drahách regionálních i celostátních. 

V současné době společnost SD-KD provozuje veřejnou i neveřejnou 

dopravu na celostátních a regionálních drahách a drahách – vlečkách dle platných 

licencí, na základě platných úředních povolení je provozovatelem drah – vleček 
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převážně patřících společnosti ČEZ a.s. a je také provozovatelem důlních drah 

Severočeských dolů a.s. a drážní dopravy na nich. 

Dále také společnost SD-KD poskytuje komplexní služby v rámci předního 

palivového cyklu uhelných elektráren, konkrétně se jedná o provozování vleček, 

skládek paliva a zauhlování elektráren Ledvice, Mělník, Prunéřov a Tušimice. 

  Do budoucna se plánuje rozšíření těchto poskytovaných činností o další 

provozy uhelných elektráren Poříčí a Tisová v rozsahu zajištění předního 

palivového cyklu a provozování vleček těchto elektráren. 

Pro tyto výše uvedené činnosti má společnost SD-Kolejová doprava, a.s. 

rozsah podnikání v následujícím členění: 

• provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu 

vydaných licencí 

• provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., v rozsahu vydaných 

úředních povolení 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

• zámečnictví, nástrojařství 

• opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, což jsou: 

• výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 

• velkoobchod a maloobchod 

• skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě 

• pronájem a půjčování věcí movitých 

• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií 

a posudků 

• testování, měření, analýzy a kontroly 

• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnost 
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Pro tyto činnosti je společnost vybavena veškerým potřebným majetkem 

převyšujícím hodnotu 355 mil. Kč a k 31.12.2011 společnost měla celkem  

413 zaměstnanců. Tito zaměstnanci a majetek je rozdělen mezi všemi provozy 

SD-KD. Aktuální struktura společnosti SD-KD je v příloze č.1 – Organizační 

schéma SD-KD.  

1.2.1 Správa a.s. 

Na správě akciové společnosti sídlí vedení společnosti v podobě ředitele, 

výrobně-technického náměstka a ekonomicko-personálního náměstka. Jsou zde 

také zaměstnáni jak pracovníci pro administrativní činnost, tak pracovníci 

technického zaměření. Z administrativních pracovníků se jedná především  

o účetní, ekonomy a personálně sociální pracovníky. Z technických profesí (ale  

i částečně administrativní) se jedná o specialisty železniční dopravy, dále pak  

o hlavní mechaniky údržby – traťové údržby a údržby žkv. Dále pak také hlavní 

energetik. 

1.2.2 Provoz Tušimice 

Tento provoz smluvně zajišťuje veškeré přepravní i dopravní výkony pro 

Doly Nástup Tušimice na důlní dráze DNT , vlečkách Severočeských dolů a.s. 

Chomutov a vlečkách ČEZ, a.s. - elektráren Tušimice a Prunéřov. 

Tyto výkony představují hlavně posun při nakládce uhelných vlaků pod 

zásobníky ústřední drtírny uhlí Tušimice (ÚDUT), jejich přepravu na elektrárny 

ČEZ, a.s. - elektrárny Prunéřov a posun při jejich vykládce nebo do žst. Březno  

u Chomutova, odkud putují uhelné soupravy po celostátních drahách do 

vzdálenějších elektráren a tepláren. Dále převzetí a přepravu prázdných uhelných 

vlaků zpět do ÚDUT jak z EPR tak z žst. Březno u Chomutova.  

Jedním z dalších úkolů provozu Tušimice je i přeprava různých provozních 

hmot pro spoluuživatele vleček – jedná se zejména o přepravu vápenců a jejich 

vykládku pro odsíření elektráren ČEZ, a.s. - Tušimice a Prunéřov a v malém 

zastoupení přeprava cisteren s provozními kapalinami – mazut atd. 

Současně provoz Tušimice plní na vlečkách ve svém obvodu povinnosti 

provozovatele dráhy a drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 
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Jedná se o vlečky, na které má SD-KD platná úřední povolení a licence 

vydané Drážním úřadem, a to „Předávací nádraží Březno u Chomutova“, „Lom 

Libouš“, „Vlečka ČEZ, a.s. - elektráry Prunéřov“ a „ČEZ, a.s. – elektrárna 

Tušimice“. 

Na těchto výše zmiňovaných elektrárnách ČEZ, a.s. zajišťuje provoz 

Tušimice provozování zauhlovacích tras energetických bloků a skládek paliva. 

Každý z provozů SD-KD je organizačně členěn na hospodářská střediska 

(HS) a provoz Tušimice je členěn následovně: 

• HS Správa provozu Tušimice, 

• HS Doprava Tušimice, 

• HS Údržba lokomotiv Tušimice, 

• HS Údržba vozů Tušimice, 

• HS Vlečka EPR, 

• HS Vlečka ETU, 

• HS Zauhlování EPR I a II, 

• HS Zauhlování ETU. 

Celkem je v provozu Tušimice zaměstnáno 199 lidí a z toho je  

21 zaměstnanců zařazeno do technických profesí. 

1.2.3 Provoz Ledvice 

Tento provoz smluvně zajišťuje veškeré přepravní i dopravní výkony pro 

provoz Úpravna uhlí Ledvice Dolů Bílina (ÚUL) na vlečce „Doly Bílina – úpravna 

uhlí Ledvice“ a na styku této vlečky s celostátní dráhou v železniční stanici Světec. 

Většina těchto výkonů je tvořena posunem při rozpouštění prázdných uhelných 

vlaků externích dopravců (ČD Cargo, OKD-Doprava) pro nakládku pod zásobníky 

ÚUL, sestavení ložených uhelných vlaků na relační koleje ÚUL.  

Samozřejmostí je plnění povinností provozovatele dráhy a drážní dopravy 

podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. V působnosti provozu Ledvice je vlečka 

„Doly Bílina – úpravna uhlí Ledvice“ a další vlečky Dolů Bílina, na které má SD-KD 

platná úřední povolení a licence vydané Drážním úřadem („DB – vlečka skladu 

Ropných produktů“, „DB – vlečka Jana“, „DB – vlečka hlavního skladu“).  
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Dále provoz Ledvice zajišťuje provozování dráhy a drážní dopravy, 

vykládku vápna a vápence z železničních nákladních vozů a nakládku popílku do 

autocisteren pro ČEZ, a.s. - elektrárna Ledvice (ELE). Tyto činnosti jsou 

vykonávány na vnitřní a vnější vlečce „ČEZ, a. s. – elektrárna Ledvice“. Od 

1.5.2009 provozuje provoz Ledvice také zauhlovací trasy energetických bloků  

a s nimi spojenou skládku paliva elektrárny ČEZ, a.s. - elektrárna Ledvice. Pro 

obsluhu skládky paliva společnost zakoupila buldozery Caterpillar D6H  

a Komatsu D65EX. 

Stejně tak, jako je členěn provoz Tušimice na hospodářská střediska, je 

členěn i provoz Ledvice: 

• HS Správa provozu Ledvice, 

• HS Doprava Ledvice, 

• HS Údržba vozového parku Ledvice, 

• HS Vlečka ELE, 

• HS Zauhlování ELE. 

Celkem je v provozu Ledvice zaměstnáno 118 lidí a z toho je  

15 zaměstnanců zařazeno do technických profesí. 

