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Anotace 

Optimalizace procesu údržby vozidel hromadné přepravy pro zabránění vzniku požáru. 

Tato diplomová práce popisuje proces údržby vozidel hromadné dopravy a hlavně 

formuluje způsob optimalizace této údržby za účelem odstranění rizika požáru. Text 

je rozdělen do několika ucelených částí. Jedná se zejména o rozbor příčin vzniku požárů 

autobusů a trolejbusů, o analýzu současného způsobu údržby a o návrh opatření 

v údržbě vozidel. 

 

Klíčová slova: 

Požár, údržba, vozidlo, autobus, trolejbus. 

 

 

 

Annotation 

Optimization of the Process of Mass Transport Vehicle Maintenance to Prevent Fire. 

This thesis describes the maintenance process of vehicles dedicated for mass 

transportation and mainly it defines way of optimization of this maintenance in order to 

eliminate a risk of fire. The text is divided into the several coherent sections.  Main 

subjects of this thesis are an analysis of fire causes of trolleybuses and standard buses, 

analysis of current methods of maintenance and a proposal for corrective actions 

connected with the maintenance process in order to decrease a fire risk.  
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Fire, maintenance, vehicle, bus, trolleybus. 
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Úvod 

Pravidelná údržba je souhrn činností, na kterých závisí spolehlivý provoz 

technických zařízení. Pro každou tuto činnost je obvykle vytvořen technologický 

předpis jakým způsobem postupovat, v jakých časových intervalech a co se má vykonat 

či vyměnit. 

Tyto předpisy pro údržbu jsou primárně zaměřeny na funkčnost zařízení, aby 

sloužily svému účelu. Jinými slovy údržba slouží k udržení provozuschopnosti zařízení 

během celé jeho životnosti. Tím by měla být zajištěna i bezpečnost. V praxi však této 

problematice není věnována dostatečná pozornost. Bezpečnost zařízení je sice 

deklarativně vyžadováno, ale tlak na snižování nákladů provozu vede často k obcházení 

předpisů a podceňování rizik. 

Kvalitu údržby neovlivňují pouze ekonomické ukazatele, ale zejména lidský 

činitel, který se zde projevuje v údržbě ve větší míře než například při běžném provozu, 

neboť jde o manuální práci vyžadující určitý stupeň znalostí a dovedností a do jisté míry 

i kreativnosti. Mechanik, opravář, údržbář a další pracovníci údržby, mají bez velkého 

přehánění rozhodující podíl na spolehlivosti zařízení. 

Jelikož různých technických a technologických zařízení je nepřeberné množství 

rozbor způsobů údržby nelze v plné míře zobecňovat. Určité rysy však mají společné, 

například preventivní charakter údržby nebo velký podíl lidské práce. 

Cílem práce je oblast, která je v odborné literatuře opomíjena. Zvolenou oblastí 

jsou příčiny požárů vozů hromadné přepravy osob, identifikace nedostatků současných 

pravidel údržby a návrh změn v systému údržby. 

 

  



 

9 
 

Seznam zkratek a výklad pojmů 

Body computer – řídící elektronika (počítač) vozu 

CNG (Compressed Natural Gas) – stlačený zemní plyn 

CAN-bus – signálová linka (sběrnice) pro komunikaci mezi elektronikami vozu 

CUPAL – dvojkov měď-hliník 

DPH – daň z přidané hodnoty 

FMEA (Failure mode and Effects Analysis) – Analýza výskytu a důsledků poruch 

FMECA (Failure mode, Effects and Criticality Analysis) – Analýza výskytu a důsledků 

poruch rozšířená o odhad kritičnosti poruch  

FTA (Fault Tree Analysis) – analýza stromem poruch 

IGBT prvek (Insulated Gate Bipolar Transistor) – výkonový spínací prvek používaný 

v silové elektrotechnice 

RCM (Reliability Centred Maintenance) – řízení údržby zaměřené na poruchy,  jejich 

příčiny a následky 

Retardér – elektromagnetická brzda 

SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – Analýza 

identifikující silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení 

TPM (Total Productive Maintenance) – řízení údržby zaměřené na systémové nástroje 

a vztahy mezi operátory a zařízením 
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1. Výběr a popis techniky 

Nabídka vozů pro hromadnou přepravu osob po pozemních komunikacích 

je široká, což znamená, že je potřeba vybrat vhodné zástupce pro řešení zadané 

problematiky. Jako základní kritérium pro volbu byl zvolen typ média používaného 

pro pohon. 

Pro pohon vozů hromadné přepravy se nejvíce používá motorová nafta, 

elektrická energie a CNG. 

Vozy používající jako palivo motorovou naftu budou první zkoumanou 

skupinou, protože jsou absolutně nejrozšířenější skupinou vozů. Tato skupina se bude 

zřejmě postupně zmenšovat díky postupnému zavádění vozů na pohon CNG, ale to je 

otázka minimálně jednoho desetiletí. 

 Zatímco motorovou naftou jsou poháněny výhradně autobusy, není výběr 

vhodné skupiny vozů s elektrickým pohonem tak jednoznačný. Jde o volbu mezi 

tramvají a trolejbusem. Vzhledem k tomu, že trolejbusy patří mezi silniční vozidla 

a jejich současná koncepce vychází z modelových řad autobusů upravených 

na elektrický pohon, byl zvolen trolejbus. Navíc v Ústeckém kraji, který mám nejlépe 

zmapovaný je provozována tramvajová doprava pouze dopravním podnikem v Mostě 

a Litvínově, kdežto trolejbusy jsou provozovány v dopravních podnicích v Chomutově 

a Jirkově, Ústí nad Labem a Teplicích. 

Jako zástupci autobusů i trolejbusů byly vybrány vždy dva typy odlišné 

koncepce dané dobou jejich výroby. Jeden starší s klasickým ovládáním a druhý 

s tzv. body computerem a elektronickými obvody ovládaných po linkách CAN-bus. 

 

1.1. Autobusy 

Karosa C 956 

Základní parametry vozu: 

Délka        11 990 mm 

Šířka          2 500 mm 

Výška          3 165 mm 

Pohotovostní hmotnost vozu     12 000 kg 

Maximální hmotnost      18 000 kg 
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Autobusy Karosa řady 900 byly poslední autobusy vyráběné ve Vysokém Mýtě 

pod značkou Karosa. Obsaditelnost vozů této řady je podle varianty a uspřádání sedadel 

49+1 až 59 sedících cestujících. Tyto vozy obsahují elektronické systémy pouze 

v omezeném množství. 

Typ Karosa C 956 je poháněn motorem šestiválcovým motorem CURSOR 

F2BE1682 IVECO o zdvihovém objemu 7 800 mm
3
. [3] 

 

IRISBUS IVECO Crossway 12 

Základní parametry vozu: 

Délka        11 995 mm 

Šířka          2 550 mm 

Výška          3 125 mm 

Pohotovostní hmotnost vozu     11 500 kg 

Maximální hmotnost      17 800 kg 

Autobusy IRISBUS IVECO Crossway nahrazují řadu vozů Karosa 900. 

Obsaditelnost těchto vozů je až 92 osob, z toho 41 – 49 sedících. Standardně jsou 

vybaveny šestiválcovými motory IVECO TECTOR EURO 4 o zdvihovém objemu 

5 900 mm
3
, případně šestiválcovými motory IVECO CURSOR EURO 4 o zdvihovém 

objemu 7 800 mm
3
. [5] 

Vozy jsou vybaveny elektronickými systémy řízenými body computerem 

po komunikačních linkách CAN-bus. 

 

1.2. Trolejbusy 

Škoda 15 Tr 

Základní parametry vozu: 

Délka        17 720 mm 

Šířka          2 500 mm 

Výška (se zajištěnými sběrači)      3 410 mm 

Pohotovostní hmotnost vozu     16 400 kg 

Maximální hmotnost      26 600 kg 

Trolejbus Škoda 15 Tr je představitelem vozu starší koncepce, který byl již 

od počátku konstruován jako trolejbus. Tento typ dodnes tvoří vozovou základnu 
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v mnohých městech. Jedná se o kloubový vůz s nominální obsaditelností 150 osob. 

Trolejbus je poháněn dvěma sériovými čtyřpólovými motory 1 AL 2943 P. [8] 

Pro řízení a ovládání vozu je používána elektroinstalace stejnosměrného napětí 

24 V s minusovým pólem na šasi vozu. Napájení trakčních motorů je stejnosměrné 

pulzní tyristorové, které obstarává dvojice tyristorových měničů řízených regulátorem 

sestaveným z logických obvodů. 

