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ABSTRAKT 

 

Předmětem bakalářské práce „Analýza a optimalizace procesu vedení a uchovávání záznamů 

o údrţbě“ je analýza jednoho z procesů při údrţbě letadel. Cílem práce je provést analýzu 

procesu a dodrţování postupu procesu v souladu se směrnicí definující poţadavky na tento 

proces, zjistit případné nedostatky a navrhnout jeho optimalizaci. 

Teoretická část seznamuje s legislativou související s řešeným procesem. Praktická část 

proces popisuje, analyzuje, shrnuje nedostatky a navrhuje opatření ke zlepšení. 
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ABSTRACTION 

The subject of this Bachelor thesis “Analysis and Optimization of the Process of Management 

and Storage of Maintenance Records” is the analysis of one of the processes in the 

maintenance of aircraft. The aim of this thesis is to analyze the process and compliance  

process procedure with the standard which defines the requirements for this process, identify 

any shortcomings and propose optimization. 

The theoretical part introduces legislation related to solved process. The practical part 

describes and analyzes the process, summarizes shortcomings and proposes measure to 

improvements. 
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VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 

 

AD Airworthiness Directive – příkaz k zachování letové způsobilosti. 

Oznámení vlastníkům/provozovatelům letadel u kterého byl 

zjištěn nedostatek ve vztahu k bezpečnosti u konkrétního modelu 

letadla, motoru, avioniky nebo jiného systému a musí být 

opraveno. Nesplnění AD znamená neprovozuschopnost letadla. 

AMM Aircraft Maintenance Manual – Příručka údrţby letadla 

CMM Component Maintenance Manual – Příručka pro údrţbu 

letadlových celků 

CRS Certificate of Release to Service – Potvrzení o uvolnění letadla 

zpět do provozu po provedení údrţby 

EASA European Aviation Safety Agency, Evropská agentura pro 

bezpečnost letectví, Letecký úřad Evropské unie 

EASA Form 1 Certifikát, potvrzující, ţe materiál, díl byl dodán dodavatelem, 

schváleným EASA  

NDT Non Destructive Testing – Nedestruktivní zkoušení 

Osvědčující personál Personál, mající oprávnění vydávat povolení o uvolnění letadla 

zpět do provozu po provedení údrţby  

Part Chaser Zásobovač 

P/N Part Number – typové označení náhradního dílu 

Podpůrný personál Personál, mající oprávnění k provádění údrţby na letadle určitého 

typu 

S/N Serial Number – výrobní číslo 

SB Servisní bulletin – informační, doporučující nebo závazná servisní 

zpráva vydávána výrobcem letadla, letadlového celku pro různá 

vylepšení, modifikace, opravy  

Systém Quantum Počítačový informační systém 

Technický personál Všichni pracovníci technického úseku 

Údrţba Generální oprava, oprava, prohlídka, výměna, modifikace nebo 

odstranění závady anebo kombinace těchto operací, na letadle 

nebo letadlovém celku, 

 



WP Work Pack, Dílo nebo balík prací - soubor dokumentace a seznam 

prací pro danou údrţbu letadla 

Zachování letové 

způsobilosti 

Všechny postupy, které zajišťují, ţe kdykoliv během provozní 

ţivotnosti letadlo vyhovuje platným poţadavkům letové 

způsobilosti a je ve stavu pro bezpečný provoz 
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ÚVOD 

 

Letectví urazilo hodně dlouhou cestu od toho větrného prosince roku 1903, kdy se bratři 

Wilbur a Orville Wrightovi zapsali u Kill Devil Hills poblíţ Kitty Hawk v severní Karolíně 

do historie [1]. 

 

Zpočátku bylo letectví spíše jen zábava pro odváţlivce a dobrodruhy, ale to se brzy změnilo. 

V průběhu sta let od toho prvního památného letu šel vývoj v letectví velmi rychle dopředu a 

dnes můţeme na obloze vídat nejmodernější stroje z kompozitových materiálů a tryskovými 

motory přepravující pasaţéry i zboţí na obrovských vzdálenostech za velmi krátkou dobu. 

Nebe je doslova protkáno trasami po kterých létají tisíce letadel denně. 

 

Tak jak letecký provoz narůstal, docházelo v minulosti k mnoha nehodám a tak bylo nezbytné 

vytvořit řád, aby k nim nedocházelo a letecký provoz se stal bezpečným. 

 

Bezpečnost a její řešení vystihuje Reasonův model, nazývaný také jako „swiss cheese“, který 

řeší provozní bezpečnost v mnoha oborech průmyslu, tedy i v oboru letectví. 

Reasonův model bezpečnosti vidí problematiku bezpečnosti jako vzájemný vztah 

bezpečnostních bariér. Bariéry si můţeme představit jako ementálský sýr, který má ve svých 

otvorech nedostatky v bezpečnosti, tedy mezery nebo otvory. Pokud se otvory uspořádají za 

sebou, vzniká „okno příleţitosti“ a nehoda je moţná, viz Obr.č.1. Naším úkolem tedy je 

otvory uzavírat, zmenšovat a rozprostřít nepravidelně po povrchu bezpečnostních bariér 

(ementálského sýra) [4]. 

 

 

Obr.č. 1  Reasonův bezpečnostní model [4] 
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Příčiny otvorů mohou být v letectví různé. Počínaje nesprávným rozhodnutím vedení, přes 

nevhodné nastavení procesů, špatný nebo ţádný trénink zaměstnanců, nedostatek potřebných 

zdrojů včetně pracovních, aţ po časový stres a nepříjemné pracovní prostředí. A těmto 

„otvorům“ je třeba účinným řízením jakosti zabránit. 

 

Bezpečnost v letectví se stala prioritou mnoha vyspělých zemí světa a tak i Evropská unie má 

svůj program zajišťující bezpečný letecký provoz. Stanovila pravidla pro všechny strany 

pohybující se v oboru letectví a v roce 2003 zaloţila Evropskou agenturu pro bezpečnost 

letectví EASA, která nad dodrţováním těchto pravidel dohlíţí. EASA sleduje postupy 

zavedení standardů prostřednictvím kontrol v jednotlivých členských státech a dále poskytuje 

nezbytnou technickou odbornost, odborná školení a výzkum [13].  