1.2.4 Provoz Mělník 

Tento provoz smluvně zajišťuje veškeré přepravní i dopravní výkony pro 

ČEZ, a.s. - elektrárnu Mělník. Dále také zajišťuje provoz zauhlování, obsluhu 

mazutové stanice, rozmrazovacích tunelů a provoz skládek paliva. 

Hlavním úkolem při provozování zauhlování elektrárny ČEZ, a.s.  

- elektrárny Mělník je manipulace s palivem od vyložení z železničních vozů řady 

Falls 11 až po zásobování kotelních zásobníků. Toto zásobování palivem je 

realizováno pomocí pasových dopravníků a může být buď přímé z vykládky, nebo 

prostřednictvím uloženého paliva ze skládky. Součástí smluvních činností jsou  

i úklidové práce na technologii, konstrukcích a v provozních prostorách komplexu 

zauhlování. 

Provoz mazutové stanice zahrnuje obsluhu nízkotlakých podávacích 

čerpadel a vysokotlakých dopravních čerpadel z centrálního velína zauhlování, 
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úpravu dopravních vlastností mazutu ohřevem na teplotu 150°C, zkoušky 

pojistných ventilů, stáčení mazutových cisteren a také pochůzkovou kontrolní 

činnost po zařízení. 

Obsluha skládek paliva spočívá v souboru prací, jako je přihrnování nebo 

rozhrnování paliva, velmi důležité je tvarování a zejména hutnění jednotlivých polí 

skládek. Co se týče údržby skládky, jedná se zejména o výměnu poškozených 

kolejnic (překladů) na štěrbinových zásobnících. 

Rozmrazovací tunel je využíván v zimních měsících k usnadnění vykládky 

paliva jeho rozehřátím. Toto rozehřátí spočívá v najíždění a odstavování páry do 

zařízení včetně obsluhy výměníkové stanice ústředního topení pro tunely. Pro 

bezproblémový chod je nezbytné mazání strojních součástí, dále pak pochůzková 

kontrola trasy parovodu včetně kontroly ventilátorových strojoven. 

Veškeré dopravní výkony na vlečce spočívají v přístavbě a odsunu 

nákladních železničních vozů na a z vlečky, dále pak přístavbu ložených uhelných 

souprav na hlubinné zásobníky k vykládce a v zimních měsících do 

rozmrazovacích tunelů. Pohyb žkv po vlečce je řízen obsluhou hradla, na kterém 

se také odbavují vozové zásilky a obsluhuje vážní systém TAMTRON (PIVOTEX).  

Stejně tak jako ostatní provozy i zde je provoz rozčleněn na hospodářská 

střediska: 

• HS Správa provozu Mělník, 

• HS Vlečka EMĚ, 

• HS Zauhlování EMĚ. 

Celkem je v provozu Mělník zaměstnáno 78 lidí a z toho je 9 zaměstnanců 

zařazeno do technických profesí. 
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2 Údržba žkv na SD-Kolejová doprava, a.s. 

Cílem údržby žkv je předejít poruchovým stavům, zaručit bezpečnost  

a spolehlivost jejich provozu a tím eliminovat jejich negativní důsledky. 

Negativními důsledky při železniční dopravě jsou nemalé finanční náklady na 

odstranění poruchy či škody, která vznikla důsledkem nedostatečného provedení 

údržby, vlivem pochybení při údržbě nebo také jejím neprovedení. Dalším vážným 

důsledkem výše uvedených skutečností může být ohrožení bezpečnosti a zdraví 

při provozu. Prvním důležitým prvkem je zajištění organizace údržby. 

2.1 Organizace údržby 

„Základním úkolem organizace údržby ŽKV je vytvoření podmínek pro co 

nejekonomičtější využití ŽKV v provozu při zajištění potřebné bezpečnosti 

dopravy, spolehlivosti ŽKV a ekologických požadavků podle současné úrovně 

poznání techniky a vědy.“[7] Dále by se k zefektivnění údržby mělo využívat 

takových částí a dílů, které je možné vzájemně zaměnit (např. ložiska, čepy atd.).  

Jelikož je společnost SD-KD vcelku velká a je rozdělena do několika 

provozů a do budoucna se počítá s rozšířením o další provozy, je organizace 

údržby zatím vždy na jednotlivých střediscích. Jedná se tedy o řízení údržby dle 

aktuálních potřeb jednotlivých provozů. Tato údržbářská střediska z hlediska 

spolupráce jsou propojena minimálně. 

Provozy údržby nepracují v nepřetržitém pracovním cyklu, ale pracují 

pouze v osmihodinovém od pondělí do pátku. Tato skutečnost je velmi důležitá  

a dává nám přehled o fondu pracovní doby. V roce 2011 bylo 253 pracovních dní 

a při plnohodnotné pracovní době 7:20 a odečtení 25 dní na dovolenou připadá na 

jednoho pracovníka po zaokrouhlení 1671 hodin práce. Tento fond ale může být 

ponížen v závislosti na neočekávaných situacích (např. nemoc). 

V současné době je v údržbě zaměstnáno celkem 26 pracovníků, z toho 

jsou 4 pracovníci ve vedení jednotlivých provozů – mistři. 
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2.1.1 Organizace provozu Tušimice 

Z hlediska údržby je provoz Tušimice rozdělen na dvě hospodářská 

střediska a to: 

• HS Údržba lokomotiv Tušimice, 

• HS Údržba vozů Tušimice. 

Každé z výše uvedených středisek má svého mistra oprav a zástupce. 

Dále jsou na každém středisku zastoupeny potřebné profese pro dané zaměření 

údržbářských činností (viz tabulka č. 1).  

Tabulka 1 - Přehled profesí údržby provozu Tušimice 

Údržba lokomotiv Údržba vozů 
Profese Počet zaměstnanců Profese Počet zaměstnanců 

Mistr 1 Mistr 1 
Elektromechanik 1 Mazač železniční 1 

Provozní elektrikář 2 Provozní elektrikář 1 

Mechanik elektronik 2 Zámečník 
kolejových vozidel 6 

Opravář HKV – 
elektrikář 1   

Mechanik 
motorových loko 4   

Organizačně je středisko řízeno dle přílohy č. 1. Oba mistři, jak mistr 

údržby lokomotiv, tak mistr oprav vozů, spadají nákladově pod provoz Tušimice  

a jsou řízeni vedoucím provozu. Po technické stránce spadají pod hlavního 

mechanika (viz příloha č. 1).   

2.1.2 Organizace provozu Ledvice 

Z hlediska údržby má provoz Ledvice pouze jedno hospodářské středisko: 

• HS Údržba vozového parku Ledvice 

Středisko má svého mistra oprav a předáka, který vede dílnu v jeho 

nepřítomnosti. Jsou zde zastoupeny potřebné profese pro dané zaměření 

údržbářských činností (viz tabulka č. 2). 
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Tabulka 2 - Přehled profesí údržby provozu Ledvice 

Údržba vozového parku 
Profese Počet zaměstnanců 

Mistr 1 

Opravář HKV – 
elektrikář 2 

Mechanik 
motorových loko 3 

Organizačně je středisko řízeno dle přílohy č. 1. Mistr spadá nákladově 

pod provoz Ledvice a je řízen vedoucím provozu. Po technické stránce spadá pod 

hlavního mechanika (viz příloha č. 1).   

