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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je doplnění procesu RAMS/LCC pro kolejovou techniku ve firmě 

BORCAD cz s. r. o. Teoretická část diplomové práce charakterizuje proces RAMS/LCC, jeho 

výhody, požadavky IRIS na proces RAMS/LCC.  Praktická část diplomové práce je zaměřena 

na definování zainteresovaných požadavků, na doplnění procesu RAMS/LLC, jeho ověření a 

v neposlední řadě na vyhodnocení efektivnosti procesu RAMS/LCC. V závěru práce jsou 

předkládány návrhy na zlepšení procesu RAMS/LCC. 
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ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis is to complete the process RAMS/LCC for railway technology 

in the company BORCAD cz s. r. o. The theoretical part of diploma thesis describes the 

process of RAMS/LCC, his benefits, requirements IRIS on the process RAMS/LCC. The 

practical part of the thesis focuses on defining stakeholder requirements, to complete the 

process RAMS/LLC, it is validation and finally to evaluate the effectiveness of the process 

RAMS/LCC. The final part suggest show to improve the process RAMS / LCC. 
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ÚVOD 

V železniční dopravě (zejména osobní železniční dopravě) rostou požadavky provozovatelů 

na snížení nákladů a součastně zvýšení kvality výrobků. Proto vytvořila Asociace evropského 

železničního průmyslu UNIFE standart IRIS, který doplňuje požadavky normy ISO 9001 a 

principy ISO 9004 a mimo jiné také analýzy LCC a RAMS. LCC je analýza nákladů 

životního cyklu - úplné náklady uživatele určitého systému nebo zařízení na jeho nákup a 

instalaci a také náklady na využívání a udržování během stanovené doby života. RAMS 

analýza garantuje hodnoty spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti. Tyto 

analýzy musí mít schopnost se dívat daleko do budoucnosti, většinou se zpracovávají na 

období až 30 let (což je přibližná životnost vlakových souprav). 

Proto se společnost BORCAD cz s. r. o. zajímá o tyto analýzy v oblastní kolejové techniky.  

Pomocí analýzy RAMS zajistíme, aby daný projet, vydržel na dráze po dobu 30 let. A také se 

kolejová sedadla budou řešit z pohledu spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a hlavně 

bezpečnosti. 

Cílem diplomové práce je implementace metody RAMS/LCC pro kolejovou techniku ve 

firmě BORCAD cz s. r. o. V teoretické části diplomové práce bude popsána daná metodika. 

Součástí teoretické části bude zjištění požadavků zákazníka, firmy a IRISu. Vyplynulé 

požadavky budou analyzovány, aby se zjistilo, které požadavky firma BORCAD cz s. r. o. 

plní a které naopak neplní. Dále bude doplněný dokumentovaný proces RAMS/LCC, který 

firma BORCAD cz s. r. o. následně zavede. Součástí diplomové práce je stejnojmenná 

technická zpráva. V technické zprávě se provedlo ověření daného procesu RAMS/LCC ve 

firmě BORCAD cz s. r. o. V závěru technické zprávy je vyhodnocena efektivita a budou 

navržena případná nápravná opatření.  

V rámci LCC se stanoví časový interval - od stanovení koncepce produktu až do jeho 

vypořádání. Produktem je chápan především hmotný výrobek s delší dobou používání. V 

rámci této diplomové práce bude produktem chápáno vlakové sedadlo. 

Metoda LCC se vypracovává do 6 etap životního cyklu produktu (vlakového sedadla): 

• etapa koncepce a stanovení požadavků, 

• etapa návrhu a vývoje, 

• etapy výroby, 
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• etapa instalace 

• etapa provozu a údržby, 

• etapa vypořádání (likvidace). 
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1. Charakteristika kolejové techniky 

Mobilní části technické základny železnic jsou (železniční) kolejová vozidla. Tato vozidla 

jsou charakterizována jako drážní vozidla nesená a vedená při svém pohybu železniční koleji. 

Velmi důležitou vlastností kolejových vozidel je malý odpor valení kol po kolejnicích, což je 

3 až 5x menší než u silničních vozidel – velké energetické úspory ve srovnání se silniční 

dopravou.  

Každé kolejové vozidlo se rozděluje na kolejové vozidlo pro mezinárodní drážní dopravu a 

pro vnitrostátní drážní dopravu.[13] 

 

2. Charakteristika RAMS/LCC 

Proces RAMS/LLC se týká především kolejové techniky. Analýza RAMS/LCC je chápána 

jako schopnost se dívat do budoucnosti, a to po dobu 30let, což je přibližná doba životnosti 

vlakové soupravy. Pod písmeny RAMS se skrývají 4 slova: Reliability (spolehlivost), 

Availability (dostupnost), Maintainability (udržovatelnost) a Safety (bezpečnost). Zkratka 

LCC znamená Life Cycle Coast, tj. náklady na životní cyklus. Analýza LCC se zabývá 

náklady na celý životní cyklus od jeho pořízení až po jeho likvidaci. [1] 

 

2.1. Základní pojmy RAMS/LCC 

Reliability - spolehlivost: 

 „pravděpodobnost, že objekt může plnit požadovanou funkci v daných podmínkách 

v daném časovém intervalu (t1, t2)“ [2] 

V normě není reliability uváděna jako spolehlivost, ale jako pravděpodobnost 

bezporuchového provozu. 

Availability - dostupnost: 

 „schopnost výrobku provádět požadovanou funkci v daných podmínkách v daném 

časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu, za předpokladu, že jsou 

zajištěny požadované externí prostředky“ [2] 
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 Schopnost položky být ve stavu, kdy může plnit požadovanou funkci v daných 

podmínkách, v daném okamžiku, v čase nebo po určitý časový interval za 

předpokladu, že požadované vnější prostředky jsou poskytovány. [9] 

Maintainability - udržovatelnost: 

 „pravděpodobnost, že daný údržbářský zásah u objektu v daných podmínkách 

používání může být proveden během stanového časového intervalu, jestliže se údržba 

provádí za stanovených podmínek s použitím stanovených postup a prostředků“ [2] 

V normě není maintainability uváděna jako udržovatelnost, ale jako pravděpodobnost doby 

aktivní údržby. 

Safety: 

 „neexistence nepřípustného rizika vzniku škody“, [2] 

Life Cycle Costs se rozděluje do 6 základních etap: 

 koncepce a stanovení požadavků, 

 návrh a vývoj, 

 výroba, 

 instalace, 

 provoz a údržba, 

 vypořádání. [3] 

Životní cyklus je charakterizován jako časový interval mezi počátečním plánováním a jeho 

konečným odstraněním. Životní cyklus je charakteristicky těmito etapami: 

 počáteční definování koncepce; 

 rozpracování podrobnějších návrhových požadavků - specifikace a dokumentace; 

 konstrukce, výroba a nákup; 

 záruční doba a časná stadia používání;  

 doba použití a funkční podpory, včetně nákladů na údržbu apod.; 

 likvidace. [17] 

2.1.1. Charakteristika procesu údržby 

Údržba je charakterizovaná jako: „kombinace všech technických, administrativních a řídících 

činností po dobu životního cyklu objektu s cílem udržet nebo obnovit jeho stav tak, aby mohl 

plnit požadované funkce“.[16]  
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Dále můžeme údržbu charakterizovat jako soubor proaktivních a korektivních činností. Tyto 

činnosti mají zajišťovat provozuschopnost výrobního zařízení. Výrobní zařízení je složeno 

z ekonomické a provozně-technické oblasti.[12] 

Úkolem je zpomalení procesu opotřebení, snížení nebo odstranění následků opotřebení a 

obnovení technického stavu na požadovanou úroveň. 

Údržbářský proces lze rozdělit do 5 základních etap: 

 demontáž,  

 kontrola a třídění demontovaných prvků, 

 oprava poškozených prvků nebo výroba nových náhradních dílů, 

 sestavení souboru prvků pro zpětnou montáž, 

 montáž vyšších celků. [14] 

Literatury [12] a [16] se trochu od sebe liší vysvětlením pojmů „údržba“, ale podstata údržby 

zůstává stejná. 