 

Pod EASA spadají všechny členské země, které se zavázaly dodrţovat pravidla. Kontrolní 

činnost vykonávají místí úřady. V České republice tuto činnost provádí Český úřad pro civilní 

letectví ÚCL. 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala proces vedení záznamů o údrţbě letadel. Jako 

kaţdý jiný proces v oboru letectví, se proces vedení záznamů opírá o bezpečnost. Záznamy 

jsou důkazem, ţe všechny poţadované práce na letadle byly provedeny v souladu 

s poţadavky zákazníka a legislativy, letadlo a jeho provoz je bezpečné a nebude ohroţovat na 

ţivotech ani ve vzduchu, ani na zemi.   

 

Teoretickou část této bakalářské práce zaměřuji na význam řízení dokumentace a záznamů 

v systémech managementu jakosti podle ISO řady 9000, a porovnávám se specifiky, v naši 

zemi zřejmě nejpouţívanějšího, odvětvového standardu ČSN EN ISO/TS 16949 a 

odvětvovým standardem v oboru letectví, kterým je nařízení Komise (ES) č.2042/2003. Dále 

popisuji legislativu, která je základem pro certifikaci systémů managementu jakosti v letectví, 

popisuji strukturu příručky jakosti, v letectví označované jako MOE (z anglického 

Maintenance Organization Exposition) a vnitřní směrnici, podle které společnost JOB AIR 

Technic a.s.(dále jen JAT) postupuje při vedení záznamů údrţby. 

 

V praktické části se zaměřuji na popis procesu vedení záznamů, tak jak je v současné době ve 

společnosti JAT nastaven. Analyzuji proces, jeho shodu s vnitřní směrnicí, podle které se 

tento proces řídí. Následuje návrh na optimalizaci a návrhy na zlepšení fungování procesu. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

 

Tuto část kapitoly zaměřuji na řízení jakosti, vedení dokumentace a záznamů podle ISO řady 

9000 a provádím porovnání s oborovým standardem nařízení Komise (ES) č.2042/2003, 

PART 145, kterým se řídí organizace schválené pro provádění údrţby letadel a letadlových 

celků podle PART 145. 

 

 

Jakost provází lidstvo jiţ tisíce let. Uţ Aristoteles definoval jakost jako kategorii myšlení. 

Nicméně v dnešní době tato čistě filozofická definice jiţ nestačí. Dnes je jakost hlavně  

ekonomickým pojmem a je definována mnoha způsoby. Ani nejnovější slovník jakosti 

zpracovaný Americkou společností pro jakost (ASQ) neuvádí jedinou platnou definici tohoto 

pojmu, odkazuje rovněţ na nejdůleţitější vymezení tohoto pojmu v různých pramenech [3]. 

 

Zřejmě nejznámější definicí, i vzhledem k celosvětové působnosti, se dá povaţovat definice 

z normy ČSN EN ISO 9000:2006, která říká, ţe jakost je „stupeň splnění poţadavků 

souborem inherentních charakteristik“ [8]. To znamená, ţe jakost je vlastnost výrobků, 

sluţeb, činností i vazeb, které jsou nějakým způsobem schopny plnit poţadavky na ně kladené 

a zároveň má vlastnost rozlišit rozdílnou úroveň, je tedy měřitelná. 

 

Řízení jakosti 

Řízení jakosti můţeme charakterizovat jako tu část celopodnikového managementu, která je 

zaměřena na dosahování maximální spokojenosti zákazníků a dalších zainteresovaných stran 

s vynaloţením co nejniţší spotřeby zdrojů [5].  

Je jasné, ţe uspokojení potřeb zákazníků a dalších zainteresovaných stran je to, co umoţňuje 

existenci organizace. Řízení jakosti má dnes kaţdá organizace, ať uţ o tom ví, nebo ne. 

Rozdíly jsou pouze v míře rozvoje a modernosti [5]. 

 

Řízení jakosti v letectví 

ČSN EN ISO 9000:2006 definuje řízení jakosti velmi stručně jako část managementu jakosti, 

zaměřenou na plnění poţadavků [8]. V oboru letectví je jeden poţadavek obzvláště důleţitý.  

Jak jiţ bylo zmiňováno v úvodu této bakalářské práce a bude zmiňováno i nadále, je to 

bezpečnost. Bezpečnost se v letectví skloňuje ve všech pádech.  
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Bezpečnost je základem pro legislativu, která označuje tento poţadavek jako poţadavek na 

zachování letové způsobilosti letadel nebo letadlových celků [7]. 

 

Pro údrţbové organizace schválené pro provádění údrţby letadel a letadlových celků podle 

PART 145 zachování letové způsobilosti zahrnuje poţadavky na řízení jakosti v oblasti 

vedení společnosti a jejich odpovědností, na provozní prostory, technický personál a jejich 

výcvik, vybavení, nářadí, údaje a záznamy pro údrţbu atd. Skladba poţadavků je podrobněji 

popsána na str.9, odst. PART 145 této bakalářské práce. 

 

Dokumentace 

I vedení dokumentace má ve vztahu k jakosti své nezastupitelné místo a všechny koncepce 

managementu jakosti kladou svým specifickým způsobem nároky na tyto procesy. 

Vedení dokumentace má poměrně silný preventivní charakter. Její řízení zaručuje, ţe 

nedochází k rozdílným výstupům z procesů, vzhledem k tomu, ţe zaměstnanci pracují podle 

posledních aktuálních postupů a zároveň slouţí jako důkaz o výsledcích práce. 

 

ČSN EN ISO 9000:2006 říká, ţe dokumentace je soubor dokumentů a dokument definuje 

jako informaci na podpůrném médiu [8]. V roce 2002 byla vydána i speciální směrnice, jako 

návod pro dokumentaci systémů managementu jakosti ČSN EN ISO/TR 10013 [9].  

 

Kaţdá dokumentace má určitou strukturu. Na Obr.č.2 je znázorněno obvyklé uspořádání 

dokumentace v systémech managementu jakosti, často označované jako pyramidová 

hierarchie dokumentace. 

 

Obr.č.2 Obvyklé uspořádání dokumentace v systémech managementu jakosti [2] 

Záznamy

Nejniţší úroveň
Pracovní instrukce, externí dokumenty apod.