2.1.3 Organizace provozu Mělník 

Provoz elektrárny Mělník je ze všech tří provozů nejmenší a vzhledem 

k počtu zaměstnanců čítajících celkem 78 a nutnosti kumulací pracovních funkcí 

zde není samostatné středisko údržby. 

Údržbu hnacích vozidel, vozů a mechanizace zde z větší části provádějí 

pracovníci údržby výše uvedených provozů. Drobná údržba mechanických částí 

strojů je zde prováděna dvěma místními pracovníky s kumulovanou funkcí 

buldozerista, zámečník.  

2.2 Zázemí k provádění údržby  

Jelikož SD-KD nepůsobí pouze v jednom místě a je rozdělena na provozy 

viz kapitola 1.2, je zázemí pro údržbu rozděleno na každý provoz. Toto rozdělení 

není samozřejmě stejné a vychází z počtu udržované mechanizace a žkv. 

2.2.1 Zázemí provozu Tušimice 

Provoz Tušimice má ze všech provozů největší zázemí pro provádění 

údržby žkv. Je to dáno zejména tím, že zde společnost SD-KD zajišťuje přepravu 

uhelných vlaků od nakládky až po vykládku na elektrárnách Prunéřov. Těchto 

vlaků se může za den přepravit dvacet a více, každý s váhou přesahující 1600 tun 

na vzdálenost cca 12 km. Při této cestě se musí lokomotiva vypořádat místy se 

stoupáním až 19 ‰. Směrem do žst. Březno u Chomutova se lokomotivy musí 
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vypořádat, na vzdálenosti cca 8 km, se zátěží přesahující 2500 tun a se 

stoupáním až 14 ‰. Na takovéto výkony a členitost tratí je nutné zabezpečit 

kvalitní údržbu lokomotiv a vozů. 

K zajištění provozních ošetření, běžnou údržbu a opravy lokomotiv vlastní 

SD-KD dva objekty, a to dílnu pro opravu lokomotiv a halu provozního ošetření 

lokomotiv. Oba objekty se nacházejí v kolejišti manipulačního místa stavební dvůr 

dopravny T1 v Tušimicích. 

Dílna pro opravy lokomotiv je dvoukolejná s délkou kolejí je cca 30m  

a montážní jámou. Montážní jámou jsou vybaveny obě koleje, z toho pravá kolej je 

průjezdná. Hala je také vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 12.5t, který je nad 

oběmi kolejemi. Dále jsou zde umístěny u levé koleje čtyři stojanové vyvazovací 

zvedáky, každý o nosnosti 25.5t. Samozřejmostí je vybavení potřebným strojním 

vybavením včetně tlakovzdušné stanice. 
 

 

Obrázek 3 - Vývaz podvozků elektrické lokomotivy 184 504-9, zdroj archiv SD-KD 

Druhá hala, hala provozního ošetření, je rovněž dvoukolejná s užitou 

délkou kolejí také cca 30m. Žádná z těchto kolejí ale není průjezdná, jedna kolej je 
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určena pro provozní ošetření lokomotiv a je opatřena montážní jámou a také 

prohlížecí lávkou, druhá kolej je určena pro mytí lokomotiv. Kolej pro mytí 

lokomotiv je zapuštěna v mělké jímce se středovým sběrným kanálkem znečištěné 

vody a opatřena vysokotlakým mycím zařízením WASCHBAR/HWS 200. 

Samozřejmostí je, že součástí komplexu dílen je samostatná čistička 

zaolejovaných vod. V hale provozních ošetření jsou od sebe odděleny prostory 

kolejí lehkou plechovou přepážkou. Dále je zde umístěna zámečnická dílna, dílna 

elektro a elektronická dílna a tlakovzdušná stanice. 

Pro nezbytné manipulace s těžkými náhradními díly patří k vybavení dílen 

vysokozdvižný vozík Caterpillar DP 20 a silniční vozidlo Ford Tranzit (přeprava 

sušeného písku a lehčích dílů). Vzhledem k povaze prací na dílnách byly v letech 

2004-2005 opatřeny podlahy obou dílen ekonátěry. Jako další nezbytné vybavení 

je zde posunovací vozík UNILOG SM120S (příloha č. 4) k zajištění posunu 

elektrických lokomotiv v obvodu dílen bez trakčního vedení. Nemusí se tak 

využívat k posunu motorových lokomotiv. 

Další důležitou součástí údržby provozu Tušimice je běžná údržba 

železničních vozů a také jejich opravy a to v rozsahu, který je dán Certifikátem 

technické způsobilosti dodavatele vydaným pro SD-Kolejová doprava, a.s. 

certifikačním střediskem ČD, a.s. 

Tyto opravy a údr žba jsou prováděny v dílně oprav WAP, která je 

situována mimo areál opravárenských hal pro opravu lokomotiv. Tato opravna je 

umístěna v dopravně T4 Prunéřov, která je vzdálena cca 7 km od výše 

zmiňovaného areálu. Hala pro opravy vozů je stejně jako haly pro opravy 

lokomotiv dvoukolejná a obě koleje jsou průjezdné a každá je opatřena montážní 

jámou. Hala je vybavena mostovým jeřábem o nosnosti 8 t, a také 4 ks 

stojanových vyvazovacích zvedáků o nosnosti 20 t. Stejně jako haly na opravy 

lokomotiv je i hala na opravu vozů opatřena ekonátěrem podlahy. 

Pro potřebnou manipulaci s těžkými náhradními díly je dílna je vybavena 

strojním vybavením pro venkovní manipulaci vysokozdvižným vozíkem Desta 

DVHM 3220. Dále je vybavena smykem řízeným nakladačem Caterpillar 226B pro 

úklid haly po čištění vozů od nálepů uhlí. Pro manipulaci s vozy zde bylo 
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donedávna k dispozici posunovací zařízení Zagro WRG 6 poháněné pomocí 

vysokozdvižného vozíku. Nově ale bylo pořízeno kompaktnější posunovací 

zařízení Zagro MAXI (příloha č. 4) a tím nedochází k vázanosti vysokozdvižného 

vozíku pro posun s vozy. 

Součástí haly je zámečnická dílna a kovárna, které jsou umístěny v jejím 

sníženém přístavku. Ve zvláštním přístavku je potom umístěna tlakovzdušná 

stanice. K mytí různých vozových dílů a také k úklidu dílny jsou k dispozici dvě 

vysokotlaká mycí zařízení Kärcher HDS Super a Kärcher HDS 695. 

Součástí samostatného areálu dílny oprav vozů je i sušička písku pro 

lokomotivy. Ta je unikátním technickým exponátem a sloužila již k sušení pro parní 

lokomotivy BS 200 rozchodu 900 mm dávno zaniklého Dolu Nástup Prunéřov. 

Bohužel umístění této sušičky má nevýhodu v tom, že je v takto vzdáleném areálu 

a usušený písek se musí převážet pomocí automobilu v přepravním kontejneru do 

areálu v Tušimicích.  

2.2.2 Zázemí provozu Ledvice 

Provoz Ledvice se velikostí svého zázemím řadí za provoz Tušimice. 