 

2.1.2. Teorie obnovy 

Silniční a železniční vozidla se po vzniku poruchy opravují, ale po odstranění poruchy provoz 

stále pokračuje. Posloupnost stavů bezporuchového provozu a stavů v poruše se střídají. Časy 

vzniku obou stavů jsou náhodné – náhodný proces se nazývá proces obnovy. Proces obnovy 

lze posoudit jako: 

 proces s okamžitou obnovou neboli jednoduchý proces obnovy; 

 proces s konečnou dobou obnovy neboli obecný proces obnovy. [11] 

Teorie obnovy pracuje s několika ukazateli. Mezi tyto ukazatele lze zařadit střední dobu 

obnovy, střední dobu mezi poruchami a střední dobu do poruchy. 

 

2.1.2.1 Střední doba obnovy MTTR 

MTTR v angličtině znamená Mean Time To Repair, což je očekávaný časový interval, během 

kterého dojde k obnovení systému po poruše. Tato hodnota se udává v hodinách (stejně tak i 

veličina MTFB – vyjádření statistické spolehlivosti počítačových komponentů nebo 
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výpočetního systému). Hodnota MTTR ovlivňuje pouze dostupnost. Když je delší prodleva 

MTTR, tak je horší kvalita systému. Když se zvýší hodnota MTTR, tak se sníží dostupnost.  

 

2.1.2.2. Střední doba mezi poruchami MTBF 

MTBF v angličtině znamená Mean Time Between Failures MTBF se používá pouze tehdy, 

když komponenty mohou být opraveny. Tato veličina měří spolehlivost, kterou lze definovat 

jako počet hodin, po které bude komponenta, soustava nebo systém fungovat, než se 

porouchá. [15] 

 

2.1.2.3. Střední doba do (příští) poruchy MTTF 

MTTF v angličtině znamená Mean Time To Fuilure. MTTF charakterizuje průměrnou dobu, 

než se komponenta porouchá a dále nemůže být opravena (musí být vyměněná). Tato veličina 

měří spolehlivost, kterou lze definovat jako počet hodin, po které bude komponenta, soustava 

nebo systém fungovat než se porouchá. [11] 

 

2.2. Vzájemný vztah mezi RAMS a LCC 

Z obr. 1 lze vidět úzké propojení mezi analýzami RAMS a LCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Propojení RAMS/LCC [4] 

Spolehlivost 

Dostupnost Udržovatelnost 

Bezpečnost 

Provoz 

Údržba 

Životní cyklus výrobku 
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3. Výhody RAMS/LCC 

Mezi výhody analýzy RAMS/LCC lze zařadit: 

 Posouzení a porovnání alternativních strategií; 

 řešení a predikce nákladů; 

 transparentnost nákladů a rozhodovacích procesů; 

 predikce rizik a jejich snížení; 

 zvýšení životního cyklu; 

 optimalizace strategie údržby; 

 zajištění a zvýšení obchodního úspěchu. [8]  

 

4. Požadavky IRIS na RAMS/LCC pro kolejovou techniku 

IRIS je odvětvový standard pro systémy managementu jakosti. Pod písmeny IRIS se skrývá 

název: International Railway Industry Standard. Jedná se tedy o výklad požadavků standardu 

pro mezinárodní standardizaci železničního průmyslu, jeho bezpečnosti a systému řízení.  

Ve směrnici IRIS se přímo kapitola 7. 11. jmenuje RAMS/LLC. Z této kapitoly vyplývá, že: 

 organizace musí mít k dispozici dokumentovaný postup, který pokryje veškeré stránky 

ohledně činnosti RAMS/LCC (vč. kalkulace a dokumentace, shromažďovaní dat, 

analýzy a plány činnosti pro zlepšení, a také implementaci definovaných úkolů 

akčního plánu); 

 organizace musí mít zaveden proces pro řízení LCC; 

 zdroje musí být k dispozici pro určení požadavků RAMS/LCC; 

 shromažďování údajů  RAMS/LCC a jejich analýza musí být podpořena na základě 

předchozích zkušeností z provozu. 

Požadavky IRIS na RAMS/LCC se skládají dále ze tří poznámek: 

 organizace by si měla vyžádat a získat veškerá data potřebná pro produkt; 

 v kapitole 7. 7. 4. Řízení nákladů je proces LLC součástí procesu řízení nákladů; 

 je doporučeno, aby RAMS/LCC byl v souladu s aplikovatelnými standardy  

(IEC 62278, EN 50126). [5] 
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5. Faktory ovlivňující RAMS 

Obecně lze faktory rozdělit do tří skupin:  

 systémové podmínky – zdroje selhání uvnitř systému v rámci kterékoliv etapy LCC; 

 provozní podmínky – zdroje poruch, které jsou spojeny se systémovou operací; 

 údržbové podmínky – zdroje selhání v průběhu údržby.  

Na obr. 2 jsou konkrétní faktory, které ovlivňují dráhy RAMS (mají vliv na vlastnosti 

RAMS). Dále jsou na obr. 2 znázorněny vzájemné vazby mezi činiteli. 

Lidské chyby lze definovat jako působení lidských vlastností na systém. Jsou zde zahrnuty 

anatomické, fyziologické a také psychologické aspekty člověka. [7]   

 

Obr. 2 Faktory ovlivňující RAMS [7] 

6. Životní cyklus RAMS 

Na obr. 3 je postup pro vypracování procesu RAMS/LCC. Postup se skládá ze 14 etap. Každá 

etapa má svůj vlastní cíl, své vstupy (vstupem každé etapy jsou výstupy předchozí etapy), 
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výstupy a ověření. Každá etapa je na sobě navzájem závislá, je nutné mít hotovou předešlou 

etapu, aby se mohlo pokračovat v následující etapě.  

 

 

Obr. 3 Životní cyklus systému [2] 
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6.1. První etapa: Koncepce 

Cílem první etapy je dosažení úrovně pochopení systému, což umožňuje uspokojivě provést 

všechny následné úkoly životního cyklu RAMS. 

 

6.1.1. Požadavky první etapy 

Musí být přezkoumány důsledky RAMS na jakékoliv finanční analýze systému a jakékoliv 

studii o proveditelnosti systému. 

Zdroje nebezpečí musí být identifikovány, tyto zdroje mohou následně ovlivnit výkonnost 

RAMS systému. 

Rozsah požadavků managementu musí být definován. 

Musí být získány informace o předcházejících požadavcích a výkonnosti RAMS, dále o 

legislativě, která se týká bezpečnosti. 

 

6.1.2. Výstup z první etapy 

Dané výsledky je nutné zdokumentovat. Výstupy musí obsahovat strukturu managementu, 

která je vhodná pro splnění požadavků na RAMS etapy životního cyklu 2,3 a 4. 

 

6.1.3. Ověření první etapy 

Je nutné vyhodnotit: přiměřenost informací, přiměřenost sdělení o okolí systému, úplnost o 

přehledu zdrojů nebezpečí, přiměřenost metod, nástrojů a technik, způsobilosti všech 

pracovníků, kteří plní úkoly. 

 

6.2. Druhá etapa: Definice systému a podmínky použití 

Je nutné nadefinovat charakteristiky zadání, hranice a rozsah analýzy nebezpečí systému. 

Stanovit politiky RAMS a plán bezpečnosti pro systém.  
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6.2.1. Požadavky druhé etapy 

Charakteristika zadání sytému musí obsahovat požadavky na výkonnost, cíl RAMS, 

logistické otázky, dlouhodobé provozní strategie a podmínky a úvahy o životnosti systému. 

Hranice sytému musí obsahovat rozhraní s fyzickým prostředím a jiným technologickým 

systémem, a také musí zahrnovat styk s lidmi a jinými provozovateli dráhy. 

Rozsah podmínek použití ovlivňujících systém obsahuje omezení daná infrastrukturou, 

provozní podmínky systému, přehled o údajích z minulých zkušeností a podmínky údržby 

systému. 