Střední úroveň
Postupy systému managementu

Nejvyšší úroveň
Příručka jakosti
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Správně nastavený systém dokumentace začíná vţdy odspodu. Základy jsou postaveny na 

dokumentaci niţší úrovně jako jsou technologické postupy, kontrolní postupy apod. Pod tuto 

úroveň rovněţ spadají direktivy EU, zákony, vyhlášky, nařízení, normy atd. 

Střední úroveň tvoří směrnice, tedy dokumentace, která popisuje postupy jednotlivých 

procesů organizace. 

Nejvyšší úroveň dokumentace tvoří tzv. příručka jakosti. Je to jedinečný dokument, který 

dokumentuje know-how kaţdé organizace. Příručka jakosti velmi podrobně dokumentuje 

jakým způsobem organizace uplatňuje poţadavky zákonů, nařízení, standardů, norem apod.  

 

Záznamy 

Záznamy jsou speciálním typem dokumentace. Jsou velmi rozsáhlou skupinou dokumentů, 

které nepopisují, kdo, co kdy a jak má dělat, ale obsahují výhradně informace o dosaţených 

výsledcích [2]. Podle ČSN EN ISO 9000:2006 je záznam dokument, v němţ jsou uvedeny 

dosaţené výsledky nebo v němţ se poskytují důkazy o provedených činnostech [8]. Mohou 

slouţit i jako podklady k preventivním opatřením, opatřením k nápravě nebo jako důkaz pro 

ověřování a sledovatelnosti toho, co je předmětem úvahy. Záznamy nemusí podléhat řízeným 

revizím. 

 

Procesy řízení záznamů a poţadavky na ně kladené se liší v různých koncepcích systémů 

managementu. Tak např. norma ČSN EN ISO 9001:2010 v kapitole 4.2.4 vyţaduje řízení 

záznamů, které jsou určené k poskytnutí důkazu o shodě. Vyţaduje, aby byla určená pravidla 

pro identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání a nakládání se záznamy. Záznamy musí být 

trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné [8]. 

 

Norma ČSN EN ISO/TS 16949 pouţívaná v organizacích, které zajišťují sériovou výrobu a 

výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu, v kapitole 4.2.3.1 zpřísňuje základní 

poţadavky normy ČSN EN ISO 9001:2010 o technické specifikace a kapitola 4.2.4 o 

uchovávání záznamů vyţaduje, ţe sledování záznamů musí splňovat poţadavky předpisů a 

poţadavky zákazníka [10]. 
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Záznamy v procesu údrţby letadel 

Tato práce je zaměřena na řízení záznamů při údrţbě letadel. Údrţba letadel se řídí nařízením 

Komise (ES) č. 2042/2003, které pro řízení záznamů vyţaduje vedení záznamů všech 

podrobností prováděné práce údrţby. Záznamy slouţí jako důkaz, ţe byly splněny všechny 

poţadavky pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu (CRS), vč. dokumentů subdodavatelů 

[7]. Organizace musí uchovávat kopie záznamů o údrţbě po dobu tří let od prokazatelného 

uvolnění letadla zpět do provozu. Záznamy musí být uloţeny na místě odlišném, které 

zajišťuje, ţe tyto zůstanou v dobrém stavu, musí být chráněny před odcizením, poškozením 

nebo pozměněním [7]. V případě ukončení činnosti údrţbové organizace musí být všechny 

záznamy o údrţbě za poslední tři roky předány poslednímu zákazníkovi nebo vlastníkovi 

daného letadla a nebo jsou uloţeny tak, jak stanoví příslušný úřad [7]. 

 

Z výše uvedeného je patrné, ţe záznamy mají v letectví obzvláště velký význam. Slouţí jako 

důkaz, ţe práce byly provedeny podle stanovených direktiv a regulí. Co není v záznamech 

zapsáno, jako by se neudělalo. Bez záznamů se letadlo zpět do provozu nevrátí a ani jej nelze 

prodat. Vše se dělá pro bezpečnost. 
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1.1 LEGISLATIVA 

 

Tuto část bakalářské práce zaměřuji na závaznou legislativu pro organizace pohybující se 

v oboru letectví. 

 

Letecký odvětvový standard má základ, tedy strukturu a poţadavky, univerzálního standardu, 

kterým je ČSN EN ISO 9001:2010, ale je náročnější a daleko přísnější uţ vzhledem 

k neustálému důrazu kladenému na bezpečnost a legislativa v tomto oboru je základem pro 

certifikaci systémů managementu jakosti. 

 

Letecký zákon 

Základním nařízením, jinak také označovaným jako „letecký zákon“ Evropské unie, o 

společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro 

bezpečnost letectví (EASA) je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1592/2002 

z 15.července 2002, později nahrazené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č.216/2008 z 20.února 2008 [13]. 

Hlavní cíl leteckého zákona Evropské unie tkví ve stanovení a udrţení vysoké a jednotné 

úrovně bezpečného civilního letectví a ochrany ţivotního prostředí v Evropě. Je výchozím 

dokumentem pro další nařízení Komise [13]. 

Zákon se vztahuje na konstrukci, výrobu, údrţbu, provoz a obsluhu letadel a (instalovaných) 

letadlových celků, součástí a zařízení u nich pouţívaných, zahrnuje personál, organizace a 

instituce, které se podílejí jakýmkoliv způsobem na údrţbě, provozu, výrobě letadel a jejich 

celků. Mezi tyto se tedy řadí: 

 výrobci letadel 

 výrobci letadlových celků, komponentů 

 výrobci součástí, spotřebního materiálu, nářadí 

 servisní, opravárenská a údrţbová centra 

 školicí střediska 

 letiště 

 provozovatelé a vlastníci letadel vč. leasingových společností 

 příslušné letecké úřady na národní i mezinárodní úrovni 
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Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20.listopadu 2003 

O zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení 

a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů 

Toto nařízení vychází z leteckého zákona a stanovuje společné technické poţadavky a správní 

postupy pro zajištění zachování letové způsobilosti letadel, včetně jakéhokoliv zastavěného 

letadlového celku, které jsou zapsány v leteckém rejstříku členského státu, nebo v leteckém 

rejstříku třetí země, ale jsou pouţívány provozovatelem, pro kterého členský stát zajišťuje 

dohled nad jeho provozem [7]. 