Tento provoz z hlediska provozu a zatížení lokomotiv je zcela odlišný od provozu 

Tušimice. Jsou zde hlavně prováděny posuny prázdných a ložených uhelných 

vozů, sestavování vlaků a obsluha přilehlých vleček. Tyto činnosti se provádějí 

motorovými lokomotivami, jelikož vlečka ÚUL je zatrolejována jen z části (jen 

příjezdové a odjezdové koleje). Rok 2011 byl ale zlomový a společnost SD-KD 

konečně prorazila s přepravami na celostátní dráze a tak jsou odsud vypravovány 

i vlastní vlaky na elektrárnu ČEZ, a.s. – elektrárna Mělník, tedy do sesterského 

provozu a také do Teplárny Komořany. Jsou zde tedy nově i udržovány elektrické 

lokomotivy a také železniční vozy.  

Tato provozní údržba a provozní ošetření vlastních lokomotiv  

i železničních vozů je prováděna v dílně údržby vozového parku. I zde je dílna 

dvoukolejná s kapacitou jednoho stání pro „nejdelší“ lokomotivu na každé koleji. 

Obě koleje jsou opatřeny montážní jámou a každá kolej zvlášť mostovým jeřábem 

nosnosti 5 t un. Samozřejmostí je vybavení dílny základními obráběcími stroji  

– vrtačky a brusky, soustruh, fréza a různé přípravky pro usnadnění namáhavé 
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práce s těžkými díly. Dílna je také vybavena soupravou patkových zvedáků  

o celkové nosnosti 100 t, tedy každý s nosností 25 t. Stejně jako všechny 

opravárenské haly provozu Tušimice je i zde hala oprav opatřena ekonátěrem 

podlahy. Dále je hala vybavena veškerým základním a speciálním nářadím  

k údržbě lokomotiv a vozů provozu Ledvice. Pro nezbytné manipulace s těžkými 

náhradními díly patří k vybavení dílny vysokozdvižný vozík DESTA a silniční 

vozidlo Ford Tranzit. 

Před halou oprav na konci koleje č. 105 byla v roce 2005 vybudována 

záchytná ocelová jímka s odlučovačem ropných látek OLEOPATOR-K NG3. Takto 

upravené stanoviště slouží k mytí lokomotiv vysokotlakým vyvíječem páry Kärcher 

HDS 895. Dále je zde na kusé koleji č. 106 vybudovaný venkovní přístřešek 

s montážní jámou a kladkostrojem o n osnosti 2,5 t pro provádění prohlídek 

lokomotiv a menších oprav. V roce 2011 bylo vypsáno výběrové řízení na opravu 

haly oprav a byla provedena oprava a zateplení budovy. 

2.2.3 Zázemí provozu Mělník 

Co do provádění údržby žkv je provoz Mělník nejmenší a údržba je zde 

prováděna dvěma místními zaměstnanci (drobná údržba), ale hlavně zde 

provádějí údržbu zaměstnanci provozu Ledvice, kteří sem dojíždějí. Co se týče 

náročnosti kladené na žkv, tak je zde prováděn pouze posun na vlečce ČEZ, a.s. 

Jedná se zejména o přistavování uhelných vlaků k vykládce a nás ledné 

sestavování prázdných vlaků, dále posun při vykládce vápence. Tyto práce jsou 

zde vykonávány motorovými lokomotivami. 

Základní provozní údržba vlastních lokomotiv a také strojů je prováděna  

v dílně údržby strojů. Dílna je jednokolejná s montážní jámou pro jednu 

lokomotivu. V dílně je portálový jeřáb o nosnosti 12,5 tuny, soustruh, strojní pila, 

vrtačky, brusky a další potřebné dílenské vybavení. Na rozdíl od provozů Tušimice 

a Ledvice, kde se jedná o prostory vlastní, jsou tyto prostory pronajaty. 

Jsou zde také pronajaty i další nezbytné prostory pro uskladnění 

provozních hmot a mazadel a také prostory k parkování strojů a zařízení [16]. 
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2.3 Vozový park a mechanizace 

V současné době společnost SD-KD disponuje vcelku moderním vozovým 

parkem čítajícím celkem 17 elektrických lokomotiv, 15 motorových lokomotiv  

a 224 vlastních vozů. Dále také disponuje mechanizací potřebnou pro zajištění 

svých dalších činností. Jedná se především o buldozery, drobné stavební stroje  

a vysokozdvižné vozíky, či posunovadla žkv. V tabulce č. 3 je uveden přehled typů 

lokomotiv provozovaných SD-KD. 

Tabulka 3 - Přehled typů lokomotiv SD-KD 

Elektrické lokomotivy Motorové lokomotivy 

114.5 2 kusy 704.5 4 kusy 
130.0 11 kusů 711.0 1 kus 
184.5 4 kusy 721.5 1 kus 

  724.6 2 kusy 
  724.7 1 kus 
  740.7 1 kus 
  741.7 1 kus 
  744.7 2 kusy 
  770.5 1 kus 
  774.7 1 kus 

Dále také nesmím opomenout vozy, které SD-KD vlastní. Jedná se o typy 

uvedené v tabulce č. 4. Vozy typu Falls 11 slouží pro přepravu uhlí. Jsou 

provozovány hlavně na důlní dráze provozu Tušimice. Vzhledem ke stejným 

specifikacím důlní dráhy s dráhou celostátní, na základě zařaditelské smlouvy, se 

mohou provozovat i na celostátních drahách. K tomuto účelu je zařazeno celkem 

174 vlastních vozů. 

Tabulka 4 - Přehled typů vozů vlastních a pronajatých 

Nákladní železniční vozy 

Falls 11 277 kusů 
Falns 23 kusů 
Fals-z 95 kusů 
Faccs 4 kusy 
Res 2 kusy 

LH 40 6 kusů 
Eas 30 kusů 
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Z uvedených vozů v tabulce č. 4 jich je 215 pronajato pro přepravy na 

celostátní dráze. U těchto pronajatých vozů má společnost SD-KD za povinnost 

také zajistit preventivní údržbu. O opravy velkého rozsahu se už ale stará 

pronajímatel (revize v certifikovaných opravnách). 

Dále jsou na SD-KD různé druhy strojů a manipulační techniky na kterých 

se musí také zajistit údržba. Jedná se především o buldozery, malé smykem 

řízené nakladače, vysokozdvižné vozíky, posunovadla žkv, sací bagr atd. 

2.4 Legislativa 

Při činnostech spojených s údržbou železničních kolejových vozidel ve 

společnosti SD-KD je nutno brát v potaz zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, který 

říká v §22 odstavec 1 písmeno f) že „Provozovatel dráhy je povinen provozovat 

určené technické zařízení jen s platným průkazem způsobilosti a v technickém 

stavu, který odpovídá schválené způsobilosti“[14], dále se také hovoří v §35 

odstavec 1 písmeno c) „Dopravce je povinen vydat ke dni zahájení provozování 

drážní dopravy vnitřní předpis o organizačním zajištění údržby drážních vozidel“,  

a d) „při provozování drážní dopravy používat drážní vozidla a určená technická 

zařízení s platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá 

schválené způsobilosti“ [14], dále tento zákon pojednává v páté části o drážních 

vozidlech a určených technických zařízeních. O drážních vozidlech a podmínkách 

provozování hovoří Hlava první §43 - §44. Dále velmi důležitými zařízeními jsou 

určená technická zařízení (UTZ) o kterých nám hovoří Hlava třetí §47 - §48. Pro 

zajištění bezpečnosti a spolehlivosti UTZ nám odstavec 1 §48 nařizuje „Určená 

technická zařízení v provozu podléhají pravidelným revizím, prohlídkám  

a zkouškám, kterými se ověřuje jejich technický stav a provozní způsobilost.“[14] 

  Neméně důležitým legislativním předpisem je vyhláška ministerstva 

dopravy č. 100/1995 Sb. Tato vyhláška nám stanovuje podmínky pro provoz UTZ. 