 V rozsahu analýzy nebezpečí systému je nutné identifikovat tyto údaje: ohrožení životního 

prostředí a bezpečnosti, nebezpečí spojené s procesem, vliv omezení stávající infrastrukturou 

na RAMS. 

Následujícím požadavkem je předběžná analýza RAMS pro podporu cílů a identifikace 

nebezpečí. 

Je nutné stanovit všeobecné politiky RAMS pro systém kromě požadavků na bezpečnost a 

politiky provozovatele dráhy, který řeší vznikající konflikty mezi pohotovostí a bezpečností. 

Dalším důležitým požadavkem je stanovení plánu bezpečnosti pro systém. Plán bezpečnosti je 

platný, jestliže je schválený provozovatelem dráhy a drážním průmyslem.  

 

6.2.2. Výstupy z druhé etapy 

Výstupy této etapy obsahují koncepci RAMS a plán bezpečnosti pro systém. 

 

6.2.3. Ověření pro druhou etapu 

Hodnotí se úplnost analýzy RAMS a procesu identifikace nebezpečí. Dále se hodnotí 

přiměřenost plánu bezpečnosti kromě přezkoumání přiměřenosti veškerých údajů dat, která 

jsou zahrnuta do plánu bezpečnosti. 
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6.3. Třetí etapa: Analýza rizika 

Analýza rizik má být opakovatelnou záležitostí. V této etapě se prvně identifikují nebezpečí, 

která jsou spojena se systémem, dále se identifikují údaje, které vedou k nebezpečí. Posléze se 

stanoví rizika, která jsou spojená s nebezpečím, a vypracuje se proces průběžného 

managementu rizika. 

 

6.3.1. Požadavky třetí etapy 

Je nutná systematická identifikace předvídatelných nebezpečí spojených se systémem, a to za 

normálních okolností. Identifikuje se posloupnost událostí, které vyvolávají nebezpečí. 

Hodnotí se četnost výskytu jednotlivých nebezpečí a pravděpodobnost závažnosti důsledků 

jednotlivých nebezpečí, a posléze se hodnotí rizika, která plynou ze systému z jednotlivých 

etap. Druhým požadavkem je stanovení a kvalifikace přijatelnosti rizika spojeného s každým 

identifikovatelným nebezpečím. Posledním třetím požadavkem je vypracování záznamu o 

nebezpečí. Záznam je nutné aktualizovat, během životního cyklu dojde k mnoha změnám 

 

6.3.2. Výstupy ze třetí etapy 

Výsledky z analýzy rizik se uvedou do záznamu o nebezpečí. 

 

6.3.3. Ověření pro třetí etapu 

Provede se hodnocení: kvalifikace přiměřenosti rizika, úplnosti posouzení rizika a používaní 

záznamu o nebezpečí pro uvažovaný systém. 

 

6.4. Čtvrtá etapa: Požadavky na systém 

Cílem je specifikovat souhrnné požadavky na RAMS pro systém, všechna kritéria RAMS pro 

prokázání a přijetí systému. Poté se stanoví program RAM pro kontrolu úkolů RAM během 

následujících etap životního cyklu. 
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6.4.1. Požadavky čtvrté etapy 

Je nutné specifikovat požadavky na RAMS pro celý proces. Požadavky na RAMS musí 

například obsahovat externí opatření nezbytná pro splnění požadavků, provozní prostředí, 

požadavky na logistickou podporu apod. 

Další nutná specifikace je pro souhrnné požadavky pro dosažení shody s požadavky na 

RAMS pro systémy.  

Posledním požadavkem je vypracování podrobného programu RAM pro zbývající úkoly 

životního cyklu. Program RAM musí obsahovat úkoly, které jsou považovány za nejúčinnější 

pro splnění požadavků na RAM po uvažovaný systém. Program RAM musí zahrnovat tyto 

úkoly: 

 management kromě podrobných údajů o rozsahu programu, popisu systému, koncepci 

a strategii požadavků na RAM apod.; 

 bezporuchovost, která obsahuje například analýzu FMEA, FTA; 

 udržovatelnost, která obsahuje například analýzu úkolů údržby, stanovení strategie 

údržby apod.; 

 pohotovost, která obsahuje analýzu pohotovosti, citlivosti a srovnávací studie. 

 

6.4.2. Výstupy ze čtvrté etapy 

Aktualizace plánu bezpečnosti a plánu přejímky. 

 

6.4.3. Ověření pro čtvrtou etapu 

Požadavky bezpečnosti musí být ověřeny podle veškerých cílů a koncepce bezpečnosti 

provozovatele dráhy. Hodnotí se přiměřenost a úplnost plánu přejímky a plánu validace.  

 

6. 5. Pátá etapa: Rozdělení požadavků na systém 

Důležité je rozdělit požadavky na RAMS mezi určité subsystémy, složky a extrémní zařízení. 

A u označených subsystémů a extremních zařízení definovat kritéria přijeti RAMS. 
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6.5.1. Požadavky páté etapy 

Určeným subsystémům, složkám a extremním zařízením je nutné: 

 přiřadit funkční požadavky; 

 zařadit pro snížení rizika požadavky na bezpečnost; 

 specifikovat působení poruch, které jsou způsobené společnou příčinou. 

Druhým požadavkem této etapy je specifikace požadavků pro shodu s požadavky na 

subsystémy, složky a extrémní zařízení (požadavky na kritéria přejímky, procesy a postupy 

procezování).  

Opět je nutné přezkoumat a aktualizovat plán bezpečnosti a plán validace. Úkoly v plánech 

musí být rozděleny v souladu s požadavky na systém.  

 

6.5.2. Výstupy z páté etapy 

Dokumenty, které jsou uvedeny v kap. 6.5.1. musí zahrnovat požadavky na systém pro určené 

subsystémy, složky a extrémní zařízení. Dále se opět aktualizuje plán bezpečnosti, aby 

nedošlo k pracování se starými daty. 

 

6.5.3. Ověření pro pátou etapu 

Je nutné ověřit architekturu celkové kombinace určených subsystémů, složek a externích 

zařízení, aby se dalo zajistit, zda odpovídá požadavkům RAMS na celý systém.  Dále musí 

být ověřen revidovaný plán bezpečnosti a také plán validace tak, aby byla udržována jejich 

stálost platnosti.  

 

6.6. Šestá etapa: Návrh a zavedení 

Cílem je vytvořit subsystémy a složky, které odpovídají požadavkům na RAMS. Druhým 

cílem je prokázat, že subsystémy a složky odpovídají požadavkům na RAMS. A v neposlední 

řadě je nutné stanovit plány pro příští úkoly životního cyklu, které zahrnují RAMS. 
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6.6.1. Požadavky šesté etapy 

Tato etapa má 5 požadavků: 

 navrhnout subsystémy a složky tak, aby splňovaly požadavky na RAMS; 

 realizovat návrh subsystémů tak, aby splňovaly požadavky na RAMS; 

 je nutné, aby příští úkoly životního cyklu zahrnovaly: instalaci, uvedení do provozu, 

provoz a údržbu, včetně definice postupů pro provoz a údržbu, a získávání a 

hodnocení dat během provozu; 

 definovat, ověřovat a stanovit výrobní proces, který bude schopný vytvořit subsystémy 

a složky validované na RAMS; 

 připravit generický důkaz o bezpečnosti pro dokládající systém, který je navržen 

(splňuje požadavky na bezpečnost). 

 

6.6.2. Výstupy z šesté etapy 

Je nutné, aby byl vytvořen podrobný plán pro příští úkoly životního cyklu související 

s RAMS. Dalším výstupem bude postup provozu a údržby. Posledním výstupem bude 

generický důkaz o bezpečnosti. 

 

6.6.3. Ověření pro šestou etapu 

Ověří se analýzou a zkouškou a testem prototypového výrobku, zda návrh subsystému a 

složek odpovídá na RAMS, a zda realizace subsystému a složek odpovídá návrhům. 