 

Solaris Trollino 12 

Základní parametry vozu: 

Délka        12 000 mm 

Šířka          2 550 mm 

Výška (se zajištěnými sběrači)      3 500 mm 

Pohotovostní hmotnost vozu     11 700 kg 

Maximální hmotnost      18 000 kg 

Jedná se o moderní vůz s obsaditelností 95 osob. Konstrukčně vychází 

z konceptu autobusu Solaris Urbino, který byl přestavěn na elektrický pohon, což 

přináší oproti autobusu specifické problémy jako například změnu těžiště díky umístění 

části elektrovýzbroje na střeše vozu. 

Motor pro pohon vozu je použit třífázový, šesti pólový, asynchronní s kotvou 

na prázdno TAM 1050C6. [16, 20] 

Pro řízení, komunikaci a diagnostiku je použita elektrická instalace CAN-bus. 

Napájení trakčního motoru obstarává mikroprocesory řízený třífázový měnič 

s výkonovými IGBT prvky.  
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2. Rozbor příčin vzniku požárů 

Příčiny vzniku požárů bohužel nelze vyčíst ze žádných statistik. Pokud nejde 

o dopravní nehodu, obvykle vyšetřovatel uvede, že příčinou požáru byla technická 

závada. Pouze ve výjimečných případech se provádí důkladná expertíza vzniku požáru. 

Zde je však další problém, že tyto zprávy nelze legálně získat bez souhlasu statutárních 

orgánů firem vlastnících tyto vozy. Z těchto důvodů jsou příčiny požárů popisovány 

z hlediska mých zkušeností s požáry těchto vozidel a neformálních rozhovorů 

se zaměstnanci několika dopravních podniků v ČR. Z důvodu citlivosti této 

problematiky a z možného nařknutí mé osoby z poškození dobrého jména jednotlivých 

dopravních podniků, což mi bylo několikrát zdůrazněno, nebudu uvádět konkrétní 

názvy dopravních podniků. 

 

2.1. Příčiny požárů autobusů 

Požáry autobusů a jejich příčiny lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Pro první 

skupinu je charakteristické, že dochází ke vznícení paliva mimo spalovací prostor 

motoru a pro druhou, že dojde ke vzniku požáru závadou v elektroinstalaci. 

 

Požáry způsobené závadou palivového systému 

Motorová nafta je směsí ropných kapalných uhlovodíků patřící mezi hořlaviny 

III. třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí vyšší než 55° C a teplotou vznícení 

cca 250° C, teplotní třída T3.[2] Z tohoto důvodu vzniká možnost vznícení motorové 

nafty při styku s horkými částmi motoru. Toto se stává zejména při dopravních 

nehodách nebo při netěsnostech palivové soustavy. 

Na fotografii č. 1 je vidět torzo autobusu IVECO Crossway po požáru 

způsobeném závadou palivového systému. Při provozu vlivem netěsnosti přívodu 

motorové nafty mezi palivovým filtrem a vstřikovacím čerpadlem se vznítilo vytékající 

palivo. 

Závady, kdy dochází k úniku paliva, jsou sice závažné, ale pokud se nejedná 

o náhlou poruchu (například prasknutí přívodní hadice) jsou tyto závady většinou včas 

odhaleny řidičem při kontrole ostatních provozních kapalin, protože stopy po úniku jsou 

ve většině případů dobře viditelné, často i na vozovce pod motorovým prostorem. 
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Fotografie č. 1 Totálně vyhořelý autobus [autor] 

 

 

Požáry způsobené závadou na elektroinstalaci 

Daleko závažnějšími závadami z hlediska frekvence vzniku požáru jsou závady 

na elektrické instalaci. Jejich závažnost, respektive jejich záludnost spočívá 

v „neviditelnosti“ těchto závad. 

Pro představu je možno uvést dva příklady vzniku požárů. 

Za oficiální příčinu požáru autobusu byla označena technická závada 

na elektroinstalaci vozu. Prvotní příčinou byla mechanická závada. Jednalo se o prasklé 

oko držáku alternátoru (viz fotografie č. 2), následné uvolnění alternátoru (viz fotografie 

č. 3) a prodření silového kabelu spojujícího alternátor s akumulátorem což způsobilo 

zkrat. Z důvodu zkratu došlo k zahřívání kabelu a následnému vznícení izolace tohoto 

kabelu, dalších kabelových svazků a paliva v okolí palivových filtrů. Včasným zásahem 

řidiče jiného vozu nedošlo k rozšíření požáru mimo motorový prostor. 
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Fotografie č. 2 Motor autobusu po požáru [autor] 

 

 

Fotografie č. 3 Detail utrženého alternátoru [autor] 

 

 

Zcela z jiných příčin došlo k požáru zadní části autobusu (viz fotografie č. 4). 
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Fotografie č. 4 Ohořelá část autobusu nad zadní svítilnou [autor] 

 

 

K požáru nedošlo jednorázovou mechanickou závadou, ale synergií fyzikálních 

a chemických jevů. Působení vody, tepla, elektrického proudu a otřesů postupně 

způsobily korozi konektoru zadního kombinovaného světla. Koroze vyvolala zvýšení 

přechodového odporu na jednotlivých pinech tohoto konektoru, což mělo za následek 

„vyhřátí“ vnitřku světla. Deformací plastu vznikl následně zkrat, jenž byl příčinou 

samotného požáru. Tento zkrat díky přechodovému odporu nebyl tzv. tvrdý, a tudíž 

neměl za následek přetavení pojistky. Byla použita ochranná pojistka o hodnotě 

5 ampér. Takže při napětí cca 28 V mohl být žhavící výkon až 140 W. Ukázka 

zoxidovaného konektoru a vnitřku zadní svítilny je na fotografii č. 5 a č. 6. Tyto 

fotografie plně odhalují časté příčiny požárů elektroinstalace v autobusech. 
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Fotografie č. 5 Zoxidovaný konektor 

zadní svítilny [autor] 

Fotografie č. 6 Vyhřátý vnitřek zadní 

svítilny [autor] 

 

 

Podobné problémy jsou například i se silovými konektory nezávislého topení. 

Zahřátí vodičů a následný zkrat je problémem i buzení elektrických retardérů. 

Při dlouhodobém brzdění dochází vlivem průchodu elektrického proudu o hodnotách 

kolem 50 A a nevhodném uložení těchto vodičů k jejich spékání (znázorněno 

na fotografii č. 7), což za určitých podmínek může způsobit požár. 

Fotografie č. 7 Natavená kabeláž retardéru [autor] 

 

 

2.2. Příčiny požárů trolejbusů 

Trolejbusy jsou elektrické stroje, napájené stejnosměrným trolejovým napětím 

o jmenovité hodnotě 600 V nebo 750 V, a tudíž je zřejmé, že hlavním iniciátorem 
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požáru je elektrická energie. Pokud bude v troleji jmenovité napětí 750 V a ochrany 

nastaveny na 400 A, pak se během 1 sekundy velikost elektrické energie přeměněné 

na teplo může teoreticky blížit k 300 kWs tedy 300 kJ, aniž by zareagovaly správně 

nastavené ochrany. Vzhledem k tomu, že podle typu pevného trakčního zařízení a jeho 

zatížení může být v troleji napětí i o hodnotě kolem 1 kV, není vyloučena velikost 

možné iniciační energie kolem 400 kJ. 

Pro iniciaci požáru není důležitá pouze velikost energie, ale u pevných látek 

zejména teplota tání (tavení). Teplota měděného vodiče může dosahovat teplot kolem 

1000 °C po dlouhou dobu, aniž by došlo k jeho porušení. Při teplotách nad 1100 °C již 

dochází k tání (tavení) a úkapům mědi. Při zkratech může být teplota v místě zkratu 

i více než 2000 °C.[7] 

Trolejbus lze rozdělit z hlediska elektrické instalace na několik částí. Členění 

závisí na typu trolejbusu. 

 

Typ Škoda 15 Tr pro 750 V 

 elektroinstalace 750 V rozvádějící trolejové napětí 

 elektroinstalace 750 V pro pohon vozu 

 elektroinstalace rozvodu 24 V, která je na potenciálu kostry vozu, tedy mínus 

pól akumulátoru je připojen ke kostře (šasi) vozu obdobně jako v autobusech 

 elektroinstalace rozvodu 24 V, která je na potenciálu troleje, tato instalace je 

galvanicky oddělena od kostry vozu 

 

Typ Solaris pro 750 V 

 elektroinstalace rozvádějící trolejové napětí 750 V 

 elektroinstalace 3x750 V pro pohon vozu 

 elektroinstalace 3x400 V pro pohon pomocných agregátů 

 elektroinstalace 24 V na potenciálu kostry vozu 

 

Jednotlivé části elektroinstalace mají různý podíl na požárech trolejbusů. 

Požárem je myšleno i lokální zahoření, kdy lidský faktor včasným zásahem zabránil 

rozvoji případného požáru, nebo shodou okolností nedošlo k požáru. 
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Požáry způsobené závadou na elektroinstalaci 750 V 

Závady na elektroinstalaci 750 V jsou nejčastější příčinnou požárů 

v trolejbusech. Mezi příčiny požárů patří mechanické poškození kabelů. Mechanickým 

poškozením kabelu je myšleno jak narušení izolace, tak poškození samotného vodiče. 