Jsou zde specifikována UTZ tlaková, plynová, elektrická, zdvihací a d opravní.  

SD-KD obhospodařuje při údržbě žkv UTZ tlaková, elektrická a zdvihací. Tato 

vyhláška stanovuje v §2 - §8 podmínky provozu těchto zařízení. §2 nám 

v písemných odstavcích a) – c) říká, že UTZ lze používat za podmínek: 
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„a) provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek, 

b) zajištění řádné a bezpečné funkce zařízení obsluhou, 

c) trvalé dodržování provozně technických parametrů podle technické 

dokumentace.“ [10]  

Společnost SD-KD podléhá také dozoru báňského úřadu a tak se musí 

dále dbát na dodržování vyhlášky  ČBÚ č. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických 

zařízeních. V této vyhlášce se stanovují vyhrazená elektrická zařízení a stanovuje 

odbornou způsobilost organizací k jejich provozování. Pro zajištění způsobilosti 

zaměstnanců k údržbě elektrických částí, musí mít zaměstnanci platné 

přezkoušení z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. a také z vyhlášky 

ČBÚ 75/2002Sb. Tato vyhláška ČBÚ částečně nahrazuje vyhlášku 50/1978Sb., 

ale neruší ji.  Obě tyto vyhlášky hovoří o stupních odborné způsobilosti ve vztahu 

k pracím na elektrických zařízeních a také o způsobech ověřování této odborné 

způsobilosti. 

2.5 Vnitřní předpisy, technologické postupy, návody 

K údržbě žkv a k zajištění správných postupů si organizace vydává vnitřní 

předpisy a technologické postupy [7],[8]. Tyto postupy korespondují doporučení 

výrobců k provádění údržby. Pro přesnější specifikaci údržby se používají návody 

na údržbu konkrétních žkv přímo od výrobce. Tyto návody však v některých 

případech nejsou aktuální a nekorespondují s aktuálními materiály či postupy. Pro 

provádění údržby a vytváření vnitřních předpisů se využívá ČSN a TNŽ, které sice 

nejsou závazné, ale doporučující. Dále se také k údržbě využívají dříve celostátně 

platné předpisy Českých Drah (ČD, ČSD) [3], [4]. Tyto předpisy jsou ale velmi 

obsáhlé a více obecné. 

2.6 Systematika údržby 

V systému údržby žkv na S D-KD jsou zapojeni pouze pracovníci 

údržbářských provozů, kteří mají potřebnou kvalifikaci k vykonávání určitých 

činností. Každý pracovník tak nemůže při provádění údržby vykonávat všechny 
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úkony. V dřívější době byla praxe taková, že se vždy údržby žkv účastnila i jeho 

osádka a měla tak přehled o stavu svého stroje a byla při řešení problémů 

vyskytujících se při provozu plně k dispozici pracovníkům údržby. 

Bohužel vlivem tlaku na úspory a zvyšujícím objemem přeprav se tyto 

vazby postupem času přetrhali a dnes se osádky již údržby žkv neúčastní. 

V rámci údržby pracovníci provádí kontrolu stavu jednotlivých částí žkv. 

Pokud se prováděním preventivní údržby nepodaří předejít poruchám jednotlivých 

částí, musí se provést odstranění vzniklých poruch.[7]  

Údržba se dle předpisu vydaného organizací [7] dělí na: 

• preventivní údržbu, 

• běžné opravy, 

• provádění změn schváleného stavu ŽKV. 

Preventivní údržba je dále rozdělena na: 

• provozní ošetření, 

• provozní prohlídky, 

• periodické opravy, 

• plánované opravy. 

Tabulka 5 - Značení typů prohlídek žkv 

Název údržby, 
opravy 

Druh ŽKV 
Elektrické HKV (lokomotivy) Motorové HKV (lokomotivy) 

Provozní ošetření PO PO 
Provozní prohlídky PPO PPO 
Periodické opravy 

 
SO SO 

Plánované opravy P P 
Běžné opravy BO BO 

Změny schváleného 
 

ZSS ZSS 

Posloupnost a značení těchto prohlídek uvádí tabulka č. 5. Tyto prohlídky 

a opravy se provádějí na základě několika skutečností. Jedná se o:  

• ujeté kilometry 

• technický stav 

• časové lhůty 
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Ujeté kilometry nemohou být brány v potaz u každého žkv, protože každé 

vykonává jinou činnost. Ujeté kilometry hrají především roli při traťové službě, kdy 

je žkv v pohybu na velké vzdálenosti. Jedná-li se naopak o posun a vozidlo při této 

činnosti překonává v poměru s traťovou službou zanedbatelné vzdálenosti, 

musíme přikročit k přepočtu doby běhu (motohodin) na tzv. lokokilometry (lokkm).  

1 𝑚𝑜𝑡𝑜ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎 =  10 𝑙𝑜𝑘𝑘𝑚 

Pokud ale i s tímto přepočtem vozidlo najede minimální počet 

lokokilometrů, přikročí se ke stanovení časové lhůty k přistavení žkv a toto vozidlo 

je přistavováno k údržbě dle časové lhůty. Příklady proběhů žkv k provedení 

údržby dle tabulky 5 jsou v příloze č. 2.  

 Při údržbě musíme také rozlišovat, zda se jedná o údržbu záruční či 

pozáruční. Jedná-li se o ú držbu žkv v záruce, musí se údržba provádět podle 

příslušných návodů a udržovacích předpisů výrobce. Jedná-li se naopak o údržbu 

žkv po uplynutí záruční doby, může se buď údržba provádět dále podle 

příslušných návodů a udržovacích předpisů výrobce nebo se údržba může 

provádět dle předpisů vydaných organizací.   

2.7 Plánování údržby 

Plánování údržby je spjato s potřebnými proběhy lokomotiv a vozů 

a současný stav plánování v SD-KD není z hlediska běžné údržby optimální. 

Jedná se hlavně o kapacitu údržby, kdy dnes není z mého pohledu dostatečný 

počet pracovníků k provádění údržby.   Vzhledem k nárůstu počtu lokomotiv  

a hlavně železničních vozů v poslední době a předpokladu rostoucího trendu, 

bude nutné tuto situaci řešit. 

2.8 Evidence údržby 

2.8.1 Informační systém SAP 

Evidence provedené údržby je vedena pomocí informačního systému SAP 

v jeho různých modulech. Pro evidenci údržby žkv slouží modul Údržba a opravy 

(PM). SAP je především ale účetní program a pro evidenci slouží jen jako nástroj 
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pro účtování nákladů na daný prostředek. Dají se zde plánovat náklady na údržbu, 

dále podrobně strukturalizovat vybavení (žkv) a tak rozdělit náklady ne nejmenší 

náklady, které se účtují na daný prostředek. Jde tedy o odpracované hodiny 

zaměstnanců na činnostech spojených s údržbou. Dále je zde možné rozčlenit 

náklady z hlediska typu údržby, zda se jedná o práce na elektro částech žkv, či na 

mechanických nebo tlakových částech. Rozlišuje se zde i o jaký druh údržby se 

jedná např. preventivní prohlídky, běžná údržba či revize, škodní případy atd. 