 

6.7. Sedmá etapa: Výroba 

Úkolem je zavést výrobní proces, který vytváří subsystémy a složky validované na RAMS. 

Posléze se stanoví opatření pro zajištění procesu zaměřeného na RAMS a opatření pro 

podporu subsystému a složek RAMS. 
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6.7.1. Požadavky sedmé etapy 

Ověří a zavede se výrobní proces. A pokud to připadá v úvahu, naplánuje se výroba tak, aby 

splňovala požadavky. Provede se zajištění procesu RAMS, aby se zabránilo případným 

druhům poruch, které souvisejí s RAMS. 

 

6.7.2. Výstupy ze sedmé etapy 

Výstupem je vytvořený záznam s názvem „plán validace“, ve kterém budou zaznamenány 

všechny úkoly validace RAMS prováděných v rámci etapy.  

 

6.7.3. Ověření pro sedmou etapu 

Hodnotí se: 

 zda vyráběné výrobky odpovídají požadavkům na systém tak, které byly dohodnuty 

mezi zákazníkem a firmou; 

 přiměřenost použitých metod, nástrojů a technik; 

 kompetence všech pracovníků provádějících úkoly v této etapě – za rozdělení 

kompetencí je zodpovědný vedoucí projektu.  

 

6.8. Osmá etapa: Instalace 

V této etapě se sestaví a instaluje celá kombinace subsystémů a složek, která má tvořit 

kompletní systém. Dále se zahájí opatření pro podporu systému. 

 

6.8.1. Požadavky osmé etapy 

Celá kombinace subsystému, složek a externích zařízení musí být smontována a instalovaná 

dle plánu instalace. Proces instalace musí být ve formě dokumentu. Tento dokument musí 

zahrnovat úkoly instalace a opatření, které jsou  účinné pro vyřešení poruch a nekompatibility.  
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6.8.2. Výstupy z osmé etapy 

Provedení záznamů všech úkolů validace RAMS prováděných v rámci etapy, včetně 

instalační činnosti, a aktualizuje se plán bezpečnosti. 

 

6.8.3. Ověření pro osmou etapu 

Ověří se instalační činnosti, zda byly provedeny v souladu s plánem instalace. Analýzou a 

zkouškou se ověří, zda instalovaný systém splňuje požadavky na RAMS. 

 

6.9. Devátá etapa: Validace systému  

Provede se validace celkové kombinace subsystému, složek a externích opatření tak, aby 

rizika odpovídala požadavkům na RAMS. Uvede se do provozu kombinace subsystémů, 

složek a externí opatření, které sníží rizika. V neposlední řadě se získají a vyhodnotí data. 

 

6.9.1. Požadavky deváté etapy 

Validují se celkové kombinace subsystémů, složek a externích opatření pro snížení rizika dle 

plánu validace a zaznamená se proces validace. Celá kombinace subsystémů, složek a 

externích opatření se zavedou do provozu a zaznamená se proces uvádění do provozu. 

Následně se stanoví a zahájí proces získávání a posuzování provozních údajů jako vstup do 

procesu zdokonalování systému. 

 

6.9.2. Výstupy z deváté etapy 

Vytvoření důkazu pro systém pro specifické použití o bezpečnosti. Zaznamenání všech úkolů 

přejímky, které jsou provedeny během této etapy.  
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6.9.3. Ověření pro devátou etapu 

Pomocí analýz a zkoušek se ověří a validuje, že instalovaný systém splňuje požadavky na 

RAMS. Některé drážní systémy vyžadují, aby před provedením instalace a uvedením do 

provozu byl předložen dokument o schválení ke specifickému použití. 

 

6.10. Desátá etapa: Přejímka sytému 

Cílem této etapy je vyhodnocení shody celkové kombinace subsystému, složek a externího 

opatření pro snížení rizika. A následně schválení systému pro zavedení do provozu. 

 

6.10.1. Požadavky desáté etapy 

Vyhodnotí se všechny úkoly ověření a validace systému (zejména ověření a validace RAMS). 

Pokud to přichází v úvahu, tak se oficiálně schválí systém pro uvedení do provozu. Pak se 

přezkoumá a aktualizuje záznam o nebezpečí tak, aby byla zaznamenána veškerá zbytková 

nebezpečí identifikována během validace nebo přejímky systému. Zajistí se, aby rizika 

vyplývající z jakýchkoliv nebezpečí byla účinně řízená. 

 

6.10.2. Výstupy z desáté etapy 

Aktualizovaný záznam o nebezpečí. Dokumentace veškerých předpokladů a odůvodnění 

provedených během etapy. 

 

6.10.3. Ověření pro desátou etapu 

Vyhodnocení: 

 platnosti revidovaného plánu bezpečnosti;  

 účinnosti řízení o veškerých zbytkových nebezpečí; 

 přiměřenosti a úplnosti důkazu bezpečnosti pro specifické použití. 
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6.11. Jedenáctá etapa: Provoz a údržba 

Cílem je provozování, udržování a podporování celkové kombinace subsystému, složek a 

externích opatření pro snížení rizika tak, aby shoda s požadavky RAMS systémů byla 

zachována. 

 

6.11.1. Požadavky jedenácté etapy 

Je nutné sledovat zavádění systémů a provádět postupy provozu a údržby. Dále je třeba 

zajistit shodu s požadavky na RAMS. 

 

6.11.2. Výstupy z jedenácté etapy 

Musí se zde vytvořit záznam, ve kterém budou definovány všechny úkoly RAMS, které byly 

provedeny v rámci etapy provozu a údržby. 

 

6.11.3. Ověření pro jedenáctou etapu 

Ověří se změny v opatření, které jsou v souladu s požadavky na RAMS systém a s požadavky 

na náklady životního cyklu. 

 

6.12. Dvanáctá etapa: Sledování výkonnosti 

Cílem je zachování důvěry ve výkonnosti RAMS daného systému. 

 

6.12.1. Požadavky dvanácté etapy 

Stanoví se a zavede se pravidelné přezkoumání procesu: 

 provede se sběr statistických dat o provozní výkonnosti a RAMS; 

 analyzují se a vyhodnotí se data o výkonnosti RAMS; 
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6.12.2. Výstupy ze dvanácté etapy 

Zavede se záznam o všech úkolech sledování výkonnosti provedených v této etapě. 

 

6.13. Třináctá etapa: Modifikace a regenerace 

Zkontrolují se úkoly modifikace a regenerace systému pro zachování požadavku na RAMS 

systém. 

 

6.13.1. Požadavky  třinácté etapy 

Stanoví se plán bezpečnosti. Stanoví se, zavede se a pravidelně se bude provádět přezkoumání 

procesu pro kontrolu modifikace a regenerace systému v souvislosti s RAMS, to bude 

například obsahovat: 

 požadavek na analýzu důvodů pro změny; 

 kontrolu všech úkolů modifikace a regenerace; 

 požadavek záznamu o modifikaci a regeneraci. 

 

6.13.2. Výstupy z třinácté etapy 

Důležitým výstupem v této etapě je validovaný a modifikovaný systém. Výsledky v této etapě 

musí být zaznamenány společně s veškerými předpoklady a odůvodněními, které byly 

provedeny během etapy. 

 

6.13.3. Ověření pro třináctou etapu 

Je nutné ověřit a validovat všechny změny nebo modifikace systému, které jsou v souladu 

s požadavky na RAMS systém a náklady na životní cyklus.  

 

6.14. Čtrnáctá etapa: Vyřazení z provozu a likvidace 

Kontrola všech úkolů o vyřazení z provozu a likvidace ze systému. 
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6.14.1. Požadavky čtrnácté etapy 

Stanoví se způsob vyřazení z provozu a likvidace na jakýkoliv systém nebo externí zařízení. 

Naplánuje se vyřazení z provozu, včetně jeho postupu. 

 

6.14.2. Výstupy ze čtrnácté etapy 

Vytvoření záznamu o všech úkolech spojených s vyřazením z provozu a likvidace. [2] 

 

7. Charakteristika firmy 

V roce 1900 byla založena firma BORCAD cz  jako konstrukčně-vývojové studio. 