Poslední revize M7 tohoto nařízení byla provedena dne 1.srpna 2012. 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20.listopadu 2003  je rozděleno na: 

7 článků 

 Článek 1 specifikuje účel a oblast působnosti. 

 Článek 2 vysvětluje pojmy a definice v oblasti působnosti základního nařízení 

 Článek 3 stanovuje poţadavky na zachování letové způsobilost 

 Článek 4 se vztahuje k oprávněním pro organizace k údrţbě 

 Článek 5 upravuje poţadavky na osvědčující, certifikovaný personál 

 Článek 6 stanovuje poţadavky na výcvikové organizace 

 Článek 7 obsahuje výčet jednotlivých revizí, ke které části nařízení se vztahují a 

stanovují vstup v platnost 

4 přílohy 

 Příloha I – PART M – poţadavky na zachování letové způsobilosti letadel 

 Příloha II – PART 145 – stanovuje poţadavky na organizace provádějící údrţbu 

 Příloha III – PART 66 – poţadavky na certifikaci personálu letecké údrţby 

 Příloha IV – PART 147 – stanovuje poţadavky na organizace provádějící výcvik pro 

údrţbu 

 

Všechny přílohy nařízení  Komise (ES) č. 2042/2003 se dále dělí na oddíly A a B a dodatky. 

Oddíl A řeší poţadavky na ţadatele, získaná práva a povinnosti. 

Oddíl B stanovuje postupy pro příslušné letecké úřady členských států Evropského 

společenství. 

Dodatky obsahují formuláře a postupy k jejich vyplnění.  
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PART 145 

Part 145 je předpis popisující organizaci údrţby letadel a letadlových celků, stanovuje 

poţadavky na údrţbovou organizaci (personál a prostory), aby jí mohlo být vydáno a 

zachováváno oprávnění k údrţbě letadel a letadlových celků [7].  

 

Společnost JAT, jako údrţbová organizace, je certifikována podle nařízení Komise (ES) 

č.2042/2003 PART 145, z tohoto důvodu je skladbě předpisu PART 145 v rámci této 

bakalářské práce věnována větší pozornost.  

 

 

Skladba PART 145, Oddíl A [7] 

145.A.10 – Rozsah 

145.A.15 – Ţádost 

145.A.20 – Podmínky oprávnění 

145.A.25 – Poţadavky na provozní prostory 

145.A.30 – Poţadavky na personál 

145.A.35 – Osvědčující a podpůrný personál 

145.A.40 – Vybavení, nářadí a materiál 

145.A.42 – Přejímka letadlových celků 

145.A.45 – Údaje pro údrţbu 

145.A.47 – Produkční plánování 

145.A.50 – Osvědčování údrţby 

145.A.55 – Záznamy o údrţbě 

145.A.60 – Hlášení událostí 

145.A.65 – Politika bezpečnosti a jakosti, postupy údrţby a systém jakosti 

145.A.70 – Výklad organizace údrţby 

145.A.75 – Práva organizace 

145.A.80 – Omezení organizace 

145.A.85 – Změny organizace 

145.A.90 – Zachování platnosti 

145.A.95 – Nálezy 
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Výklad organizace údrţby 

Výklad organizace údrţby MOE (z anglického Maintenance Organisation Exposition) je 

řízený dokument, ve kterém organizace deklaruje, jakým způsobem bude plnit poţadavky 

zákazníka v souladu se závaznou legislativou. MOE podléhá schvalování příslušného úřadu. 

Dle poţadavků PART 145 musí MOE, příp. směrnice na níţ se MOE odkazuje, obsahovat: 

 Poţadavky na vedení vč. statutárního závazku odpovědného vedoucího 

Vedení musí deklarovat politiku bezpečnosti a jakosti, musí podporovat zaměstnance, aby 

hlásili všechny chyby nebo incidenty týkající se údrţby [11] jmenovat vedoucí pracovníky 

a sdělovat jejich odpovědnosti a pravomoci, musí zajišťovat zdroje vč. lidských 

k provádění údrţby dle PART 145 

 Poţadavky na vedoucí pracovníky vyššího managementu 

 Organizační strukturu společnosti 

 Seznam osvědčujícího a podpůrného personálu 

 Popis zdrojů pracovních sil obecně 

 Popis provozních objektů a zařízení 

 Zamýšlený rozsah práce organizace 

 Postup změn MOE a postup oznamování změn příslušnému úřadu 

 Postupy údrţby 

 Postupy systému jakosti 

  Seznamy provozovatelů/operátorů, subdodavatelů, traťových stanic příp. dalších 

organizací, s nimiţ je uzavřena smlouva o spolupráci 

 

Směrnice vedení a uchovávání záznamů o údrţbě, ev.č. Technic 2.13.1 

Směrnice vedení a uchovávání záznamů o údrţbě, dále jen směrnice 2.13.1, definuje 

odpovědnosti pracovníků JAT, kteří se podílejí na vedení a uchovávání záznamů o údrţbě 

letadel. Postup také popisuje jednotlivé dokumenty pouţívané v průběhu přípravy balíku prací 

pro plánovanou údrţbu a způsob jejich vyplňování [12]. 

 

Směrnice 2.13.1 definuje rozsah její platnosti a pouţitelnosti na určené typy letadel. Popisuje 

odpovědnosti vlastníka procesu Vedení záznamů a dalších pracovníků, kteří jsou součástí 

tohoto procesu. Vztahuje se tedy na vedoucího údrţby a pracovníků určených ke konkrétní 

zakázce: pracovníka obchodního oddělení, vedoucího revize, plánovače a pracovníků 

logistiky a  oddělení dokumentaristiky. 



 

11 
 

Popisuje jednotlivé činnosti procesu, počínaje přípravou, kontrolou a vytištěním celého WP 

na oddělení plánování, pokračuje popisem prací během provádění revize na letadle a končí 

uzavřením WP, kontrolou a zpracováním na oddělení dokumentaristiky. 