Informační systém SAP je na jednu stranu jednoduchým systémem, ale 

svou jednoduchostí se stává velmi složitým z hlediska návazností úkonů při 

zadávání dat. Například pokud se pořídí nové žkv, tak je nejdříve třeba vytvořit 

v SAP vybavení. Toto vybavení musíme umístit do t echnického místa a až  po 

těchto úkonech je možné tvořit jednotlivé zakázky pro zadávání nákladů. 

Mistr údržby posléze vytváří hlášení k jednotlivým zakázkám, kde je 

uvedena doba odstavení z provozu – počátek a konec odstavení, a dále zadává 

počet odpracovaných hodin při údržbě. 

2.8.2 Microsoft Office 

K evidenci údržby se také v menší míře využívá software Microsoft Office, 

konkrétně tabulkový procesor EXCEL. MS Excel se využívá zejména pro hlídání 

termínů různých revizí a pr ohlídek daných legislativou [10], [12]. Tabulky jsou 

nastaveny tak, že vždy při spuštění hlídají datum blížících se prohlídek či revizí  

a v závislosti na lhůtě upozornění se příslušný datum podbarví nastavenou 

barvou. Jsou využívány tři barvy pro signalizaci stavu. Stav s normální hodnotou je 

podbarven zeleně, stav blížícího se termínu žlutě a stav propadlého termínu 

červeně. V tomto hlídání termínů ale není přímá vazba na provoz a může nastat 

situace, kdy se termín nedodrží a ž kv bude d ále provozováno i s propadlou 

prohlídkou či revizí.  

Dále se evidují stavy počítadel hnacích vozidel, jako jsou stav ujetých 

kilometrů, stav motohodin a stav provozních hodin. Tyto údaje zapisuje vedoucí 

pracovník dopravního provozu na směně do tabulky a dále se data přenášejí do 

informačního systému SAP. Vlivem lidského faktoru dochází při zadávání těchto 

hodnot do tabulky k chybám a následnému přenosu dále do informačního systému 
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SAP. Uvedené tabulky mají svůj kontrolní systém k vyhodnocení chyby, ale i přes 

toto upozornění software MS Excel tento soubor bez problému uloží. Proto musí 

být přenesená data dále kontrolována pracovníkem IT oddělení, zda nebyla 

přenesena i chyba. Pokud nastane situace, kdy se chyba přenese, musí pracovník 

IT tuto chybu složitě odstraňovat. 

Dále vedoucí pracovník dopravního provozu vede směnové hlášení. 

V tomto směnovém hlášení se z hlediska údržby evidují závažné problémy žkv, 

které nastaly během provozu a žkv se musí odstavit z provozu a předat do 

dílenského provozu k opravě. 

2.8.3 Papírová evidence 

V papírové podobě vypisují závady na žkv (lokomotivách) vždy 

strojvedoucí do k nihy oprav hnacího vozidla. Do této knihy má strojvedoucí za 

povinnost zapsat každou závadu, která se při provozu vyskytne a není schopen ji 

vyřešit na místě. Na pracovnících údržby je pak tuto knihu při údržbě prostudovat 

a uvedené závady prověřit. Pokud uvedené skutečnosti nebyly shledány za 

závadu, uvede pracovník skutečnost, že se závada neprojevila, nebo že se jedná 

o provozní stav, který se dá eliminovat prostřednictvím nějakého úkonu. Projevené 

závady pracovník odepíše jako opravené. 

Jako další se papírově eviduje protokol o pravidelné prohlídce. V tomto 

protokolu jsou uvedeny úkony, které se mají při různých stupních prohlídek 

vykonat a odepsat jako provedené.  

V papírové podobě se eviduje také protokol o technické prohlídce vozidla, 

který se přikládá k legislativní dokumentaci žkv. Tento protokol nám říká, že je 

vozidlo schopné bezpečného provozu a splňuje všechny požadavky pro provoz. 

Jako další se evidují veškeré měrové listy pojezdu a skříně žkv. Tyto listy slouží ke 

kontrole opotřebení výše uvedených celků [7]. 
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3 Možnosti racionalizace 

V předešlých kapitolách jsme si popsali společnost SD-KD, její členění  

a organizaci údržby. Nyní se pokusím najít slabá místa a navrhnout změny, které 

povedou ke zlepšení. Jako první se zaměřím na evidenci údržby a její provázanost 

s ostatními celky. 

3.1 Nedostatky v evidenci údržby 

V kapitole 2.8 jsem popsal stávající funkčnost a způsoby evidence údržby. 

Takováto evidence je v dnešní době již nedostačující a uvedeme si také důvody, 

které mně k tomuto závěru vedou. Zkusím také navrhnout možnost řešení a směr, 

kterým by se společnost mohla vydat. 

Systém SAP je hlavně účetním programem. Z tohoto hlediska využívaný 

modul Údržba a opravy (PM) nelze nahradit. Je zde ale i mnoho funkcí, které se 

dosud nevyužívají, jako například plánování údržby z hlediska potřeby financí. Při 

využívání plánování v tomto modulu by společnost měla přehled  

o předpokládaných nákladech na běžné údržby a revize. Do tohoto plánu je 

možné zanést vlastní náklady na provádění údržby a také předpokládané náklady 

na služby externích organizací. 

Toto nedostatečné využívání informačního systému SAP je především 

způsobeno nedostatečným zaškolením pracovníků, kteří mají zadávání údajů do 

systému na starosti. Toto je potřeba změnit a pracovníky dostatečně proškolit  

a také motivovat pro práci s tímto IS. Je zde také možnost, pokud budou 

pracovníci dostatečně motivováni pro práci s tímto IS, k jeho zlepšování. Mateřská 

společnost Severočeské doly a.s. disponuje oddělením IT, jehož pracovníci jsou 

dostatečně zdatní na takovéto programové úpravy. 

Špatné proškolení v práci se SAP se také projevuje v pohybu jednotlivých 

žkv po společnosti SD-KD, kdy každé žkv je instalováno do určitého údržbářského 

střediska. Jakmile se vozidlo předá do užívání jinému provozu, musí se upravit 

některé informace ve všech zakázkách týkajících se údržby. Přitom každé vozidlo 

těchto zakázek má několik druhů a v každé se upravují stejné informace. Jako 
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návrh vylepšení bych viděl vzájemnou provázanost těchto informací. Jelikož se 

jedná o stejné úkony v každé zakázce, tak by tato změna řešila úpravu ve všech 

typech zakázek, ve kterých by figuroval tento údaj pro dané žkv. Funkčnost by 

byla asi následující: 

• změnil by se požadovaný údaj u daného žkv a tato zakázka by se dala 

uložit 

• při uložení by se systém dotázal, zda má tuto změnu uložit jen u této 

zakázky nebo u všech zakázek tohoto žkv, kde se daný údaj vyskytuje 

• při zvolení druhé možnosti by systém vypsal seznam a názvy zakázek, 

kterých se to týká a dotázal se, zda má tyto změny opravdu provést 

i u těchto zakázek 

• po uložení by se změny projevily u všech zakázek 

Další evidence, která je navázána na SAP je systém tabulek vytvořených 

v programu Microsoft Excel. Jedná se především o zadávání tří důležitých hodnot 

a těmi jsou kilometry, motohodiny a provozní hodiny. Tabulky jsou formátovány  

a vedeny tak, aby jejich systém vedení byl v potřebném tvaru pro správný import 

do SAP. Tyto hodnoty jsou u každé lokomotivy vedeny jako čítače. Bohužel i přes 

implementaci kontrolních funkcí v tabulkách dochází při zadávání hodnot 

k chybám, které se dále přenášejí do SAPu. Ve chvíli kdy se na takovouto chybu 

přijde, tak ji musí programátor IT oddělení složitě ručně opravovat třeba i tři dny 

nazpět. Tato činnost mu zabere i několik hodin času a tím společnosti SD-KD 

vznikají další náklady. K návrhu řešení tohoto problému se dostaneme dále, kdy 

tento návrh souvisí i s dalšími závěry. 