Poškození izolace kabelů předchází ve většině případů nevhodné uložení kabelů, kdy 

vlivem vibrací, tepelné roztažnosti a podobně dochází k zeslabení či prodření izolace. 

Defekty izolace ve spojení s usazeným prachem a vlhkostí zvyšují nejen riziko úrazu 

elektrickým proudem, ale zvyšují i riziko vzniku požáru. 

Další příčinou poškození kabelů u kloubových trolejbusů je opakované 

mechanické namáhání kabelů ohybem, při němž dochází buď k destrukci izolace 

kabelu, nebo i samotného vodiče. Zeslabením průřezu vodiče dochází v tomto místě 

kabelu k nárůstu teploty, které může být zdrojem případného požáru. Daleko 

závažnějším poškozením vodiče z hlediska vzniku požáru je jeho přerušení. 

Při takovémto poškození dochází k jiskření či ke vzniku elektrického oblouku 

s teplotami kolem 2500°C. Literatura dokonce uvádí teplotu elektrického oblouku 

4000 – 7000°C. [17] 

Příklad mechanického poškození pancířové hadice pro mechanickou ochranu 

izolace kabelu je na fotografii č. 8. 

 Fotografie č. 8 Poškození mechanické ochrany izolace kabelů [autor] 
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Ukázka kritického místa pro přerušení vodiče v točně trolejbusu je patrná 

z fotografie č. 9. Na této fotografii je toto místo po zahoření. I v tomto případě díky 

včasnému zásahu řidiče nedošlo k rozvoji požáru. Příčinnou požáru nebylo přerušení 

vodiče, ale na první pohled „nevinné“ mechanické poškození izolace, zvýšená vlhkost 

daná prosoleným rozbředlým sněhem a nečistota v prostoru točny. K zahoření dochází 

zejména v zimním období, kdy je na vozovce solanka. Solanka působí korozivně nejen 

na podvozek vozu, ale i na kovové chráničky kabelů a kabelové průchodky do schrání, 

čímž dochází k poškozování izolace vodičů. Dalším nepříznivou vlastností solanky je 

její vysoká vodivost elektrického proudu, která zvyšuje nejen nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem, ale i možnost vzniku požáru. 

Fotografie č. 9 Ohořelé kabely v točně trolejbusu [autor] 

 

 

 

Dalšími kritickými místy v elektrorozvodech jsou spoje. V trolejbusech jsou 

spoje silových vodičů a svorkovnice obvykle tvořeny šroubovým spojením. 

Z uvedeného vyplývá, že problém může nastat při nedostatečně utaženém spoji, kdy se 

tento spoj průchodem proudu nadměrně zahřívá. Teplota takového spoje může 
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přesahovat teplotu tání (tavení) použitého kovu. Důkazem tohoto je odtavená hliníková 

část spoje (viz fotografie č. 10). Zde byla prvotní příčinnou absence cupalové podložky. 

Podložka zabraňuje vytvoření galvanického článku mezi měděným a hliníkovým 

vodičem. Při chybějící podložce dochází ke korozi spoje a zvýšení přechodového 

odporu. 

Fotografie č. 10 Ukázka odtaveného spoje [autor] 

 

 

Ke vzniku požáru může dojít i v elektrovýzbroji. Za příčiny požárů 

elektrovýzbroje vozu lze opět označit přechodové odpory na svorkách a prach 

ve spojení s vlhkostí. V některých případech jsou příčinnou požáru konstrukční vady 

a opotřebovanost jednotlivých dílů. Zdrojem požárů často bývá tzv. silový blok (měnič 

napětí), což je blok obsahující součástky silové elektroniky. U silových bloků je 

problémem zejména čistota, vlhkost a závada ventilace (chlazení). Ukázka poškození 

desky ze silového bloku způsobenou závadou ventilace je na fotografii č. 11.  

Za další zdroj vzniku požárů může být označeno topení, respektive vypínače 

topení. Vypínače topení jsou potenciální zdrojem požáru díky tomu, že spínají 

750 V a přes jeho kontakty protéká elektrický proud kolem 20 A. Ve vypínači jednak 
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dochází k ohřevu kontaktů průchodem proudu a navíc jsou namáhány zvýšeným 

jiskřením (elektrickým obloukem) při vypínání, neboť tyto vypínače neobsahují zhášecí 

komory elektrického oblouku. Poškozený vypínač je na fotografii č. 12.  

  Fotografie č. 11 Poškozená deska měniče (silového bloku) [autor] 

 

 

  Fotografie č. 12 Napálený vypínač topení [autor] 

 

 

Požáry způsobené závadou na elektroinstalaci 24 V 

Podobně jako u silových kabelů v instalaci 750 V je i u slaboproudých kabelů 

v instalaci 24 V problémem mechanické poškození. Příčinnou požáru může nadměrné 
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zahřívání vodiče při poškození či zkratu. Na rozdíl od kabeláže pro 750 V zde 

nedochází ke vzniku elektrického oblouku.  

Hlavním problémem jsou spoje a svorky, kde vlivem přechodových odporů se 

nadměrně zahřívají svorkovnice, které se natavují a následný zkrat může mít 

za následek další zvýšení teploty vodiče, degradaci izolace a její vznícení. 

Požáry vzniklé na elektrovýzbroji 24 V mají často souvislost s některou další 

závadou v elektroinstalaci. Například když dojde k přeskoku napětí 750 V do instalace 

24 V. Na fotografii č. 13 je ukázka vyhořelého řídícího regulátoru, vyhoření způsobil 

přeskok napětí o hodnotě 750 V do ovládacích obvodů. 

Fotografie č. 13 Deska z vyhořelého regulátoru [autor] 

 

 

Jiné případy požáru z důvodu závady elektroinstalace 24 V trolejbusu jsem 

nezaznamenal. 
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2.3. Vyhodnocení míst a příčin vzniku požárů 

Na základě uvedených příčin vzniku požárů jsem vytipoval kritická místa 

a vybral nejvíce se v praxi vyskytující příčiny vzniku požárů v autobusech 

a trolejbusech. 

 

Kritická místa pro vznik požáru 

 

Autobus: 

 motorový prostor 

 kabeláž retardéru a reléová skříňka 

 schráně s elektrorozvaděči 

 

Trolejbus: 

 kloubové spojení, tzv. točna 

 silové bloky (měniče) 

 schráně s elektrovýzbrojí 

 topení 

 

Nejčastěji se vyskytující příčiny vzniku požárů a zahoření 

 

Autobus: 

 spoje a svorky elektrické instalace 

 přetížení vodičů 

 poškození palivové soustavy 

 závada na elektrovýzbroji 

 

Trolejbus: 

 poškození izolace kabelů 

 poškození vodiče 

 spoje a svorky elektrické instalace 

 závada na elektrovýzbroji 
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Vedle těchto jasně vyspecifikovaných kritických příčin může požár způsobit 

i mechanická závada nebo vlhkost a prach u trolejbusů a nečistota v motorovém 

prostoru u autobusů. Obvykle v případě požáru dochází k souběhu několika okolností, 

které podporují vznik a rozvoj požárů. 

V souhrnu příčin nesmí chybět ani lidský faktor, který při údržbě může požár 

způsobit buď přímo, například při svařování nebo nepřímo, například nedotažením 

spojů. 
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3. Analýza současného způsobu údržby 

Údržba podle [9] zahrnuje všechna technická, administrativní a řídící opatření 

během životního cyklu některého prvku – pracoviště (budovy), pracovního vybavení 

nebo dopravních prostředků, která jej mají zachovat ve stavu, v němž může vykonávat 

požadovanou funkci, či jej do takového stavu navrátit a chránit před poruchami nebo 

znehodnocením. 

K činnostem v oblasti údržby patří: 

prohlídky, zkoušky, měřeni, výměna, úprava, oprava, zjišťování poruch, nahrazení dílů, 

servis. 

Existují dva hlavní druhy údržby: 

preventivní (proaktivní) údržba – prováděna za účelem zachovaní funkčnosti 

zařízení, obvykle plánována a časově rozvržena v souladu s pokyny výrobce; 

nápravná (reaktivní) údržba – sloužící k obnovení funkčnosti zařízení; časově 

nerozvržený, neplánovaný úkol, obvykle spojený s větším nebezpečím a většími riziky, 

než je tomu u preventivní údržby. 

Dnešní způsob údržby je výsledkem dlouhodobého vývoje. Původně údržba 

sloužila pouze k odstraňování poruch zařízení. Jednalo se o zařízení z dnešního pohledu 

jednoduchá, která nevytvářela tlak na zavedení preventivní údržby. S rozvojem 

průmyslové výroby po II. světové válce docházelo k postupnému rozvoji údržby 

směrem k plánované preventivní údržbě. Údržba tak reagovala nejen na technický 

vývoj, ale i na snahu o hospodárný provoz. Od údržby očekávalo zajištění vyšší 

životnosti a snížení nákladů.  