Směrnice popisuje podrobně všechny záznamové formuláře, pouţívané při revizi letadel a 

postup, jak je vyplňovat. Součástí Směrnice 2.13.1 jsou přílohy se vzorem, jak vyplňovat 

jednotlivé záznamové formuláře.  
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Společnost JOB AIR Technic a.s. (dále jen JAT) je jedním z největších údrţbových center, 

zabývající se údrţbou letadlové techniky ve střední Evropě, Obr.č.3. JAT má své sídlo na 

mezinárodním letišti Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov. Společnost JAT má oprávnění provádět 

údrţbu na letadlech typu: 

Boeing B737 CL, NG 

Airbus A32F 

Saab 340 A, B 

L 410 UVP, UVP-E 

Společnost byla zaloţena roku 1993, roku 2004 byla schválena jako opravárenské centrum 

podle PART 145 pro letadla typu Saab 340 a L410. 

V roce 2008 nastoupila nová éra, kdy společnost značně expandovala. Získala oprávnění 

k provádění výcviku  podle PART 147 a bylo jí rozšířeno oprávnění k provádění údrţby o 

letadla typu Boeing B 737. 

Vystavěla nový hangár o rozloze 11 680 m
2
 (146 x 80 m),  který umoţňuje provádět údrţbu 

aţ na šesti letadlech typu Boeing B737 nebo Airbus A32F najednou [14]. 

Oprávnění k údrţbě pro letadla typu Airbus A32F získala společnost v roce 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.3 Opravárenské centrum JOB AIR Technic a.s. [14]  
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2.1  PROCES VEDENÍ ZÁZNAMŮ O ÚDRŢBE A JEHO ANALÝZA 

 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této bakalářské práce, záznamy mají v letectví, potaţmo v údrţbě 

letadel, velký význam. Slouţí jako důkaz o tom, ţe údrţba na letadle nebo letadlovém celku 

byla provedena podle poţadavků zákazníka i podle poţadavků legislativy, která je především 

zaměřena na bezpečnost. Pokud nejsou záznamy v souladu s legislativou, nemůţe se letadlo 

vrátit zpět do provozu. 

Tuto část bakalářské práce zaměřuji na popis a analýzu procesu vedení záznamů o údrţbě a 

jeho jednotlivé podprocesy tak, jak jsou v současné době nastaveny pro údrţbu letadel 

v opravárenském centru JAT. 

 

 

Proces vedení a uchovávání záznamů o údrţbě (dále jen proces vedení záznamů údrţby je 

úzce spojen s procesy: 

 plánování 

 vedení údrţby 

Vztahy mezi vybranými procesy, které se podílejí na údrţbě letadel znázorňuje matice vazeb 

procesů v Tab. č.1. 

 

Tab.č.1. Matice vazeb procesů 

Číslo 
procesu 

                                                            Číslo procesu 
Název procesu SMJ  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Řízení dokumentů     >  >  >  >  >  

2 Tvorba a přezkoumávání smlouvy       > <       

3 Vedení údržby       > <  < > < > < 

4 Plánování         > < > < > < 

5 Technologická podpora údržby             > < 

6 Logistika a zásobování             >  

7 Řízení záznamů o údržbě               

 

Legenda: 

Č.p. Název procesu             č.p. 5 6 7   

1 … >      ← proces 1 poskytuje vstupy pro proces 5 

2 …    <   ← proces 6 poskytuje vstupy pro proces 2 

3 …     > < ← proces 3 poskytuje vstupy pro proces 7  

         a přijímá vstupy z procesu 7 
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Proces vedení záznamů údrţby je nastartován v okamţiku vydání interní objednávky 

obchodním oddělením.  

Vedoucí jednotlivých úseků stanoví ke konkrétní zakázce odpovědné pracovníky. Obvyklé 

sloţení týmu zakázky má toto uspořádání: 

 obchodník – komunikuje a vyjednává se zákazníkem 

 vedoucí revize – odpovědný za vedení prací zakázky 

 plánovač – odpovědný za naplánování harmonogramu prací, přípravu dokumentace, 

identifikace materiálu, dílů, přípravků a nářadí potřebných pro provedení prací na 

letadle 

 logistik – odpovědný za zajištění materiálu, dílů 

Samozřejmostí je stanovení zastupitelnosti, odpovědných pracovníků za zakázku. 

 

2.1.1 Naplánování prací  

Vydání interní objednávky je impulsem pro zahájení naplánování harmonogramu prací 

údrţby na letadle objednaných zákazníkem. Plánovač odpovědný za zakázku připraví 

veškerou dokumentaci, potřebnou pro provedení objednaných prací na letadle. 

Samotné vedení dokumentace by se dalo rozdělit na dvě hlavní části: 

 

2.1.2 Vedení dokumentace - část první 

Podstatná část práce je vytvořena ještě daleko dopředu před vydáním interní objednávky. Tato 

část práce vzniká v době, kdy zákazník poptá práci na svém letadle, kolik bude stát, a jak 

dlouho bude revize trvat. Podle poţadovaných prací připraví plánovač kalkulaci a předá ji 

obchodnímu oddělení ke konečnému vyjednání se zákazníkem, zda si nechá údrţbu provést 

v centru JAT, či u konkurence s lepší nabídkou. 

V systému QUANTUM vygenerují plánovač nový Work Pack, jinak řečeno téţ Dílo (dále jen 

WP), s pořadovým číslem WPxxxx. Doplní veškeré dostupné informace o letadle. Obvykle se 

uvádí registrační značka, S/N, typ letadla a jméno zákazníka. Další mohou být informace o 

typech motorů a jejich výrobních číslech. Ke konkrétní zakázce se do systému zadají 

jednotlivé práce dle plánovaného rozsahu údrţby daného zákazníkem. Výrobce letadla ve své 

dokumentaci operátorům/majitelům letadla (doporučuje) v jakém rozsahu a kdy se mají které 

práce provádět. Práce jsou doporučeny se provádět v určitých intervalech, podle počtu 

přistání, vzletů, letů, letových hodin apod. [6]. Pro tyto účely jsou v systému Quantum 
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vytvořeny šablony, které jsou rozděleny podle typu a modelových řad letadel, ke kterým mám 

JAT oprávnění údrţbu provádět a podle typu práce, která se na letadle provádí. 

 

Plánovač tedy nemusí pokaţdé znovu zadávat jednotlivé práce do systému, ale pouţije 

odpovídající šablonu. Z šablony provede výběr jednotlivých prací, které si zákazník objednal. 

Práce poţadované zákazníkem nad stanovenou základní údrţbu ke konkrétní zakázce 

plánovač doplní. Můţe se jednat o provedení servisních bulletinů, AD apod. 