Jako další problém se jeví hlídání různých revizí a zkoušek, které nám 

předepisuje legislativa jako např. [10], [14]. Abychom dodrželi náležitosti této 

legislativy je zapotřebí mít přehled o tom, na jak dlouho nám které prohlídka či 

revize platí a kdy je potřeba vykonat novou. Problém není ve způsobu hlídání, 

který je tvořen opět tabulkou vytvořenou v Microsoft Excel. Tabulka je vcelku 

propracovaná a hlídá veškeré potřebné prohlídky a revize. V kapitole 2.8.2 je 

jednoduše popsána její funkčnost a ta je bez problému. Jediné co musí příslušný 

mistr oprav udělat je si ji otevřít a na první pohled vidí, zda se blíží nějaký termín. 
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Tímto se již dostáváme do oblasti informovanosti provozu a plánování prohlídek  

a revizí hlídaných v tabulce. Tímto systémem tabulek není dostatečně provoz 

informován o tom, zda je žkv z hlediska legislativy v pořádku a tak schopné 

provozu. Pokud by vozidlo mělo např. propadlou elektrorevizi a bylo dále 

provozováno, vzniká riziko vzniku mimořádné události. Při vzniku takovéto 

mimořádné události se vždy provádí kontrola dokumentace. V případě pochybení 

by byla organizace sankcionována za nedodržení ustanovení v [10], [14]. 

Dále zde chybí v oblasti vzájemné informovanosti včasné sdělení  

o provozuschopnosti či neprovozuschopnosti daného žkv. Ne vždy je provoz 

informován o ukončené opravě žkv a jeho možnosti opětovného zařazení do 

provozu. Tato dezinformace vzniká při ukončení údržby těsně před koncem 

pracovní doby provozu údržby, kdy se oprava rychle dokončí a vozidlo přistaví 

před dílnu. Tuto skutečnost musí mistr oprav zapsat do směnového hlášení. 

Jelikož toto směnové hlášení je vedeno systémem tabulek v Excelu (jak již bylo 

uvedeno výše) vzniká problém při tomto zápisu mistrem oprav. Do tabulky může 

současně zapisovat pouze jeden uživatel. Pokud je tabulka blokována, tak není 

možné tuto informaci do t abulky zaznamenat. Tímto se provoz může dostat do 

situace, kdy lokomotivu bude nutně potřebovat, ale nebude ji mít k dispozici.  

Jako další z řady drobných problémů, který je nutné řešit, je způsob 

předávání do a přebírání z opravy. V dnešní době toto není nijak řešeno. ŽKV je 

odstaveno z provozu a buď se tato skutečnost uvede do směnového hlášení (když 

se jedná o poruchu) nebo je žkv pouze přistaveno do dílen (na požadavek mistra). 

Toto předání ale není nijak evidováno, takže strojvedoucí do knihy HKV 

zaznamená stav vybavení (zda nic nechybí) a v knize oprav jsou zaznamenány 

závady z provozu. O této skutečnosti, že bylo žkv předáno do údržby a převzato 

zpět do provozu není oficiální záznam. Tento záznam by měl být, dle mého 

úsudku, součástí každého předání. Posloužil by jednoduchý předtištěný formulář, 

ve kterém by se uvedlo číslo žkv, jméno předávajícího a přebírajícího pracovníka, 

jednoduchý popis stavu žkv při předání do údržby, seznam předaného vybavení 

(formou předtištěné předlohy a zaškrtnutí) a podpisy obou pracovníků. 
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Jako další při převzetí z údržby by měl být vyhotoven předávací protokol 

z údržby. V tomto protokoly by opět byly výše uvedené náležitosti rozšířené  

o provedené úkony údržby, konstatování stavu žkv po údržbě včetně uvedení 

provedených zkoušek, např. „provedeno provozní ošetření v rozsahu dle předpisu 

SD-KD V25, vozidlo schopné provozu. Funkčnost ověřena testovací jízdou  

– vozidlo bez závad.“ Těmito předávacími protokoly by se do budoucna předešlo 

situacím, kdy by vlivem špatné informovanosti došlo ke škodám na ž kv. Jako 

příklad zde uvedu situaci, kdy lokomotiva byla předána k provedení preventivní 

prohlídky, pracovníci údržby na lokomotivě nenašli knihu oprav žkv, tudíž provedli 

běžnou údržbu. Tím že na žkv nenašli knihu oprav, přehlédli velice závažnou 

závadu, která byla v knize uváděna. Tuto závadu ani nezjistili v provozu, protože 

vlivem nedostatku času vozidlo nebylo odzkoušeno v provozu. ŽKV po provedení 

údržby bylo opět přistaveno do provozu. Díky takovému způsobu předávání do  

a z údržby došlo k závažnému poškození nápravové převodovky (totální 

destrukci). Náklady na opravu přesahovaly 600 tis. Kč. Takovému pochybení by 

se předešlo zavedením navrhovaných předávacích protokolů. 

 

Obrázek 4 - Poškozená nápravová převodovka lokomotivy 130 048, zdroj archiv SD-KD 

Současný systém evidence údržby neumožňuje vytvářet přehledy  

a statistiky závad, které se vyskytují. Takováto statistika by nám mohla přehledně 
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ukázat závady, které se v provozu často vyskytují. Provoz údržby by se pak mohl 

zaměřit na příčiny vzniku těchto častých závad. Zjištěnými poznatky, proč a jak 

k takovým závadám dochází, by se jejich vzniku dalo účinněji předcházet a omezit 

je tak na minimum či je omezit zcela. Takovouto statistiku IS SAP neumožňuje. 

Umožňuje nám pouze statistický pohled na to, kolik se vynaložilo nákladů 

(materiálních, mzdových) při údržbě. Systém SAP je schopen pouze rozlišit na 

jaký druh údržby byly tyto náklady vynaloženy. Zda se jednalo o pr eventivní 

prohlídky, běžnou údržbu, revize atd. 

3.2 Možné řešení evidence údržby 

Jako možné řešení problémů uvedených v předchozí kapitole 3.1 by se 

dalo využít software, který již ve společnosti SD-KD funguje, ale nikoli v oblasti 

údržby. Jedná se o software společnosti OLTIS Group a.s. [15] 

Nyní se využívá v SD-KD program ISDL, který slouží k práci s vozovými 

zásilkami a jejich odbavování. Dále také program EVAL, který slouží k řízení 

vlakové dopravy. Tyto dva programy jsou propojeny a úzce spolupracují. Poskytují 

mnoho přídavných modulů, které by mohly posloužit k řešení uváděných 

nedostatků.  