V současné době je údržba orientována nejen na zajištění stále vyšší životnosti 

a efektivnosti provozu, ale zejména na zajištění vysoké bezpečnosti a ohleduplnosti 

k životnímu prostředí. Využívají se velmi sofistikované nástroje pro řízení údržby jako 

je například RCM (Reliability Centred Maintenance) se zaměřením na poruchy, jejich 

příčiny a následky, či TPM (Total Productive Maintenance) s orientací na systémové 

řízení údržby.[11] 

 

3.1. Způsob provádění údržby vozidel 

Při provozování vozidel hromadné přepravy se údržba vozů provádí podle listů 

údržby stanovených výrobcem vozu, případně se údržba provádí podle 
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vnitropodnikových předpisů upravujících způsob údržby podle místních specifických 

požadavků. [12, 13, 14] Vždy se však vychází z platných právních předpisů a z pravidel 

údržby, jež stanovil výrobce. [3, 5, 6, 8, 15]  

Plánovaná údržba je obvykle rozdělena do několika cyklů podle ujetých 

kilometrů nebo podle uběhlé doby mezi jednotlivými údržbami. Vzhledem ke způsobu 

použití vozů hromadné přepravy osob, který přináší velké nájezdy kilometrů je častější 

rozdělení plánované údržby podle ujetých kilometrů. 

Předpisy pro údržbu vozů jsou zaměřeny zejména na spolehlivost provozu. Tím 

je myšlena delší životnost vozu například včasnou výměnou oleje, filtrů apod. 

Vedle pravidelných údržeb různého stupně (podle počtu ujetých km) je 

prováděna pravidelná kontrola vozů zda jejich technický stav splňuje požadavky 

vyplývající z právních předpisů. Tyto kontroly dané právními předpisy vykonávají 

stanice technické kontroly pro autobusy a zkušební komisaři pověření drážním úřadem 

pro trolejbusy. 

 

3.2. Předpisy pro údržbu autobusů 

Základním předpisem pro údržbu autobusů Crossway je Dílenská příručka 

pro opravy a údržbu. Příručka detailně popisuje obsluhu vozu, technologické postupy 

při opravách a údržbě, včetně plánů jednotlivých stupňů údržby. Tato příručka je 

zpracována v tištěné i elektronické verzi. [5] 

Plánované pravidelné údržby podle nájezdu: 

 Každých 20 000 km 

 Každých 40 000 km 

 Každých 50 000 km 

 Každých 60 000 km 

 Každých 80 000 km 

 Každých 100 000 km 

 Každých 120 000 km 

 Každých 160 000 km 

 Každých 240 000 km 

 Každých 300 000 km 

 Každých 450 000 km 
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Plánované pravidelné údržby podle času 

 Každých 6 měsíců 

 Každý rok 

 Každé 2 roky 

 Každé 3 roky 

 Každé 4 roky 

 

Dále uvádím příklad činností předepsaných výrobcem prováděné při pravidelné 

údržbě Iveco Crossway po ujetí 20 000 km. [5] 

Odkalit vzduchojemy. 

Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny. 

Zkontrolovat stav a napnutí klínových řemenů. 

Zkontrolovat hladinu oleje motoru. 

Zkontrolovat těsnost a upevnění výfukového potrubí. 

Zkontrolovat těsnost motoru. 

Zkontrolovat těsnost palivového a vzduchového systému. 

Zkontrolovat spoje chladící a vytápěcí soustavy. 

Zkontrolovat ukostření motoru. 

Zkontrolovat funkci ovládacího systému motorové brzdy. 

Zkontrolovat těsnost rozvodu hydraulického oleje. 

Vyčistit odvzdušnění zadní nápravy. 

Zkontrolovat funkci spojky. 

Zkontrolovat ukostření retardéru. 

Zkontrolovat vysoušeč vzduchu a odlučovač oleje. 

Zkontrolovat stav akumulátorů a odpojovače a kontrola ukostření. 

Zkontrolovat zanesení filtru odvzdušnění karteru. 

Zkontrolovat funkčnost systému automatického doplňování motorového oleje. 

 

Jednotlivé kroky a postupy údržby jsou v příručce popsány včetně nákresů 

a fotografií. Z výše uvedeného je však patrné, že všechny úkony směřují k zajištění 

spolehlivého provozu vozu a jeho životnosti. Možnost vzniku požáru a způsob prevence 

je řešeno pouze okrajově. Zmínky o možnosti vzniku požáru a jeho prevenci jsou 

v příručce pro údržbu autobusů Crossway [5] uvedeny následovně: 
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PŘI BĚŽÍCÍM MOTORU 

Nepřibližujte se k částem, které jsou v pohybu (ventilátor, řemeny). 

Nikdy neodpojujte baterie (napřed vypněte motor). 

Nafta je hořlavina; je-li sejmuta zátka, nekuřte a dbejte, aby se v blízkosti nevyskytl 

žádný oheň. 

Baterie obsahují kyseliny (riziko vážných zranění). Zacházejte s nimi s nejvyšší 

opatrností. 

Zkontrolujte pečlivě všechny bezpečnostní prvky, jako je hasicí přístroj, bezpečnostní 

pásy, apod. 

Akumulátory nevyžadují velkou údržbu, tedy při normálních podmínkách použití není 

potřeba dolévat elektrolyt. Pravidelná kontrola je přesto nutná, aby se ověřila úroveň 

elektrolytu, zda je v rozmezí mezi MIN a MAX. 

Upozornění na nebezpečí nehody při manipulaci s bateriemi: 

Je zakázáno kouřit, používat otevřený plamen a oheň a zabránit jakémukoli 

vzniku jisker. 

Jako první odpojte kostru. Vyhněte se možným zkratům při zapojení nebo 

při manipulaci s klíčem. 

Při zapojování akumulátorů připojte kostru jako poslední. 

Používejte ochranné brýle! 

Baterie obsahuje kyselinu. Používejte rukavice a ochranné pomůcky. Baterie neničte, 

může z nich vytékat kyselina. 

Respektujte upozornění v návodech pro použití a v dokumentaci dodané výrobcem 

baterií. 

Nebezpečí exploze! 

Je tedy otázka, zda výrobce tuto oblast podceňuje či své vozy považuje za zcela 

bezpečné z hlediska možnosti vzniku požáru a jeho dalšího šíření. 

 

Rozvržení činností při jednotlivých stupních údržby je uveden v příloze č. 1 

pro Iveco Crossway a v příloze č. 2 pro Karosa C 95x. 

 

3.3. Předpisy pro údržbu trolejbusů 

Základem pro údržbu trolejbusů jsou dílenské příručky. Obvykle každá příručka 

je zaměřena na jednu technologickou část vozu. Těmito částmi jsou například trakční 
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motory, trakční měniče, sběrače, přední náprava, zadní hnací náprava, vzduchové 

pérování, brzdová soustava, elektroinstalace podobně. 

Údržba trolejbusů [6, 8, 15] je rozdělena do několika stupňů podle nájezdu 

kilometrů. Nejnižším stupněm je kontrola vozu po příjezdu do vozovny respektive 

před výjezdem. Jde především o vizuální kontrolu a ověření funkčnosti vozu. 

Nejdůležitější činností z hlediska bezpečnosti je měření izolačního stavu, jinými slovy 

měření odporu mezi živými (vodiče na potenciálu 750 V) a neživými (šasi vozu) částmi 

vozu, jehož hodnota je rozhodující pro bezpečnost trolejbusu z hlediska možnosti 

vzniku úrazu elektrickým proudem. Hodnota nesmí klesnout pod 1 MΩ při měřícím 

napětí 1 000 V. 

Další kontroly se provádí u nejrozšířenějšího typu trolejbusu Tr 15 opakovaně 

po ujetí každých: 

 3 000 km, 

 6 000 km, 

 18 000 km, 

 54 000 km. 

Činnosti prováděné při jednotlivých stupních údržby jsou uvedeny v příloze č. 3 

pro trolejbusy Škoda 15 Tr.  

Rozvržení činností při jednotlivých stupních údržby je uvedeno v příloze č. 4 

pro Solaris Trollino III 12 AC.  

Dále je pro názornost uveden příklad činností konaných při údržbách trolejbusů 

Škoda 15 Tr podle protokolu údržby trolejbusů Škoda 15 Tr [14]: 

Vizuální kontrola povrchu, spojovacího měchu. 

Kontrola výhledu z místa řidiče. 

Kontrola ovládání, seřízení dveří, kontrolek. 

Kontrola upevnění madel, sedaček, krytů v prostoru cestujících. 

Kontrola funkce stěračů, ostřikovače, rozhlasu. 

V zimě kontrola ofukování čelního skla, topení. 

V létě kontrola ventilace. 