Současným majitelem a zároveň jednatelem je Ing. Ivan Boruta. BORCAD cz s. r. o. je v 

současnosti předním evropským výrobcem kolejové a zdravotnické techniky. Společnost má 

150 zaměstnanců, exportuje do 42 zemí světa. Díky jedinečnému designu a originálnímu 

konstrukčnímu řešení patří BORCAD cz s. r. o. k nejinovativnějším firmám v oboru. Silnou 

stránkou společnosti BORCAD cz s. r. o. je konstrukční zázemí a kvalitní vývojové centrum. 

Všechny produkty se mohou pyšnit unikátním technickým řešením a jedinečným designem, 

což dokazuje i prestižní designové ocenění RedDot (v roce 2011 gynekologická ordinace 

Gracie, rok 2012 luxusní sedadlo do vlaku Comfort). [6] 

 

7. 1. Historie 

V roce 1990 byla firma BORCAD cz s. r. o. založená Ing. Ivanem Borutem jako konstrukčně-

vývojové centrum. Tehdy měla firma pouze tři zaměstnance. Rostl zájem o kvalitní vývojové 

a konstrukční práce, stejně tak se začaly objevovat požadavky na výrobu. 

V roce 1994 se zahájila výroba v pronajatých prostorech. Zakázky byly především pro 

humanitní a veterinární medicínu (například operační stoly, pojízdné sedačky, porodní 

postele, gynekologická vyšetřovací křesla, veterinární stoly a váhy). Výrobky byly určeny jak 

pro tuzemský tak i evropský trh. Společnost už měla 25 zaměstnanců. 
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V roce 1997 se majitel Ing. Ivan Boruta rozhodl o stavbě vlastního sídla, protože pronajaté 

prostory nebyly dost velké, což bylo způsobeno růstem zakázek. Společnost se přesídlila do 

Fryčovic u Frýdku-Místku. Dále se společnost rozšířila i do oblasti vývoje a výroby 

komponentů pro železniční kolejová vozidla. Jednalo se především o dodávky sedadel pro 

železniční soupravy 1. a 2. třídy a pro jídelní vozy. 

V roce 2001 došlo ke stavbě výrobní haly a rozšíření správní budovy. Kapacita celé firmy se 

zdvojnásobila. Do společnosti byl zaveden komplexní informační systém IS Helios včetně 

systému řízení výroby. Dále konstrukční pracovitě bylo vybaveno softwarem Pro/Engineer. 

V roce 2002 byla firma Ing. Ivan Boruta-BORCAD přejmenovaná na společnost BORCAD 

cz s. r. o. Tím se otevřela nová etapa růstu a expanze firmy. 

V roce 2007 se postavily nové haly a došlo ke zvýšení kapacity o 100%. To bylo způsobeno 

stálým růstem obratu společnosti a zvyšováním produkce. 

V roce 2011 BORCAD cz úspěšně vstoupila na trh SNS dodávkami pro ruského dopravce 

Aeroexpress. Dále získala významnou zakázku na sedadla Excellent s elektrickým ovládáním 

pro vlakové soupravy Leo Express. BORCAD cz s. r. o. obdržela prestižní designovou cenu 

RedDot za gynekologické pracoviště Grácie. A do výroby byla zavedena dvě robotizovaná 

pracoviště. 

V roce 2012 společnost opět získala významné designové ocenění RedDot, ale nyní v oblasti 

kolejové technicky - sedadlo Comfort. [6] 

 

7. 2. Výroba 

Společnost se v součastné době vyskytuje ve dvou oblastech, a to v kolejové a zdravotnické 

technice. [6] 

 

7. 2.1. Kolejová technika 

V této oblasti nabízí společnost komplexní sortiment pro interiéry osobních vlaků. Regionální 

sedadla se dodávají do vlaků obsluhující všechna významná moskevská letiště a podílí se na 

dodávkách pro dějiště zimních olympijských her 2014 v Soči. Sedadla jsou ve vlacích 
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Pendolino a taky nově ve vlacích Leo Express. BORCAD cz s. r. o. spolupracuje například se 

zákazníky jako Siemens, Stadler nebo DeutscheBahn. 

Výrobky kolejové techniky: 

 Sedadlo REGIO  

o splňuje náročné požadavky cash testu; 

o konstrukce převyšuje pevnostní standardy, které jsou požadované normou 

UIC; 

o má zvýšenou pevnost konstrukce, která je zárukou pro větší bezpečnost pro 

cestující a zároveň poskytuje maximální ochranu proti záměrnému poškození 

vandalismem; 

o tvar madel je maximálně přizpůsoben klientovi; 

o možnost použítí pevné nebo otočné područky. 

 Sedadlo REGIO + 

o díky ergonomickému polstrování je zajištěno pohodlné sezení pasažérů po 

celou dobu jejich cestování; 

o polohu sedadla lze optimálně měnit pomocí posunu sedáku spolu se zádovým 

dílem; 

o sedadlo může být vybaveno stolkem, síti na noviny a také dalším 

příslušenstvím; 

o dvoje konstrukční provedení (pro I. a II. třídu). 

 Sedadlo Comfort 

o výjimečný design vytváří prestižní prostředí v interiéru a současně ideální 

prostor pro dlouhé cesty; 

o originální řešení nastavení pozice sedadla umožňuje nalézt optimální polohu 

sezení pro každý okamžik; 

o součástí sedadla může být integrovaný stolek spolu s odkládacím prostorem 

pro tiskoviny ve dvou provedeních a podnožní opěrka nohou; 

o boční kryt hlavového dílů může být doplněn o madlo a lampičku pro čtení. 

 Sedadlo Excellent 

o pomocí elektrického ovládání lze měnit pracovní a relaxační polohu; 

o výklopný podnožní díl s ergonomickým naklopením zádového dílu vytváří 

ideální prostředí pro relaxaci při dlouhých cestách; 
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o sedadlo poskytuje cestujícím maximální komfort a bezpečí, což je způsobeno 

dílenským zpracováním v nejvyšší kvalitě. 

 Lůžková stěna 

o skládá se ze sklopného trojsedadla s komfortní a pohodlnou ergonomií pro 

sezení a dále ze tří luxusních sklopných lůžek; 

o pomocí představovacího mechanismu vznikne možnost nastavení stěny na 

variantu se dvěma nebo třemi lůžky. 

 Lehátková stěna 

o poskytuje dvě nebo tři místa k sezení pro denní polohu; 

o opět pomocí představovacího mechanismu se vyskytuje možnost nastavení 

stěny na variantu se dvěma nebo třemi lehátky. [1] 

 

7.2.2. Zdravotní technika 

V této oblasti se BORCAD cz zaměřuje především na vývoj, konstrukci a výrobu porodních 

postelí, gynekologických, transportních a dialyzačních křesel. Společnost patří v tomto oboru 

ke světové špičce. Produkty slouží pacientům ve zdravotnictví po celém světě. 

Výrobky zdravotnické techniky: 

 Porodní postel AVE 

o výjimečný design, originální technické provedení; 

o rodička má možnost volby si nalézt tu nejoptimálnější porodní polohu; 

o poskytuje masážní segment a další funkce rodičce. 

 Porodní křeslo VITA 

o vychází vstříc požadavkům moderního porodnictví; 

o rychle a snadno nastavitelné a díky své konstrukci umožňuje blízký přístup 

k rodičce; 

o možnost využití pro předporodní vyšetření.  

 Gynekologická ordinace GRACIE 

o přátelské a moderní prostředí jak pro lékaře, tak i pro pacientku. 

 Multifunkční křeslo PURA 

o uplatnění ve zdravotnictví, v sociální oblasti a v dalších službách; 



25 

 

o křeslo je vhodné pro pracoviště dialýzy, do ordinací, ošetřoven nebo 

kosmetických salónů. 