 

2.1.3 Vedení dokumentace – část druhá 

Druhá část začíná v momentě, kdy zákazník nabídku přijme. Obchodní oddělení vydá interní 

objednávku pro naplánování údrţby. Plánovač doplní do systému k zakázce informace o 

předpokládaném příletu a odletu letadla. V odpovídajícím WP je veškerá dokumentace 

doprovázející údrţbu číslována vzestupně šestimístným numerickým označením, tzv. 

sekvencí. Ty jsou děleny podle příslušnosti dle ATA kapitol nebo podle jejich určení (např. 

základní práce, přidané práce, práce na základě platných servisních bulletinů apod.) [12]. 

 

ATA kódy jsou standardizovány a byly navrţeny tak, aby identifikovaly různé systémy nebo 

typy systémů a jejich subsystémů pomocí přiřazeného čísla kapitoly [1]. Členění podle ATA 

pouţívá v údrţbové dokumentaci kaţdý výrobce letadla nebo letadlového celku. 

 

ATA značení [15]: 

XX – XX – XX - XXX 

      blok 

      specializace 

      sekce, část 

      kapitola 

 

Příklad: 

52      dveře 

52 – 11     dveře pro pasaţéry 

52 – 11 – 02     madlo na dveřích pro pasaţéry 

52 – 11 – 02 - 401  procedura pro opravu/inspekci madla na dveřích 

pro pasaţéry  



 

16 
 

Příklady některých dalších systémů: 

ATA 34 - Navigace 

ATA 32 – Podvozek 

ATA 57 - Křídla 

ATA 73 – Motor – Palivový systém a řízení 

 

Po přípravě dokumentace, kontrole všech poţadovaných prací a jim odpovídajících 

pracovních karet plánovač vytiskne celý WP příslušné zakázky s těmito dokumenty: 

 

 úvodní list revize 

obsahuje základní informace o zakázce, název zákazníka, výrobce, model, výrobní číslo a 

registrační značku letadla, číslo interní objednávky a WP, typ údrţby, kdy a kým bylo 

připraveno 

 předávací protokol 

pouţívá se při přejímce letadla do údrţby. Z letadlových motorových a palubních knih se 

provede zápis o počtu nalétaných hodin, cyklech a mnoţství paliva se kterým bylo letadlo 

předáno k údrţbě 

 seznam pracovních příkazů/karet - Tally Sheet 

seznam všech pracovních příkazů/karet, které jsou zařazeny do WP. Obsahuje sekvence, 

stručný popis práce, referenci na technologický postup výrobce a volná okénka pro 

záznamy a podpisy technického personálu o provedení práce, příp. převedení práce na jiný 

WP, nebo zrušení práce zákazníkem v průběhu údrţby 

 pracovní příkazy/karty Job Cards (viz Příloha č.1) 

pracovní karty obsahují kompletní informace pro provedení práce. Mimo základních údajů 

o letadle obsahuje číslo Job Cards (sekvenci), čárové kódy pro snímání skenerem na 

začátku a při ukončení práce technickým personálem (čas se přenáší do systému 

Quantum), okénka pro fyzický záznam času trvání práce, odkazy na pracovní postupy 

výrobce letadla nebo letadlového celku AMM (Aircraft Maintenance Manual) CMM 

(Component Maintenance Manual) ev. jiné. Dále je na pracovní kartě okénko pro 

záznamy tech.personálu o provedení práce, okénko pro datum, podpis, razítko pro 

identifikaci, kdo práci provedl a okénko pro stvrzení kontroly provedené práce 

osvědčujícím personálem. Dále se do pracovní karty zapisuje pouţitý materiál a případná 

výměna komponentů.  V případě nálezu se záznam provede do přísl. okénka karty vč. 

odkazu na kartu NRC, kterou bude tento nález dále řešen 
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 technologické karty výrobce 

jsou přiloţeny k odpovídajícím pracovním kartám a poskytují podrobný popis jak danou 

práci provádět, vč. informace jaké nářadí se má pro kterou činnost pouţít (viz Příloha č.2) 

 seznam výměn komponentů (Component Change List) 

slouţí pro záznam výměny komponentů, demontovaných a namontovaných vč. jejich 

výrobního čísla, názvu a umístění na letadle. U namontovaných dílů pak číslo certifikátu 

EASA Form 1 (viz Příloha č.3) 

 seznam závadových karet NRC (Tally Sheet NRC) 

je to seznam předtištěných závadových karet, které plánovač předtiskne 

 závadové karty NRC (viz Příloha č.4) 

závadová karta (Non Routine Card) NRC slouţí pro zaznamenání závad, které byly 

zjištěny v průběhu standardní údrţby letadla. NRC karty jsou připravovány plánovačem 

dopředu. V systému Quantum vygeneruje plánovač určitý počet karet, podle předpokladu 

počtu výskytu závad.  Mimo základních údajů o letadle obsahuje NRC karta unikátní 

šestimístné numerické označení ve tvaru 5xxxxx. Dále má k dispozici okénko pro zápis 

sekvence pracovní karty,  při jejímţ plnění byla závada odhalena. Na této kartě zákazník 

stvrzuje svým podpisem, ţe souhlasí s opravou závady, nebo jejím odloţením nebo 

převedením na jiný WP. V dalších oknech technický personál popíše podrobně o jakou 

závadu se jedná, uvede odkaz na technologický postup příslušného manuálu podle kterého 

postupoval, zapíše pouţitý materiál, příp. výměnu komponentů. Stejně jako u pracovní 

karty je k dispozici okénko pro stvrzení kontroly provedené práce osvědčujícím 

personálem 

 seznam převedených karet 

slouţí pro případy, kdy je potřeba některé pracovní a NRC karty převést do jiného WP pro 

jejich pozdější provedení. Příkladem můţe být lakování letadla, logistické zabezpečení 

apod. Netýká se ale karet, které by mohly mít vliv na letovou způsobilost letadla. Kaţdou 

odloţenou kartu musí schválit zákazník a stvrdit svůj souhlas svým podpisem 

 seznam zrušených prací 

obsahuje pracovní a NRC karty, které se dostaly do WP omylem, byly zrušeny 

plánovacím oddělením nebo poţádal o zrušení zákazník 

 list odloţená práce 

je práce z pracovní nebo NRC karty, která nemůţe být nebo není moţné ji z různých 