Kontrola vnějšího a vnitřního osvětlení a signálek. 

Vizuální kontrola neunikání oleje z náprav, servořízení, kompresoru. 

Vizuální kontrola zajištění matic řízení, řídicí páky, tyčí a spojovací tyče. 

Kontrola dotažení matic na všech kolech. 
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Vizuální kontrola tlumičů pérování. 

Vizuální kontrola stavu vzduchových vlnovců. 

Kontrola funkce vzduchotlaké a ruční brzdy. 

Kontrola nastavení regulačních ventilů pérování. 

Kontrola těsnosti brzdového systému. 

Kontrola tlaku v pneumatikách, stavu, dvoumontáže, kontrola sbíhavosti. 

Vizuální kontrola spojovacích hřídelí včetně kloubů. 

Kontrola, popř. napnutí klínových řemenů pomocného soustrojí. 

Kontrola funkce kompresoru a manometrů. 

Kontrola hustoty a hladiny oleje v čističi vzduchu. 

Vizuální kontrola stavu rozvodu tlakového vzduchu. 

Kontrola funkce automatických odvodňovacích ventilů. 

Vizuální kontrola stavu rozvodu tlakového oleje, těsnost systému. 

Kontrola náplně ostřikovače. 

Vizuální kontrola hlavních pružin sběračů. 

Vizuální kontrola pryžových dorazů sběračů. 

Kontrola pohyblivosti botky, promazání, kontrola uhlíků v botce. 

Kontrola funkce stahováků. 

Měření izolačního stavu. 

Prohlédnout a očistit doteky stykačů, zhášecí komory, její upevnění a zajištění. 

Řadové svorkovnice dotáhnout a překontrolovat, kontrola funkce  stykačů. 

Kontrola funkce samočinného vypínače 2VPD 10. 

Kontrola funkce směrového přepojovače PPD 22. 

Kontrola funkce přepojovače směru jízdy 5 PPD 21. 

Kontrola funkce kontroléru 3KTD3. 

Kontrola vstupní tlumivky TV 2.2.1. 

Kontrola hlavní světlomety, koncová světla, sdružený přepínač směrovek. 

Kontrola nosiče, vaničky, smyku, opalovacího hrotu, propojovacího vodiče. 

Kontrola akumulátorů. 

Kontrola trakčních motorů – uhlíků, držáků kartáčů, vyfoukání prachu, příp. vyčištění 

 komutátoru, výměna uhlíků (< 15 mm). 

Kontrola pomocného pohonu – držáku kartáčů, posuvu kartáčů v držácích, 

 vyfoukání prachu, výměna kartáčů (< 20 mm). 

Promazat podle mazacího plánu. 
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Kontrola hasicích přístrojů. 

Kontrola lékárniček. 

Kontrola zakládacích klínů. 

 

Z uvedených činností vyplývá, že je dáván důraz na čistotu jednotlivých 

agregátů a kontrolu spojů silových kabelů, což se dá považovat i za prevenci vzniku 

požáru, ačkoli prevence vzniku požáru není v předpisu pro údržbu [15] zdůrazněna. 

 

3.4. Vliv lidského faktoru 

Lidský faktor je pro kvalitu údržby zcela rozhodující. Pracovníci vykonávající 

údržbu postupují nejen podle stanovených předpisů pro údržbu, ale i podle svých 

vědomostí a praktických zkušeností, čímž kvalitativně ovlivňují způsob provádění prací. 

Je nevyvratitelným faktem, že fyzický a psychický stav zaměstnance a atmosféra 

na pracovišti zásadně ovlivňuje jak kvantitu tak zejména kvalitu odvedené práce. 

Z těchto důvodů je potřeba vytvářet těmto pracovníkům odpovídající pracovní 

prostředí. Je nutné znát vlivy, které na ně působí, tyto vlivy následně analyzovat 

a přijmout vhodná organizační opatření. 

Vlivy ovlivňující fyzickou kondici a psychickou pohodu pracovníka můžeme 

obecně rozdělit na fyzikální, chemické, biologické a psychosociální. [1] 

Konkrétní vlivy ovlivňující pracovníky přímo na pracovištích (včetně 

odpočíváren, svačináren, hygienických zařízení apod.) opravárenských provozů 

určených pro opravy a údržbu vozidel hromadné přepravy osob: 

 fyzikální – hluk, vibrace, UV záření, teplo, chlad,  

 chemické – prach, dým, aerosoly, 

 biologické – málo pravděpodobné, např. legionella, 

 fyzická zátěž, nevhodné ergonomické polohy a pohyby, 

 psychosociální – vícesměnný provoz včetně noční práce, časová tíseň. 

Na ochranu před fyzikálními, chemickými, případně biologickými vlivy (riziky) 

je díky jejich vlivu na zdraví, poměrně snadné měřitelnosti, striktním hygienickým 

předpisům a předpisům z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnována 

obvykle dostatečná pozornost vytvářením vhodných opatření a používání osobních 

ochranných pracovních prostředků. 
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Psychosociální vlivy na rozdíl od ostatních výše uvedených vlivů jsou v praxi 

podceňovány. Psychosociální vlivy mají však zcela zásadní vliv, jak na úrazovost 

zaměstnanců, tak na kvalitu odvedené práce, než vlivy fyzikální či chemické. 

Protože kvalita odvedené práce v údržbě je zásadní pro bezpečný provoz 

zařízení a bez jakékoli nadsázky se dá prohlásit – nekvalitní údržba rovná se zvýšené 

riziko v provozu, je možno předpokládat, že snížená kvalita práce v údržbě vozidel 

může představovat i zvýšené riziko požáru.  

Z těchto důvodů je potřeba zdůraznit rizikové psychosociální faktory: 

 časová tíseň 

 stres 

 únava 

 rutina 

z nichž vyplývá nepozornost, podceňování rizika, nezodpovědnost či nechuť ke kvalitní 

práci. 

Fotografie č. 14 Motorový prostor po požáru [autor] 

 

 

Na fotografii č. 14 je patrný důsledek nepozornosti pracovníka v případě časové 

tísně. Při opravě pracovník odpojil kabel od svorky na alternátoru. Ze strany 

přepravního dispečera byl vyvíjen tlak na urychlenou opravu a návrat autobusu 
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na pravidelnou linku. Oprava prováděná ve spěchu i urychlené předání vozidla řidiči 

bez předepsané kontroly a zkušební jízdy byly důvodem zahoření prostoru motoru. 

Požár byl v zárodku uhašen hasicím přístrojem. Následně se zjistilo, že po opravě nebyl 

připojen odpojený kabel, právě nezaizolovaný nezajištěný kabel způsobil zkrat 

a následný požár. 

Podceňování rizika, nezodpovědnost či nechuť ke kvalitní práci může mít fatální 

důsledky. Některé příklady následků možného selhání lidského faktoru byly uvedeny již 

i na fotografiích č. 1 a č. 2. 

Na fotografii č. 1 byl zobrazen požárem totálně zničený autobus. Této situaci se 

asi dalo předejít důslednější a kvalitnější kontrolou, protože vůz byl po opravě 

palivového systému. 

Na fotografii č. 2 bylo zobrazeno prasklé oko držáku alternátoru. Zpětně již 

těžko zjistíme, zda došlo k poškození oka během jízdy či se jednalo o závadu starší 

a při údržbě nebo kontrole vozidla se tato závada mohla včas odstranit. 

Mechanické defekty držáků a trhliny svárů v motorovém prostoru nejsou žádnou 

výjimkou. Příklad takového poškození ukazuje fotografie č. 15.  

Fotografie č. 15 "Utržené" sváry [autor] 
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Nepozornost, podceňování rizika, nezodpovědnost či nechuť ke kvalitní práci se 

může podpořit fatální důsledky jiných závad. Na následujících fotografiích jsou 

vyobrazeny závady, kterým se dalo předejít použitím správného technologického 

postupu či včasnou opravou jiné závady. Jedná se například o upevnění kabelového 

svazku (viz fotografie č. 16), nepoužívání předepsaných cupalových podložek (viz 

fotografie č. 18), neopravená porucha ventilace způsobila tepelnou degradaci izolace 

(viz fotografie č. 17).  

Požár může způsobit i kabeláž poškozená teplem, např. stykem s horkým 

potrubím (viz fotografie č. 16) na motoru IVECO TECTOR. U motorů CURSOR či 

TECTOR toto sice není tak časté, jako tomu bylo u motorů Renault ITC, ale přesto 

fotografie dokládá, že nelze to riziko nelze vyloučit. 

Fotografie č. 16 Poškozená kabeláž působením tepla [autor] 

 

 

Zvláštní skupinou závad jsou závady na první pohled skryté. Jsou to zejména 

závady uvnitř zařízení, kde je nutno tyto zařízení z důvodu prevence rozebrat 
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a zkontrolovat. V těchto případech se projevuje vliv atmosféry na pracovišti. Negativní 

nálada na pracovišti může způsobovat neochotu kvalitně pracovat. 