 Multifunkční křeslo SELLA 

o uplatnění v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných, 

nemocnicích a také v domácí péči; 

o díky vysoké variabilitě polohování lze křeslo nastavit podle individuálních 

potřeb pacienta. [6] 

 

7.3. Systém managementu jakosti 

Cílem společnosti BORCAD cz s. r. o. je spokojený zákazník, který žádá kvalitní a bezpečné 

produkty, inovativní přístup firmy, korektní vztahy a samozřejmě rychlou reakci v případě 

požadavků zákazníka. Přístup společnosti je založen na 5 zásadách politiky kvality, kterou 

společnost zavedla a dodržuje ke zvýšení spokojenosti zákazníku a dodavatelů. Jedná se o 

tyto zásady politiky kvality: 

 orientace na zákazníka – vytvořit výrobek s odlišností, novou filosofií, která pomůže 

společnosti získat jedinečnou pozici na trhu; 

 zlepšování procesů – všechny činnosti se chápou jako řízené procesy, snahou je tyto 

procesy neustále zlepšovat ve prospěch zákazníků; 

 lidé – spolupracovníci, kteří tvoří výjimečný kolektiv, jsou chápání jako největší 

bohatství společnosti a společnost chce toto bohatství udržovat, rozvíjet a stavět na 

něm budoucnost; 

 spolupráce s dodavateli – vytvoření vzájemně výhodných a nejužších vztahů 

s dodavateli materiálových vstupů a komponentů pro finální montáž, čím chce 

společnost dosáhnout zkrácení průběžné doby zakázek a zvýšení kvality, a tím zvýšit 

spokojenost na trhu; 

 servis – společnost deklaruje podporu uživatelů po celou dobu životnosti výrobku, 

čímž zaručuje vyšší spolehlivost a bezpečnost. 

Pro splnění těchto politik kvality se vedení zavazuje, že nebudou provedená žádná opatření 

nebo rozhodnutí, která jakýmkoliv způsobem působí proti pevně stanovené úrovni kvality 

nebo spokojenosti zákazníků, a že budou využívány schopnosti a zkušenosti všech pracovníků 
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firmy. Dále vedení od zaměstnanců očekává aktivní účast při naplňování cílů, politiky kvality 

a v neposlední řadě aktivní účast při zlepšování úrovně a kvality výrobků. [6] 

 

7.3.1. Certifikace a oprávnění 

Zdravotní technika: 

 ISO 13485, 

 Asociace výrobců a dodavatelů zdravotních prostředků, 

 ISO 9001. 

Kolejová technika: 

 svařování ISO 3834, 

 svařování EN 15085, 

 Oprávněnie URŽD, 

 Certifikát způsobilosti, 

 Bombardier – SuplaierAssesment, 

 ISO 9001. [6] 

 

8. Analýza současného stavu 

V současné době nemá firma BORCAD cz s. r. o. proces RAMS/LCC kompletně zaveden a 

neodpovídá předpisům. V daném procesu je spousta nedostatků, z kterých vyplývá, že daný 

proces je neefektivní Chybí zde dokumentovaný postup procesu RAMS/LLC, jak vyžaduje 

IRIS. Metoda 13.21. je formální, avšak pro praktickou aplikaci je nepoužitelná. Jsou zde 

jenom citace z norem. Chybí zde postupové kroky, zdroje, odpovědnosti, a také neobsahuje 

sběr dat. Z toho vyplývá, že celý výklad je zmatečný. Firma BORCAD cz s. r. o. by chtěla, 

aby byl proces RAMS/LCC implementován podle daných informací. 

Pomocí technické specifikace interoperability (TSI) lze zjistit, které normy budou potřeba 

k řešení dané problematiky diplomové práce. Respektive pomocí TSI zjistit, které normy 

nejsou doporučující, ale povinné. Bylo zjištěno, že mezi povinné normy patří: 
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 ČSN EN 50 126: Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, 

pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS), 

 ČSN EN 50 125: Drážní zařízení – Podmínky prostředí na zařízení. 

 

Ke kompletnímu zavedení procesu RAMS/LCC budu potřebovat normu ČSN EN 50 126, kde 

jsou popsány jednotlivé etapy životního cyklu systému. Norma ČSN EN 50 126 dále 

doporučuje: 

 jaké jsou potřebné vstupy k jednotlivým etapám, 

 jaké vzniknou výstupy z jednotlivých etap, 

 jaké je ověření jednotlivých etap. 

Samozřejmě, že každá etapa na sebe navazuje. A je nutné mít splněnou předešlou etapu, aby 

se mohla splnit další etapa (viz obr. 4). 

Samozřejmě, že samotná norma ČSN EN 50 126 nebude dostačující. Bude se dále přihlížet 

k požadavkům IRIS (viz kap. 4) a v neposlední řadě k požadavkům firmy.  

 

8.1. Popis sedadla SEU 

Po konzultaci s ředitelem kvality bylo vybráno jako nejvhodnější sedadlo pro diplomovou 

práci vlakové sedadlo typu SEU 700, které se vyskytuje v II. třídě pro regionální dlouhé tratě. 

Jedná se o vlakové sedadlo, které je látkové, viz obr. č. 4 

Sedadlo vyhrálo v roce 2012 cenu RedDot Design Award. Cena RedDot Design Award je 

nejprestižnější cena, kterou může organizace v oblasti designu získat. [10] 
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Obr. 4 Vlakové sedadlo SEU 700 [10] 

Sedadlo má opravdu výjimečný design, který vytváří prestižní prostředí v interiéru, zároveň 

má ideální prostor pro dlouhé cesty. 

 

8.2. Vstupy pro zjištění současného stavu procesu RAMS/LCC 

Abych zjistila současný stav procesu RAMS/LCC ve firmě BORCAD cz s. r. o., musím 

pracovat s těmito vstupy: 

 požadavky zákona,  

 požadavky TSI, 

 požadavky normy ČSN EN 50 126, 

 požadavky IRISu, 
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 konkrétní požadavky zákazníka, 

 požadavky firmy. 

Z tab. 1 lze vidět, které požadavky firma BORCAD cz bere jako povinné a v jak velkém 

rozsahu (uvedeno v %) je plní. Kromě povinných požadavků jsou i doporučující požadavky, 

které jsou pouze na firmě, jestli se rozhodne tyto požadavky plnit nebo neplnit. Dále z tab. 1 

lze vyčíst, že požadavky zákona, zákazníku a TSI firma plní bezezbytku 

Tab. 1 Míra plnění požadavků 

Druh požadavku 
Míra plnění 

Stav plnění v % 
Povinné Doporučující 

Požadavky zákona      100 

Požadavky TSI     100 

Požadavky IRIS     50 

Požadavky zákazníka     100 

 

8.3. Druhy požadavků zákazníka 

Tab. 2 definuje dva pojmy plnění požadavků: 

 pod povinným požadavkem chápeme takové požadavky, které firma vyžaduje od 

zákazníka, aby nadefinoval; 

 pod doporučujícím požadavkem chápeme takové požadavky, které si firma přeje, aby 

je zákazník nadefinoval. 
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Tab. 2 Míra zadání požadavků zákazníka 

   
Požadavek/Míra zadání požadavku Povinné Doporučené 

Srovnání stavů 

Siemens Stadler ČD 

Životní cyklus            

 Kolik km ujede za rok           

Provozní a lidské zatížení           

Kdo to bude používat           

Zadání hodnoty λ (doba mezi poruchami)           

Max. částka údržby výrobku za rok           

Požadavky na disponibilitu           

Funkce kolejového sedadla/vlaku *           

Technická specifikace           

Software           

Systém pro provádění údržby, úpravy, čištění           

Intervaly čištění, údržby, hlavní a malé prohlídky **            

Zatřídění do kategorie třídy ***           

Okolní prostředí (klimatické podmínky) ****           

Cena náhradních dílů za rok           

Zvýšení připravenosti rychlosti a komfortu dopravy           

* zákazník uvede, co chce a jaký typ sedadla chce 

** například po 100km vyměním žárovky apod. 

*** vlak v sítí TEN nebo regionální 

**** teplota, vlhkost, sluneční záření, změny teplot – podle tříd ČSN EN 50 12 
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8.4. Srovnání aktuálních stavů firem 

Z tab. 3 lze vyčíst, že německá firma SIEMENS definuje RAMS/LCC. Tato firma má 

požadavky nad rámec technické normy. Kromě svých vlastních požadavků se také odkazují 

na další různé technické specifikace. 