důvodů ve stanoveném termínu revize vykonat. Příkladem můţe být čekání na náhradní 
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díly. Kaţdá takto odloţená práce musí být schválena zákazníkem. Záznam se provádí ve 

dvou vyhotoveních, po jednom výtisku dostávají strany JAT a zákazník 

 seznam odloţených prací 

obsahuje seznam pracovních a NRC karet, které nemohly být z různých důvodů 

provedeny a budou převedeny zákazníkovi k vykonání v průběhu provozu letadla. Seznam 

musí být schválen zákazníkem, je rovněţ vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom dostává 

jak strana JAT tak strana zákazníka 

 seznam demontovaných a instalovaných krytů a panelů 

Při údrţbě letadla dochází k demontáţi velkého mnoţství krytů, panelů a dvířek pro 

přístup k letadlovým celkům a systémům [12]. Aby se zamezilo ztrátě nebo opomenutí 

zpáteční instalace, pouţívá se pro tuto práci seznam, kde technický personál zaznamenává 

kryty a panely, které demontoval a po ukončení práce je zase namontoval na své původní 

místo. Obě práce je povinen v seznamu potvrdit svým podpisem, ţe toto provedl 

 seznam ţádostí pro inţenýrské zabezpečení 

v některých případech manuály výrobce neuvádějí postup pro odstranění nalezené závady. 

V těchto situacích je potřeba řešit postup, jak nález odstranit. Na seznam se 

zaznamenávají práce, které budou vyţadovat zapojení oddělení engineeringu. Pracovníci 

engineeringu připraví pro kaţdou práci inţenýrský postup (Engineering Order – EO) pro 

její vykonání. 

 

2.1.4 Zahájení revize  

Na určeném stanovišti plochy hangáru se dokumentace roztřídí podle jednotlivých sekvencí 

do připravených stojanů s přihrádkami. Technicky personál tak má pracovní karty rozdělené 

podle oblastí jako je interiér, avionika, motory, trup apod.  

Při vlastní údrţbě letadla vedoucí kaţdé specializované skupiny rozdělí a koordinuje 

jednotlivé práce podle časové náročnosti a logické souslednosti. Rozdělí úkoly, předá 

pracovní karty technickému personálu k vykonání práce.  

Technický personál, který plní určitou kartu, se před zahájením přihlásí do systému svým 

osobním číslem a naskenováním kódu z karty. Stejným způsobem se po ukončení práce             

i odhlásí. 

Po provedení práce technický personál provede záznam do pracovní karty. Uvede celkový čas 

trvání práce, počet pracovníků participujících na úkonu, v případě výměny dílu zaznamená do 

příslušné kolonky popis, P/N a počet dílů demontovaných i namontovaných. Pokud práce 
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z nějakého důvodu provedena být nemohla, zaznamená tento stav rovněţ do pracovní karty a 

uvede důvod jejího neprovedení. Při údrţbě letadla se velmi často stává, ţe při práci technický 

personál objeví závadu. Rovněţ tato událost musí být zaznamenána do pracovní karty. Karta 

s nálezem je následně předána vedoucímu specializované skupiny (příp. vyřeší sám 

pracovník, který závadu objevil). Ten provede záznam do připravené závadové karty NRC. 

Uvede odkaz na základní pracovní kartu, při jejíţ plnění byla závada zjištěna, rovněţ na 

základní pracovní kartě musí být uveden odkaz na číslo NRC karty, která bude závadu řešit. 

Zaznamená popis závady, odkaz na dokumentaci výrobce, kde je tato závada řešena, příp. 

uvede P/N náhradních dílů nutných pro opravu závady, ev. nutnost provedení nějaké sluţby 

(např. NDT). NRC kartu předá pracovníkovi oddělení Part Chasers. Part Chaser okamţitě 

provede záznam o vydání NRC do systému Quantum ke konkrétní zakázce, uvede všechny 

údaje zaznamenané technickým personálem a NRC kartu vrací zpět do procesu vlastní údrţby 

letadla.  

 

Pro celkový přehled vykonání jednotlivých prací slouţí formulář Tally Sheet. Je to seznam 

jednotlivých prací.  Po vykonání určitého úkonu provede technický pracovník záznam do toho 

formuláře. Vyplněnou pracovní kartu s potvrzením o provedení vloţí do přihrádky, která 

slouţí pro odkládání pracovních karet s vykonanými pracemi. 

 

Proces se závadovými kartami NRC probíhá tak, ţe se jednotlivé karty zapíší do formuláře 

seznamu závadových karet. Vedoucí revize průběţně kontroluje stav těchto NRC karet a 

spolu s přiděleným plánovačem a zástupcem zákazníka je operativně řeší. Jakmile je 

k dispozici všechen potřebný materiál, příp. díly pro vykonání práce uvedené na NRC, práce 

se provede obvyklým způsobem jako práce u základního balíku prací. Po vykonání práce 

provede technický personál záznam o provedení práce, uvede počet hodin strávený při 

vykonávání této práce, uvede počet participujících pracovníků. Provede záznam o vykonání 

práce do Tally Sheet NRC seznamu a kartu vloţí do přihrádky pro karty s vykonanými 

pracemi. 

 

2.1.5 Ukončení revize 

Revize je ukončena v momentě ukončení poslední práce. Vedoucí zakázky provede kontrolu 

všech seznamů Tally Sheet, Tally Sheet NRC, odloţené práce, demontované a namontované 

kryty a panely, zrušené práce, převedené práce, seznam výměn komponentů a vydá CRS. 
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Svým podpisem stvrzuje, ţe práce byly provedeny a letadlo je způsobilé pro uvolnění do 

provozu. 

 

2.1.6 Zpracování dokumentace 

Karty s vykonanými pracemi v nepravidelných intervalech několikrát za den sbírají 

pracovníci oddělení dokumentaristiky.  