Příkladem skryté závady může být tepelná degradace izolace vodičů o napětí 

750 V v silovém bloku měniče trolejbusu (fotografie č. 17). 

 Fotografie č. 17: Skrytá závada – teplem poškozená izolace [autor] 

 

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat neobvyklým jevům jako je koroze, známky 

působení tepla či jiskření, špony, úkapy roztaveného materiálu apod. Na fotografii č. 18 

jsou vidět kousky vytaveného materiálu.  

 Fotografie č. 18 Úkapy roztaveného kovu [autor] 
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3.5. Výběr metody pro analýzu 

Pro analýzu procesu údržby se nabízí několik metod. Každá z nich má svoje 

přednosti i nedostatky. 

Metodou vhodnou a používanou pro analýzu procesu údržby je zejména FMEA 

(Failure mode and Effects Analysis), tedy analýza výskytu a důsledků poruch, případně 

její verze FMECA (Failure mode, Effects and Criticality Analysis), která je rozšířena 

o odhad kritičnosti poruch. Využití metody FMEA/FMECA předpokládá zpracování 

velkého množství dat, která pro případ analýzy požárů vozidel hromadné přepravy osob 

z hlediska jejich údržby nejsou k dispozici. Metoda FMEA/FMECA je orientována 

především na spolehlivost zařízení a nevyhodnocuje chyby lidského činitele. [10, 11] 

Další používanou metodou je metoda FTA (Fault Tree Analysis) – analýza 

stromem poruch. Vrcholovou událostí je havárie (mimořádná událost). FTA se postupně 

identifikují podmínky a příčiny vzniku těchto vrcholových událostí. [10] 

Uvedené metody analýzy jsou vhodné zejména pro analýzu průmyslových 

zařízení, kde probíhají složité procesy a je k dispozici velké množství relevantních dat. 

V automobilismu se metody FMEA/FMECA a FTA uplatňují zejména v procesu návrhu 

a vývoji nových modelů vozů. Z tohoto důvodu byla zvolena metoda jiná, tzv. SWOT 

analýza, která se sice obvykle používá v jiných odvětvích lidské činnosti, ale je 

použitelná i pro analýzu procesu údržby, zejména na její organizaci. 

SWOT analýza je metoda, která se ve velké míře uplatňuje v marketingu, 

managementu, procesním řízení a v poslední době i ve veřejné správě. Je vhodná 

i pro vyhodnocení v současnosti používaných procesů údržby, protože dokáže 

komplexně obsáhnout údržbu z různých pohledů. Těmito pohledy může být například: 

 prodloužení životnosti zařízení, 

 spolehlivost zařízení, 

 vliv lidského činitele, 

 bezpečnost pracovníků údržby, 

 prevence požárů, 

 ekonomika provozu apod. 

Před metodami analýzy FMEA/FMECA a FTA dostala přednost SWOT analýza 

zejména proto, že nevyžaduje tolik dat a není tak úzce navázána na konkrétní předmět 

zájmu jako je tomu u metod analýzy FMEA/FMECA a FTA. Výsledky lze tedy více 

zobecnit a použít pro různé typy vozidel. 
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Pomocí SWOT analýzy zaměřené na způsob procesů pravidelné údržby 

autobusů a trolejbusů lze tedy určit silné i slabé stránky současného pojetí údržby, 

příležitosti pro budoucnost a možná ohrožení. 

I když by bylo vhodné rozbor problematiky údržby provést komplexně je tato 

analýza v souladu s tématem diplomové práce zaměřena přednostně na požární 

prevenci. 

 

3.5.1. SWOT analýza 

Jednotlivé části SWOT analýzy pohlížejí na daný problém z různých pohledů. 

Základem je identifikace silných a slabých stránek. V případě snahy o zlepšení úrovně 

údržby je důležité přesně označit slabé stránky. Slabé stránky procesu údržby je vhodné 

doplnit i o slabé stránky vozidel, protože jedním z cílů údržby je předcházet závadám, 

jinými slovy eliminovat vliv slabých stránek vozidel. 

Příležitosti ukazují směr žádoucího vývoje a ohrožení označuje potenciální 

negativní vlivy působící proti uplatňování příležitostí. 

 

Silné stránky (Strenght) současného způsobu údržby 

 zajištění životnosti 

 zabezpečení provozuschopného stavu 

 zajištění bezpečnosti z hlediska provozu na pozemních komunikacích 

 zajištění bezpečné přepravy osob 

 

Slabé stránky (Weaknesses) vozidel a údržby 

 malý důraz na požární prevenci při údržbě 

 nevhodná ergonomie pro opravy 

 závady v elektroinstalaci 

 závady palivového systému 

 mechanické spoje 

 vady materiálu 

 lidský faktor 

 

Příležitosti (Opportunities) pro nové směry v údržbě 

 doplnění současných pravidel o požární prevenci 
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 soustavná práce s lidskými zdroji: 

názorné ukázky kritických míst při proškolování 

důraz na požární prevenci 

 osobní odpovědnost 

 důsledná kontrola 

 zpětná vazba 

 

Ohrožení (Threats) vytyčených změn 

 neochota zaměstnanců ke změnám 

 nezodpovědnost 

 časová tíseň 

 stres, únava 

 

3.5.2. Vyhodnocení SWOT analýzy 

Pro vyhodnocení je nutno určit, jakého cíle je potřeba dosáhnout. Pokud je dán 

cíl, tedy zvýšení požární bezpečnosti, je dalším krokem určení strategie, jak tohoto cíle 

dosáhnout. Pro tento konkrétní případ je zřejmě nejvýhodnější strategie, kdy budou 

minimalizovány slabé stránky a maximalizovány příležitosti. 

Snaha o minimalizaci slabých stránek je základním předpokladem optimalizace 

současného pojetí údržby. Je potřeba rozlišit slabé stránky, které nelze více či méně 

ovlivnit a slabé stránky, jež lze ovlivnit vhodnými technickoorganizačními opatřeními. 

Slabé stránky vozidel – jsou dány především jejich konstrukčním provedením: 

 konstrukční provedení elektroinstalace ve vozidlech – při běžné údržbě lze 

provést pouze dílčí vylepšení 

 konstrukční provedení palivové soustavy – nelze provádět zásadní úpravy 

bez spolupráce s výrobcem vozidla 

 mechanické spoje – kvalita a použití různých typů spojů je dán současným 

stavem technické úrovně, parametry těchto spojů jsou dány normativními předpisy 

 vady materiálu – nelze je nikdy vyloučit, lze pouze snížit pravděpodobnost jejich 

výskytu používáním kvalitních náhradních dílů od výrobců s příslušným certifikátem 

kvality 

 nevhodná ergonomie pro opravy – lze pouze zmírňovat používáním vhodných 

přípravků, zvedacích zařízení a podobně. 
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Slabé stránky údržby vozidel jsou dané zejména organizací údržby: 

 malý důraz na požární prevenci při údržbě – příručky pro provádění údržby 

vozidel nezahrnují opatření proti vzniku požáru buď vůbec, nebo jen velmi okrajově 

 lidský faktor – nejvýznamnější faktor ovlivňující kvalitu údržby, nelze ho 

vyloučit z procesu údržby. 

Z hlediska minimalizace zjištěných slabých stránek lze tedy ovlivnit podstatným 

způsobem zejména organizaci údržby například doplněním příruček pro provádění 

údržby o činnosti vedoucí k minimalizaci nežádoucích slabých stránek s čímž souvisí 

i lidský faktor a jeho příspěvek k úrovni údržby. 

Slabé stránky zjištěné u konstrukce vozidel nejsou údržbou zcela odstranitelné. 

Mohou být pouze korigovány a zpětnou vazbou směrem k výrobci ovlivňovat 

konstrukci nových vozidel. Opět se zde projevuje lidský faktor, který je alfou i omegou 

procesu údržby.  

Maximalizaci příležitosti pro nové směry údržby si je možno představit jako 

stálou snahu o zkvalitňování procesu údržby. Opět se zde objevuje jako nosný prvek 

maximalizace příležitostí lidský faktor. Základem jsou znalosti a dovednosti na straně 

jedné a osobní odpovědnost na straně druhé. Například doplnění příruček pro provádění 

údržby o příčiny vzniku požárů vozidel a názorné ukázky kritických míst pro vznik 

požárů a jejich následků při proškolování může nejen učinit tato školení zajímavějšími, 

ale nenásilnou formou rozšiřovat znalosti pracovníků a zároveň být apelem na větší 

osobní zodpovědnost. Důsledná kontrola a zpětná vazba by měla být samozřejmou 

součástí celého procesu údržby.  

Maximalizace příležitostí a minimalizace slabých stránek lze expresivně vyjádřit 

jako „jin a jang“ údržby. Využití příležitostí oslabuje slabé stránky a naopak. 