Naopak švýcarská firma STADLER už takové podrobné specifikace jako SIEMENS nemá, 

její specifikace jsou velmi omezené.  

Tab. 3 uvádí, které z firem zohledňují RAMS/LCC. 

Tab. 3 Požadavky zákazníku ohledně RAMS/LCC 

Firma/Jsou požadavky zadány? Ne 
ANO - V omezeném 

rozsahu 

ANO - V plném 

rozsahu 

Český zákazník     

 STADLER (švýcarský zákazník) 

 

    

AEROEXPRES (ruský zákazník)       

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA       

OBB (rakouský zákazník) 

 

    

DMZ RUSKO       

SIEMENS (německý zákazník) 

 

    

 

9. Doplnění procesu RAMS/LCC 

Ve firmě zcela chybí dokumentovaný postup, který vyžaduje IRIS. Proto byl navržen 

dokumentovaný postup ve formě metodiky s názvem „Proces RAMS/LCC“, kterou by se 

měla firma postupem času závazně řídit. V následujících kapitolách budu dodržovat strukturu 

směrnice. 

9.1. Proces RAMS/LCC 

9.1.1. Účel a použití 

Tato metodika řeší proces RAMS/LCC a jeho jednotlivé etapy. Vysvětluje jednotlivé činitele 

– spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost. Definuje nutné vstupy pro jednotlivé 

etapy a následně i jejich výstupy. 
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9.1.2. Rozsah platnosti 

Uvedená metodika platí v rámci celé firmy BORCAD cz s. r. o. a je závazná pro všechny 

zaměstnance, kteří jsou odpovědni řešit problematiku procesu RAMS/LCC. 

9.1.2.1. Revize 

Číslo vydání Datum vydání Popis změn 

1. 10. 1. 2014 První vydání 

   

 

9.1.3. Použité zkratky 

 RAMS – spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost. 

LCC – analýza životních nákladů na celý životní cyklus výrobku od pořízení až po jeho 

likvidaci 

MP – makroproces 

 OM – oddělní marketingu 

 ONaV – oddělení návrhu a vývoje 

 KAM – Key accoun manager 

 VEP – vedoucí projektu 

 OK – oddělení kvality 

 TÚ – technický útvar 

9.1.4. Definice pojmů 

Spolehlivost - schopnost systému fungovat a udržovat své funkce v běžných podmínkách. 

Dostupnost - schopnost výrobku provádět požadovanou funkci v daných podmínkách v 

daném časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu za předpokladu, že 

jsou zajištěny požadované externí prostředky. 

Udržovatelnost - pravděpodobnost, že daný údržbářský zásah u objektu v daných podmínkách 

používání může být proveden během stanového časového intervalu, jestliže 
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se údržba provádí za stanovených podmínek s použitím stanovených 

postupů a prostředků. 

Bezpečnost – neexistuje nepřípustné riziko vzniku škody. 

Dokument bezpečnosti – dokumentovaný důkaz, že výrobek vyhovuje stanoveným  

        bezpečnostním požadavkům 

 

9.1.5. Popis procesu 
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Popis Odpovědnost Dokument 

1. Přijetí počátečních požadavků KAM Technická specifikace produktu  

  Specifikace pro vypracování RAMS 

2. Vypracování programu RAM ONaV Program RAM 

3. Čas realizace požadavků ONaV Harmonogram 

4. Vyhodnocení RAM  

5. Hodnocení bezpečnosti  OK FTA 

dle SIFR 4000 TÚ 

6. Provedení analýzy rizik ONaV FMEA design 

  Záznam o nebezpečí  

7. Provedení předběžné analýzy RAMS VEP Dokument o analýze RAMS 

8. Vypracování RAMS ONaV Popis vypracování RAMS 

9. Schváleno? MP kvality Protokol o schválení 

 Zákazník 

10. Zavedení do provozu Výroba 

 ONaV 

11. Vyhodnocení výkonnosti Výroba Tabulka vyhodnocení výkonnosti 

 a bezpečnosti  Data z provozu 

12. Změnové řízení Zákazník  

  ONaV 

13. Nutná nápravná/prev. opatření  ONaV Dokument o opatření 

14. Likvidace Výroba  Postup likvidace  
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9.1.5.1. Komentáře 

9.1.5.1.1. Přijetí počátečních požadavků 

Zákazník nadefinuje technickou specifikaci produktu a dodá podklady pro vypracování 

RAMS. Tyto  dokumenty s počátečními požadavky zákazník předá odpovědnému 

pracovníkovi KAM. KAM přijme požadavky. Provede se přezkoumání požadavků (věčné, 

formální apod.) a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od převzetí počátečních požadavků. 

Pokud se zjistí, že požadavky jsou nedostačující nebo nereálné, tak požádá zákazníka o 

doplnění (upřesnění). Potřebná data jsou uvedena v technické zprávě v kapitole 1. 

 

9.1.5.1.2. Stanovení programu RAM 

KAM předá kompletní zadání procesu RAMS k analýze vedoucímu příslušeného projektu a 

dohodnou s ním plán RAM. VP a dodavatel se musí domluvit na zadání (viz technická zpráva 

1. kapitola.). Tato musí proběhnout nejpozději do 7 dnů od předání počátečních požadavků. 

Oddělení návrhu a vývoje zpracuje program RAM, v němž se definují časové plány činností, 

prostředků a jevů, které slouží k vytvoření organizační struktury, odpovědnosti, postupů, 

činností, způsobilostí a prostředků, které společně zajišťují, že daný objekt plní své 

požadavky na bezpečnost a udržovatelnost. 

 

9.1.5.1.3. Čas realizace požadavků 

Bude vypracován harmonogram, který bude popisovat časový začátek a konec dané činnosti 

(forma Gantova diagramu). Harmonogram vypracuje VP, a to nejpozději do 10 dnů od 

převzetí počátečních požadavků. Zákazník uvede písemně, kdy chce, aby byly dané činnosti 

realizovány. Za vytvoření harmonogramu je odpovědný ONaV, avšak bude závazný pro 

všechny zaměstnance, kteří jsou odpovědni za problematiku procesu RAMS/LCC.  

 

9.1.5.1.4. Vyhodnocení RAM 

VP zjistí, zda je firma schopna splnit požadavky zákazníka. Zda zákazník nadefinoval 

akceptovatelné a splnitelné požadavky. V případě, že firma není schopná splnit zákazníkovi 
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jeho nadefinované požadavky, dohodne se s ním na jiných splnitelných požadavcích.  

S novými požadavky musí ovšem souhlasit zákazník. 

 

9.1.5.1.5. Hodnocení nebezpečnosti metodou SIFR 400 

„SIFR znamená Sicherheits Rechnings In Der Fahrzeuge. Je to interní dokument spolkových 

drah, který řeší metodiku pro vyhodnocování nebezpečí ve smyslu jejich identifikace, popisu, 

příčin a kvantitativního hodnocení případných škod na zdraví cestujících (uvedeno např. 

v počtu raněných). Dokument SIFR má přímou vazbu na hodnocení stupně integrity 

bezpečnosti v kolejové technice. Výstupem jsou strukturované nebezpečí pro další analýzu ve 

stromu poruchu (FTA).“ 

OK a TÚ vyhodnotí úroveň integrity bezpečnosti podle SIL. SIL je jedna z definovaných 

diskrétních úrovní, které specifikují požadavky na integritu bezpečnosti bezpečnostních 

funkcí, které mají být přiřazené systémům týkajících se bezpečnosti. 

 

9.1.5.1.6. Provedení analýzy rizik 

ONaV, kvalita a TPV provede analýzu rizik. Vyhodnotí se čestnosti výskytu jednotlivých 

nebezpečí, pravděpodobnost výskytu a pravděpodobnost závažnosti důsledků jednotlivých 

nebezpečí. Vypracuje se záznam o nebezpečí a FMEA design. 