Pokud by se společnost SD-KD rozhodla investovat do těchto rozšíření, 

přineslo by to pro společnost následující: 

1. vést evidenci lokomotiv – stavy všech sledovaných veličin (kilometry, 

motohodiny, spotřebu el. energie) 

2. možnost evidovat příslušné technické vybavení žkv a sledovat jeho pohyb 

v rámci společnosti, jako např. dvojkolí 

3. včasné upozornění na blížící se revize či prohlídky a zamezit tak užívání 

zařízení v případě propadnutí termínu 

4. možnost přiložit revizní zprávu ke každému zařízení a mít ji tak vždy 

k dispozici 

5. analyzovat pořízená data  
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Obrázek 5 - Ukázka karty lokomotivy modulu Údržba sw EVAL, zdroj www.oltisgroup.cz 

Znamenalo by to ale nutnost investice do těchto rozšíření. Výše uvedené 

výčty schopností programu nejsou zdaleka všechny. Jsou zde nastíněny jen ty 

nejdůležitější, které by byly schopny částečně nebo zcela eliminovat uvedené 

nedostatky současného stavu.  

Muselo by se také řešit několik návazností, které by vznikly tímto 

rozšířením. Prvním krokem je komunikace s IS SAP. Zde by se používala 

komunikace ohledně proběhu žkv a odpadlo by tak zadávání dat do tabulek 

v Excelu. Tato činnost by se přesunula do programu EVAL, který má nastaven 

kontrolní mechanismus pro správnost zadání potřebných dat [15]. Pokud jsou tato 

data zadána špatně, nedovolí jejich uložení a upozorní uživatele na chybu. Tím by 

se omezil, či zcela vyloučil přenos chyb dále do SAPu a současně by byla kontrola 

o tom, kdo tyto data do systému zadal.  

Dále by se dopravnímu provozu dostala informace, zda mají používaná 

žkv veškeré prohlídky a r evize platné. V případě propadlé prohlídky by program 

obsluhu varoval a nedovolil žkv používat v provozu. Tím, že by dopravní provoz 

byl takto dopředu informován o termínech prohlídek a revizí, by provoz mohl 
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efektivněji plánovat obsazení směny a dát požadavek na údržbu, že potřebuje mít 

v provozu určitý počet žkv.  

 

Obrázek 6 - Ukázka přehledu lokomotiv s revizemi a jejich umístěním v modulu Údržba sw EVAL, 
zdroj www.oltigroup.cz 

Dále tento systém poskytuje analýzu pořízených dat. Jde o to, že když se 

vozidlo umístí do údržby s poruchou, je zde možnost evidovat o jakou poruchu se 

jedná a způsob odstranění. Výstupní sestavu pro analýzu je možné nechat upravit 

tak, jak to vyhovuje provozu a jaká data chceme analyzovat.  

Tento program by se dal do budoucna dále vylepšovat na základě 

požadavků a poznatků z provozu SD-KD, ale vyžádalo by si to nutnost finančních 

investic. Z hlediska přínosu pro společnost SD-KD si myslím, že by měl tento 

program potřený efekt. Bude sice nutné zaškolit pracovníky pro práci s takovýmto 

programem a patřičně je motivovat, jelikož by se částečně jednalo o navýšení 

administrativní práce. Možná by bylo na tuto činnost mít zvláštního zaměstnance, 

který by se staral o zadávání dat v provozu údržby, protože právě tomuto provozu 

by se navýšila administrativní práce. 

3.3 Plánování a systematika údržby 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.7, není dle mého zjištění plánování  

a systematika údržby v optimálním stavu. Pro zajištění kvalitní údržby bych 

společnosti doporučil provedení studie zaměřené na využívání pracovníků údržby. 
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Z této studie by měl vzejít výsledek, který by konstatoval jaký počet pracovníků je 

třeba k zajištění údržby jak pravidelné, tak mimořádné.  

Jako první krok této studie by měl být časový rozbor veškerých úkonů, 

které pracovníci při údržbě žkv provádějí a stanovení normativních časů na každý 

úkon. Z tohoto zjištění by se stanovila celková doba údržby jednoho žkv (vždy dle 

typu). Dále by se stanovila potřebná kvalifikace pracovníků pro jednotlivé úkony 

(mechanik, elektrikář atd.) a s ohledem na kapacitu díly by se stanovil potřebný 

počet pracovníků na směnu. Dále je také nutné počítat s rezervami pracovníků pro 

překrytí nárazových situací.  

Takováto studie bude pro společnost velkým přínosem a doporučuji její 

provedení. Realizace by mohla proběhnout formou vnitřního auditu či 

specializovanou firmou. 
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4 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu údržby žkv ve 

společnosti SD-Kolejová doprava, a.s. a navrhnout možnosti zlepšení v této 

oblasti. Postupným rozborem jsem se dopracoval až k evidenci údržby. V této 

oblasti shledávám zatím největší nedostatky, které by bylo potřeba vylepšit. 

Mým návrhem je rozšířit stávající program EVAL a ISDL společnosti 

OLTIS Group a.s. o moduly pro údržbu a zajistit přístup do tohoto systému všem 

dotčeným pracovníkům SD-KD. Jedná se v první řadě o zavedení informovanosti 

mezi provozy údržby a dopravním provozem. Toto je v dnešní době velký problém 

a se zavedením tohoto programu by se právě tento nedostatek odstranil. Zabránilo 

by se tak provozování žkv s propadlou revizí či prohlídkou a nastolilo by se tak 

vzájemné upozornění, ať již ze strany údržby, že se blíží nějaká prohlídka či 

revize, tak ze strany dopravního provozu, že užívají žkv s končícím termínem  

a údržba si žkv zatím nevyžádala. 

Dále by se omezil či dokonce eliminoval přenos chybných hodnot čítačů 

(motohodiny, kilometry atd.) do SAPu a pracovníci IT oddělení by tak nemuseli 

zpětně složitě opravovat přenesené chyby. Přibyla by také možnost analýzy 

poruch žkv a tím tak předcházet jejich opakovanému vzniku. 

Doporučuji také zavedení předávacích protokolů při předávání  

do a z údržby, aby již nedošlo k situaci, která je popsána v kapitole 3.1, kdy došlo 

k totální destrukci nápravové převodovky lokomotivy řady 130 a škoda tak 

přesáhla 600 tis. Kč. 

Také doporučuji dle kapitoly 3.3 provedení studie zaměřené na využívání 

pracovníků údržby pro zjištění potřebného počtu zaměstnanců kvalifikovaných 

zaměstnanců pro zajištění kvalitní údržby. 

Možností pro zlepšení údržby je ale více. Tím, že je společnost SD-KD 

rozsáhlá co do polohy svých provozů a vzhledem k předpokládanému růstu 

společnosti a možné rozšíření vozového prku naskýtá myšlenku sjednocení 

údržbářských středisek do jednoho provozu údržby. Vznikl by tím samostatný 

provoz rovnocenný s ostatními provozy, ze kterých by došlo k vyčlenění 
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údržbářských středisek. Toto by určitě mělo přínos ve vzájemné spolupráci. 

Sjednocení by ale neznamenalo centralizovat veškerá střediska do jednoho místa, 

šlo by jen o centralizaci pod jedno vedení. Tomuto středisku by byla přiřazena 

všechna žkv a ta by byla uvnitř společnosti pronajímána provozům. Už by se tak 

nemusel řešit problém s úpravami zakázek při každém přeřazení žkv pod 

jednotlivé provozy.    
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