Maximalizaci příležitostí může ohrozit opět zejména lidský faktor. Ohrožení změn 

v procesu údržby je dáno zejména vlivy na tento faktor. Proto je důležité tyto vlivy 

identifikovat. 

Jedná zejména o tyto vlivy [1]: 

 vnitřní vlivy: dané osobností člověka charakterizovanou jeho psychickými 

vlastnostmi, znalostmi a dovednostmi, 

 vnější vlivy: 

materiální vlivy pracovního prostředí, například pracovní prostory, mikroklimatické 

 podmínky, osvětlení, barevná úprava pracoviště, hluk, složení vzduchu,  úroveň 
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 pracovních prostředků, 

sociálními vlivy pracovního prostředí, například pracovní doba a vhodný režim 

 práce, organizace práce, odměňování za práci, sociální jistoty mezilidské 

 vztahy na pracovišti, 

vliv mimopracovního prostředí, například zařazení do určité společenské skupiny, 

 rodinné vztahy, nadměrné kouření, nepřiměřené používání alkoholu, 

 nevhodné používání léčiv a toxikománie, autoregulační cvičení, aktivní 

 odpočinek a jiné. 

Výsledkem působení uvedených vlivů mohou být ohroženy vytyčené změny. 

Závažný problém může představovat zejména neochota zaměstnanců ke změnám, 

nezodpovědnost, časová tíseň, stres či únava. Ohrožení identifikovaná SWOT analýzou 

mohou při zavádění příležitostí do praxe ohrozit snahu o minimalizaci slabých stránek. 

Na obrázku č. 1 je vyobrazen jin a jang údržby. Na příkladu vztahu jinu a jangu 

je velmi jasně názorný vzájemný vztah mezi slabými stránkami a příležitostmi procesu 

údržby podle SWOT analýzy. 

Obrázek č. 1 Znázornění příležitostí a slabých stránek 
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4. Návrh opatření 

Návrh opatření vyplývá z analýzy současných pravidel údržby. Opatření se 

opírají o silné stránky současného stavu údržby vozidel a eliminují v co možná nejvyšší 

míře slabé stránky. Důraz je přitom kladen na prevenci vzniku požáru.  

Nová opatření si kladou za cíl zkvalitnění údržby. Kvalita údržby může být 

posuzována z hlediska prodloužení životnosti vozidel, bezporuchového provozu apod. 

Přínos nových opatření nelze posuzovat pouze z technického hlediska, tedy podle  výše 

uvedené kvality, ale vše je nutné posuzovat v kontextu ekonomického rámce celého 

provozu vozidla. 

Základem opatření jsou změny, respektive doplnění, stávající metodiky oprav 

a údržby jednotlivých skupin vozidel. Tyto opatření vycházejí z rozboru příčin požárů. 

Aby tato změna metodiky byla zárukou zkvalitnění oprav a údržby, musí být 

podpořena úpravou technickoorganizačního řízení celého procesu údržby vyplývající 

z příležitostí a ohrožení identifikovaných analýzou SWOT. 

Úpravu metodiky je potřeba upravit na základě původních činností uvedených 

v protokolech údržby [5, 12, 13, 14] pro základní údržbu jednotlivých typů autobusů 

a trolejbusů. 

 

4.1. Metodická opatření v údržbě autobusů 

Změna metodiky pro výkon údržby vychází ze stanovených kritických míst 

pro vznik požáru a nejčastěji se vyskytující příčiny vzniku požárů a zahoření uvedených 

v kapitole 2.3. Doplněné úkony při údržbě jsou zvýrazněny. 

 

Úkony při základní pravidelné údržbě autobusů: 

Odkalit vzduchojemy. 

Zkontrolovat hladinu chladicí kapaliny. 

Zkontrolovat stav a napnutí klínových řemenů. 

Zkontrolovat hladinu oleje motoru. 

Zkontrolovat těsnost a upevnění výfukového potrubí. 

Zkontrolovat těsnost motoru. 

Zkontrolovat těsnost palivového a vzduchového systému. 

Zkontrolovat spoje chladící a vytápěcí soustavy. 
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Zkontrolovat ukostření motoru. 

Zkontrolovat funkci ovládacího systému motorové brzdy. 

Zkontrolovat těsnost rozvodu hydraulického oleje. 

Vyčistit odvzdušnění zadní nápravy. 

Zkontrolovat funkci spojky. 

Zkontrolovat ukostření retardéru, kabeláž a reléovou skříň. 

Zkontrolovat vysoušeč vzduchu a odlučovač oleje. 

Zkontrolovat stav akumulátorů, odpojovače a kontrola ukostření. 

Zkontrolovat zanesení filtru odvzdušnění karteru. 

Zkontrolovat funkčnost systému automatického doplňování motorového oleje. 

Zkontrolovat připojení a ukostření alternátorů. 

Zkontrolovat kabeláž v motorovém prostoru. 

Zkontrolovat elektrorozvaděče. 

Zkontrolovat způsob upevnění a držáky palivové soustavy. 

Zkontrolovat způsob upevnění a držáky elektrovýbavy. 

Zkontrolovat stav svorkovnic a konektorů. 

 

Normované časy připadající na nově přidané činnosti údržby autobusu IRISBUS 

IVECO Crossway 12 včetně časové rezervy jsou uvedeny tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 Časová norma údržby autobusu Irisbus Iveco Crossway 12 

Činnost Doba (min) Počet osob 

Kontrola kabeláže a reléové skříně retardéru 15 1 

Kontrola připojení a ukostření alternátorů 3 1 

Kontrola kabeláže v motorovém prostoru 5 1 

Kontrola elektrorozvaděčů 10 1 

Kontrola způsobu upevnění a držáky palivové soustavy 4 1 

Kontrola způsobu upevnění a držáky elektrovýbavy 3 1 

Kontrola stavu svorkovnic a konektorů 15 1 

Časová rezerva 5 1 

Celková doba 60 1 
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4.2. Metodická opatření v údržbě trolejbusů 

Podobně jako u autobusů vychází změna metodiky pro výkon údržby 

ze stanovených kritických míst pro vznik požáru a nejčastěji se vyskytující příčiny 

vzniku požárů a zahoření uvedených v kapitole 2.3. U trolejbusů, zejména u typu Škoda 

15 Tr, je na rozdíl od autobusů daleko více kritických míst pro vznik požáru, protože 

silová elektroinstalace 750 V prochází většinou schrání. Doplněné úkony při údržbě 

jsou zvýrazněny. 

 

Úkony při základní pravidelné údržbě trolejbusů: 

Vizuální kontrola povrchu, spojovacího měchu. 

Kontrola výhledu z místa řidiče. 

Kontrola ovládání, seřízení dveří, kontrolek. 

Kontrola upevnění madel, sedaček, krytů v prostoru cestujících. 

Kontrola funkce stěračů, ostřikovače, rozhlasu. 

V zimě kontrola ofukování čelního skla, topení, vypínačů topení. 

V létě kontrola ventilace. 

Kontrola vnějšího a vnitřního osvětlení a signálek. 

Vizuální kontrola neunikání oleje z náprav, servořízení, kompresoru. 

Vizuální kontrola zajištění matic řízení, řídicí páky, tyčí a spojovací tyče. 

Kontrola dotažení matic na všech kolech. 

Vizuální kontrola tlumičů pérování. 

Vizuální kontrola stavu vzduchových vlnovců. 

Kontrola funkce vzduchotlaké a ruční brzdy. 

Kontrola nastavení regulačních ventilů pérování. 

Kontrola těsnosti brzdového systému. 

Kontrola tlaku v pneumatikách, stavu, dvoumontáže, kontrola sbíhavosti. 

Vizuální kontrola spojovacích hřídelí včetně kloubů. 

Kontrola, popř. napnutí klínových řemenů pomocného soustrojí. 

Kontrola funkce kompresoru a manometrů. 

Kontrola hustoty a hladiny oleje v čističi vzduchu. 

Vizuální kontrola stavu rozvodu tlakového vzduchu. 

Kontrola funkce automatických odvodňovacích ventilů. 

Vizuální kontrola stavu rozvodu tlakového oleje, těsnost systému. 
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Kontrola náplně ostřikovače. 

Vizuální kontrola hlavních pružin sběračů. 

Vizuální kontrola pryžových dorazů sběračů. 

Kontrola pohyblivosti botky, promazání, kontrola uhlíků v botce. 

Kontrola funkce stahováků. 

Měření izolačního stavu. 

Prohlédnout a očistit doteky stykačů, zhášecí komory, její upevnění a zajištění. 

Kontrola kabeláže v točně. 

Řadové svorkovnice dotáhnout a překontrolovat, kontrola funkce stykačů. 

Kontrola funkce samočinného vypínače 2VPD 10. 

Kontrola funkce směrového přepojovače PPD 22. 

Kontrola funkce přepojovače směru jízdy 5 PPD 21. 