 

9.1.5.1.7. Provedení předběžné analýzy RAMS 

Vedoucí projektu provede předběžnou analýzu RAMS. Zjistí, zda jsou k dispozici všechny 

dokumenty, požadavky apod. pro proces RAMS/LCC. V případě, že nejsou k dispozici 

všechny potřebné dokumenty, tak VP projektu požádá zákazníka, aby chybějící dokumenty 

doložil. V této etapě také budou provedeny zkoušky a testy prototypu výrobku, aby se 

předešlo zbytečným chybám. 
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9.1.5.1.8. Vypracování RAMS 

VP svolá tým, který se společně sejde v předem známý čas a den. Na schůzce se provede 

analýza, vyhodnotí se klíčové ukazatele, vypočítá se hodnota FIT apod. Schůzka probíhá 

formou diskuze a brainstormingu.   

 

9.1.5.1.9. Schváleno? 

Proces RAMS musí prvně schválit oddělení kvality, které se stará o formální a věcnou 

stránku, tzn. zda: 

 daný dokument je ve správném formátovém nosiči,  

  jsou vyplněna všechna data, která zákazník vyžadoval, 

 hodnoty RAMS odpovídají hodnotám zákazníka (např. hodnota FIT). 

Posléze proces RAMS schválí zákazník. Tímto zaručuje, že všechny hodnoty, které jsou 

uvedeny, jsou pro něj akceptovatelné. 

 

9.1.5.1.10. Zavedení do provozu 

Vlakové sedadlo typu SEU 700 bylo propuštěno do sériové výroby a následně do provozu. 

Dále ho výroba bude sledovat, zda funguje tak jak má a zda nenastaly nějaké poruchy a 

závady. Porucha je definována ve smyslu selhání funkce výrobku (např. upadává madlo). 

Závada je charakterizována ve smyslu omezení funkce výrobku (např. zvýšení tření 

područky). 

Dále se zavede dokumentace: 

 technická (výkresy, technické listy výrobku, technické specifikace, kontrolní a měřící 

postupy); 

 technologická (pracovní postupy, návodky apod.); 

 obchodní (obchodní technická specifikace pro dodavatele). 

Dokumentace se zavede zpoplatněním příslušné technické, technologické a obchodní 

dokumentace v informačním systému firmy.  
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Zavedení probíhá formou připuštění výrobku do sériové výroby a předáním technické 

dokumentace útvaru TPV a TRP. Ti jsou pak zodpovědní za vytvoření technické 

dokumentace. Součástí procesu zavedení jsou i specifické požadavky na nákup (technicko-

technologická dokumentace). 

 

9.1.5.1.11. Vyhodnocení výkonnosti a bezpečnosti 

Provede se vyhodnocení výkonnosti a bezpečnosti podle reálných dat. Pokud zákazník 

nestanoví jinak, po 3 měsících po uvedení do provozu začíná se sběrem dat. Sběr dat se 

provádí 12 po sobě jdoucích měsíců. Takže 15 měsíců od uvedení do provozu musí sedadlo 

plnit svou garantovanou poruchu v čase (např. hodnota FIT). Reálná data pocházejí z 

reklamací, připomínek a stížností, které dodá servis do 24 měsíců. Z vyhodnocení vyplynou 

výsledky výkonnosti a tabulka vyhodnocení. 

 

9.1.5.1.12. Změnové řízení? 

Za změnové řízení zodpovídá ONaV, které provádí změny ve výkresech, dokumentech apod. 

Pokud zákazník reklamuje nadefinovaný špatný výrobek (vadný díl/materiál), tak je nutné 

provést změnové řízení a znovu vypracovat RAMS. 

 

9.1.5.1.13. Nutná nápravná/preventivní opatření? 

ONaV rozhodne, zda je nutné využít nápravná nebo preventivní opatření na daný díl/materiál. 

 

9.1.5.1.14. Likvidace 

Výroba vyřadí produkt dle podmínek likvidace. 

 

9.1.6. Vstupy a výstupy 

9.1.6.1. Vstupy 

Pravidelné přezkoumání rizik, respektive záznamu o nebezpečí. 
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9.1.6.2. Výstupy 

Zpracování a zavedení do provozu proces RAMS/LCC. 

 

9.1.7. Vlastník procesu 

Oddělení návrhu a vývoje 

 

9.1.8. Rozdělovník 

Výtisk č. 1 – majitel MP kvality. 

Výtisk č. 2 – oddělení návrhu a vývoje. 

Ostatní pracovníci v elektronické podobě na serveru 01/Metodiky MP. 

 

Následné ověření procesu RAMS/LCC je uvedeno v technické zprávě. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na doplnění procesu RAMS/LCC u vlakové techniky ve 

firmě BORCAD cz s. r. o. 

Na základě směrnice IRIS, která vyžaduje, aby organizace měla k dispozici dokumentovaný 

postup, který pokryje všechny činnosti RAMS/LCC, byla ve firmě navrhnuta směrnice 

s názvem „Proces RAMS/LCC“.  

Tato směrnice byla následně ověřena, zda splňuje všechna očekávání a náležitosti. Bylo 

zjištěno, že proces je v pořádku, zákazník však vyžadoval nižší hodnotu FIT (vyšší počet 

hodin bezporuchovosti). Hodnotu FIT 5 000 (200 000 hodin bez poruchy) firma nemohla 

splnit, protože počet poruch je nad rámec technické dokumentace. Z tohoto důvodu byla se 

zákazníkem dohodnuta nová hodnota FIT 10 000 (100 000 hodin bez poruch), se kterou 

zákazník souhlasil, a firma byla schopná tento počet poruch splnit. 

Dále bylo zjištěno, že by bylo vhodné k  procesu RAMS/LCC vyhodnocovat průměrnou 

dobu, než se komponent porouchá a nemůže být dále opraven, ale pouze vyměněn (hodnota 

MTTF), a očekávaný časový interval, během kterého dojde k obnovení systému po poruše 

(MTTR). 

Dostupnost v rámci procesu RAMS/LCC je v pořádku, jelikož je proces schopný plnit 

požadované funkce v daných podmínkách a také v daném čase. Ale pro přesnější 

vyhodnocení dostupnosti je vhodné počítat hodnotu MTTR, která zohledňuje tento ukazatel. 

Udržovatelnost výrobku neboli vlakového sedadla SEU 700 je charakteristická snadnou 

čistitelností, nejsou definované žádné speciální požadavky k čištění, ale jsou definované 

speciální čisticí prostředky. Také jsou součásti snadno vyměnitelné. 

Spolehlivost je definována hodnotou FIT 10 000, což znamená 100 000 hodin bez poruch. 

Nebo je spolehlivost také definovaná jako MTBF jako 11,416 let, kdy dojde k poruše. 

Bezpečnost vlakového sedadla SEU 700 je na vysoké úrovni, firma má také podchyceno, aby 

nedocházelo na vlakovém sedadle k vandalismu. 

Životní cyklus vlakového sedadla je definováno na 30 let provozu a doba životního cyklus 

čalounění je 10 let. Průměrný kilometrový průběh za rok na jedno vlakové vozidlo je 
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150 000km/rok ± 20%. Průměrný provozní čas na vozidlo je 4 3000 hodin za rok. A 

v neposlední řadě průměrný cestovní čas na vozidlo je v rozmezí 4 300 – 6 300 hodin za rok. 

Z výše uvedených informací lze konstatovat, že cíle diplomové práce byly splněny. Proces 

RAMS/LCC byl implementován jako dokumentovaný postup, což vyžadoval odvětvový 

standard systému managementu jakosti IRIS. Dále byly vyhodnoceny jednotlivé ukazatele 

procesu RAMS – spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost a bezpečnost.  

V současné době je dokumentovaný postup RAMS/LCC v počáteční fázi. Firma se teprve učí 

pracovat s navrženou směrnici procesu RAMS/LCC pro kolejovou techniku. 
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