Kontrola funkce kontroléru 3KTD3. 

Kontrola a vyfoukání silových bloků (měničů). 

Kontrola a vyfoukání schrání s elektrovýzbrojí. 

Kontrola silových kabelů. 

Kontrola vstupní tlumivky TV 2.2.1. 

Kontrola hlavní světlomety, koncová světla, sdružený přepínač směrovek. 

Kontrola nosiče, vaničky, smyku, opalovacího hrotu, propojovacího vodiče. 

Kontrola akumulátorů. 

Kontrola trakčních motorů – uhlíků, držáků kartáčů, vyfoukání prachu, vyčištění 

 komutátoru, výměna uhlíků (< 15 mm). 

Kontrola pomocného pohonu – držáku kartáčů, posuvu kartáčů v držácích, 

 vyfoukání prachu, výměna kartáčů (< 20 mm). 

Promazat podle mazacího plánu. 

Kontrola hasicích přístrojů. 

Kontrola lékárniček. 

Kontrola zakládacích klínů. 

 

Normované časy připadající na nově přidané činnosti údržby trolejbusu Škoda 

15 Tr včetně časové rezervy jsou uvedeny tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 Časové normy údržby trolejbusu Škoda 15 Tr 

Činnost Doba (min) Počet osob 

Kontrola vypínačů topení 10 1 

Kontrola kabeláže v točně 10 1 

Kontrola a vyfoukání silových bloků (měničů) 10 1 

Kontrola a vyfoukání schrání a elektrovýzbrojí 15 1 

Kontrola silových kabelů 5 1 

Časová rezerva 10 1 

Celková doba 60 1 

 

4.3. Technickoorganizační opatření v údržbě vozidel 

Technickoorganizační opatření vycházejí ze závěrů vyhodnocení SWOT analýzy 

v kapitole 3.5.2. Lze je rozdělit na čistě technická a ostatní. 

Ryze technickým opatřením může být například samočinné hasicí zařízení 

umístěné ve vozidle. Samočinná hasicí zařízení, vzhledem k rozmístění kritických míst 

pro vznik požáru a ke komplikacím s umisťováním těchto zařízení v různých částech 

autobusů a trolejbusů, mají uplatnění zejména v autobusech v motorovém prostoru. 

Nejdůležitějšími opatřeními jsou opatření organizační. Organizace a řízení 

údržby má rozhodující vliv na její výsledky. Základem těchto opatření je prosazení 

metodiky údržby uvedené v podkapitole 4.1. a 4.2. a následné řádné proškolení 

pracovníků v duchu těchto změn. Zejména obsah a forma školení ovlivňuje znalosti 

a dovednosti pracovníků. Je potřeba, aby školení neprobíhala pouze formálně 

a jednorázově, ale aby byla přínosem pro celý proces údržby.  

Kromě důrazu na rozvoj znalostí a dovedností pracovníků je důležité zaměřit 

technickoorganizační opatření i na materiální a sociální vlivy pracovního prostředí. 

Jmenovitý výčet skutečně potřebných technickoorganizačních opatření by 

vyplynul z výsledků analýzy konkrétního pracoviště. 

 

4.4. Ekonomické vyhodnocení 

Ekonomické zhodnocení je důležitým prvkem pro rozhodování, zda budou nové 

postupy v údržbě přijaty či nikoliv. Při ekonomickém hodnocení se porovnávají nově 



 

47 
 

vzniklé náklady s přidaným užitkem, který přinese zamýšlená změna. V případě 

prevence požárů se užitkem rozumí snížení potenciální ztrát. 

Pro optimální odhad technických ztrát při požárech vozidel by bylo vhodné 

využít pojistně matematických modelů, které se opírají o statistická data pojistných 

kmenů jednotlivých rizik za minulá období. Modely [4] vychází například 

z pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny počtu pojistných událostí nebo 

z pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny výše škody, kde typ rozdělení je 

vybírán zejména podle četnosti zkoumaných jevů. Modely se používají jednoduché 

modelující pouze jednu náhodnou pravděpodobnostní veličinu i složené s více než 

jednou pravděpodobnostní veličinou. Pokud je do modelu zahrnut i čas vychází 

poměrně složité modely, jež jsou velmi realistické. 

Bohužel neexistují v dostatečném množství relevantní statistické údaje 

zahrnující výši škod a počet požárů vozidel hromadné přepravy osob v souvislosti se 

způsobem provádění pravidelné údržby.  

Výchozí podmínky pro vyčíslení zvýšených fixních nákladů při provádění 

údržby podle rozpisu v podkapitolách 4.1. a 4.2.: 

 cena za každou započatou hodinu práce údržby 500,- Kč (bez DPH), cena je 

stanovena na základě zkušeností a internetových zdrojů např. [18, 19, 21], 

 frekvence údržby u autobusů a trolejbusů, toto odpovídá kilometrovému nájezdu 

u linkových autobusů a u trolejbusů (stanoveno na základě zkušeností), 

 přírůstek doby údržby vychází ze změn a časů uvedených v podkapitole 4.1 

pro autobusy a 4.2. pro trolejbusy. 

Zvýšené náklady na údržbu uvádí tabulka č. 3. Údaj „cena za deset let“ je zvolen 

na základě zkušeností s opravami vozidel a s ohledem na životnost elektroinstalace. 

Tabulka č. 3 Zvýšené náklady na údržbu 

 Cena za 

hodinu 

práce 

(Kč) 

Průměrný 

nájezd za 

měsíc 

(km) 

Počet 

upravených 

údržeb 

za rok 

Navýšení 

doby 

údržby 

za rok 

(h)  

Zvýšená 

cena 

údržby 

za jeden 

rok (Kč) 

Zvýšená 

cena 

údržby 

za 10 let 

(Kč) 

Autobus 500 6 000 3,6 3,6 1 800 18 000 

Trolejbus 500 3000 12 12 6 000 60 000 
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Potenciální ztráty při totální škodě nového autobusu či trolejbusu se pohybují 

v řádech několika milionů Kč, protože pořizovací ceny autobusů se pohybují kolem 

4 milionů Kč a ceny trolejbusů jsou ještě o 2 až 4 miliony vyšší. 

Parciální škody se pohybují obvykle ve výši desetitisíců až sta tisíců korun. 

Pro představu cena opravy autobusu Karosa řady 900 po požáru motorového prostoru se 

pohybuje v rozmezí 350 až 500 tisíc Kč bez DPH. Náklady na opravu regulátoru 

trolejbusu Škoda 15 Tr se pohybují kolem 60 tisíc Kč.  

Z výše uvedeného vyplývá, že rozšířením procesu údržby o úkony směřující 

k prevenci vzniku požárů lze s minimálním nárůstem fixních nákladů (v řádu 

desetitisíců Kč za deset let) předejít škodám, které i při parciálních škodách převyšují 

tyto náklady více než desetinásobně. 
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Závěr 

Problematika údržby je velmi komplikované a široké téma. V souladu s tématem 

diplomové práce jsem se soustředil na možnosti snížení možnosti vzniku požáru 

zkvalitněním údržby. 

Nabídka vozů pro hromadnou přepravu osob po pozemních komunikacích je 

široká, což znamená, že v prvé řadě bylo potřebné vybrat vhodné zástupce pro řešení 

zadané problematiky. Jako základní kritérium pro volbu byl zvolen typ média 

používaného pro pohon. 

Rozsáhlá část diplomové práce se věnuje identifikaci kritických míst pro vznik 

požárů a nejčastěji se vyskytujících příčin vzniku požárů a zahoření na základě 

vlastního šetření, protože nelze využít žádné oficiální statistiky o příčinách vzniku 

požárů autobusů a trolejbusů. Na příkladech jsou popsány a na vlastních fotografiích 

ukázány časté příčiny požárů vozidel a kritická místa pro vznik požárů. Kritickými 

místy vzniku požáru autobusů jsou motorový prostor, kabeláž retardéru a reléová 

skříňka, schráně s elektrorozvaděči, u trolejbusů se jedná o kloubové spojení, silové 

bloky (měniče), schráně s elektrovýzbrojí a topení. 

Po vysvětlení současného způsobu provádění údržby i z hlediska legislativních 

požadavků - předpisů - byla pro rozbor součastného stavu údržby zvolena SWOT 

analýza. Provedená SWOT analýza současného stavu údržby autobusů a trolejbusů 

odkryla zejména silné a slabé stránky údržby. Ukázala příležitosti i ohrožení nových 

směrů a opatření v údržbě. Podle závěrů analýzy byla navržena metodická 

a technickoorganizační opatření, jejichž zavedení do praxe by mohlo snížit 

pravděpodobnost vzniku požárů. 

Navržená metodická i technickoorganizační opatření byla doplněna 

o ekonomické vyhodnocení, ze kterého vyplývá, že uváděná opatření mají smysl a jsou 

vhodná pro zavedení do praxe. 
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