 

2.1.7 Kontrola záznamů 

Pracovníci oddělení dokumentaristiky provedou fyzické překontrolování karet. Zkontrolují, 

zda karty obsahují datum a čas vykonání práce, podpisy a razítka technického personálu, který 

práci provedl, podpisy a razítka osvědčujícího personálu, který práci zkontroloval, na 

pracovní kartě včetně všech příloh, které karta obsahuje. Následuje odepsání karet v systému 

Quantum. U karet základního balíku prací se provádí záznam zápisu technického personálu o 

provedení poţadované práce, příp. její zrušení nebo odloţení, odkazy na dokumentaci, podle 

které se při práci postupovalo, příp. pouţitý materiál, nálezy a odkazy na NRC. Do systému se 

dále zadává datum provedení, technický personál, který práci provedl a osvědčující personál, 

který práci zkontroloval. U NRC karet se navíc provádí záznam o počtu hodin, které 

technický personál strávil při provádění práce zapsané na NRC. 

V případě neúplnosti pracovních karet, ať uţ vyplnění či chybějící přílohy, vrací 

neodpovídající karty zpět vedoucímu revize pro sjednání nápravy. Po vrácení opravených 

karet probíhá opětovný proces kontroly úplnosti záznamů. Proces kontroly kompletnosti 

záznamů znázorňuje vývojový diagram na Obr.č.4. 
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Obr.č.4  Vývojový diagram – Kontrola kompletnosti záznamu 

 

2.1.8 Statistické zpracování průběhu plnění zakázky na denní bázi 

Pro účely informovanosti zákazníka o aktuálním stavu zakázky provádí plánovač 

vyhodnocení provedených prací. Protoţe systém odepisování karet nefunguje online, pouţívá 

data z Tally Sheet a Tally Sheet NRC, pro zpracování dat pouţívá MS Excel. Příklad reportu 

pro zákazníka o aktuální stavu plnění zakázky uveden na Obr. č.5. 

Modré tabulky BASIC na Obr.č.5 udávají přehled o provedení pracovních příkazů ze 

základního balíku prací, zadaného zákazníkem. Podle jednotlivých ATA kapitol, viz příklady 

značení ze str.15 a 16 této bakalářské práce, dávají přehled o procentuálním provedení prací, 

kolik pracovních příkazů bylo provedeno z celkového počtu zadaných karet. Oranţová 

tabulka na Obr.č.5 znázorňuje přehled provádění NRC karet, tedy provádění prací, které byly 

nalezeny aţ při průběhu provádění údrţby objednané zákazníkem. Ty jsou rozděleny podle 

jednotlivých systémů a částí na letadle, jako je interiér, trup letounu, motory apod. Zelená 

tabulka potom udává celkový přehled plnění všech prací na zakázce. Statistické zpracování 

zakázky se provádí na denní bázi a data se kumulují aţ do dosaţení 100% kdy je údrţba na 

letadle kompletní a uzavřená. 

    ODDĚLENÍ DOKUMENTARISTIKY     VEDOUCÍ REVIZE
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KONTROLA ZÁZNAMU
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Obr.č.5 Report zpracování průběhu plnění zakázky vytvořený v MS Excel 2010 [interní zdroj] 

 

 
 

BASIC  

ATA BASIC Quantity Closed Closed %   
20 43 43 100 

21 11 11 100 

22 0 0 N/A 

23 7 7 100 

24 7 7 100 

25 34 34 100 

26 18 18 100 

27 122 120 98 

28 23 23 100 

29 19 19 100 

30 0 0 N/A 

31 9 9 100 

32 45 45 100 

33 5 4 80 

34 11 11 100 

35 6 5 83 

36 2 2 100 

37 0 0 N/A 

38 7 7 100 

39 0 0 N/A 

41 0 0 N/A 

46 0 0 N/A 

49 11 11 100 

51 0 0 N/A 

52 66 66 100 

53 50 49 98 

54 26 26 100 

55 28 28 100 

56 3 3 100 

57 122 122 100 

60 0 0 N/A 

61 0 0 N/A 

70 10 10 100 

71 8 8 100 

72 25 25 100 

73 2 2 100 

74 4 4 100 

75 0 0 N/A 

76 0 0 N/A 

77 0 0 N/A 

78 19 19 100 

79 5 5 100 

80 2 2 100 

81 0 0 N/A 

82 0 0 N/A 

83 0 0 N/A 

84 0 0 N/A 

ZONAL INSP. 0 0 N/A 

STRUCT.INSP. 20 19 95 

Total Basic 770 764 99 

ADD / SB 
Quantity 
OPENED Closed Closed %   

300 000 18 17 94 
400 000 42 42 100 
600 000 16 15 94 
800 000 0 0 N/A 
100 000 4 4 100 
900 000 5 3 60 

Total 
ADD / SB 85 81 95 

    
    

  
Quantity 
OPENED Closed Closed %   

Total 1031 1015 98 

NON ROUTINE CARDS 

NRC 
Quantity 
OPENED Closed 

Closed 
NRC %   

ENG 14 14 100 

LDG 11 11 100 

INT 39 35 90 

EXT 42 40 95 

AVC 21 21 100 

SHM 21 21 100 

CAP 28 28 100 

Total 
NRC 176 170 97 



 

23 
 

Data z tabulky, dle příkladu z Obr.č.5 jsou poté pouţita pro grafické znázornění průběhu 

plnění zakázky. Obr. č.6 znázorňuje grafické zpracování průběhu plnění zakázky pro NRC 

karty, z dat oranţové tabulky na Obr.č.5 kdy plný oranţový sloupec znamená, 100% 

provedení prací, členěných podle jednotlivých letadlových systémů. Ţlutý sloupec pak 

představuje celkový počet plnění všech NRC karet. 

 

 

Obr.č. 6  Grafické zpracování průběhu plnění zakázky – NRC karty 

zpracováno v MS Excel 2010 [interní zdroj] 

 

2.1.9 Příprava karet pro proces digitalizace 

Před digitalizací dokumentace je nutné karty připravit tak, aby prošly skenerem. Oddělení 

dokumentaristiky pracovní karty s přílohami oddělí od sebe na jednotlivé listy, případně 

začistí okraje listů tak, aby listy byly podavačem skeneru bezproblémově navedeny. 

 

2.1.10 Digitalizace dat 

Karty se skenují jednotlivě nebo po skupinách sekvencí do souboru o max. velikosti 300MB. 

Pracovník dokumentaristiky následně v počítači zkontroluje úplnost a čitelnost 

naskenovaných dat. V případě, ţe soubor souhlasí s tištěnou podobou, upraví názvy souboru 

podle jeho obsahu, z důvodu jednoznačné identifikace obsahu tohoto souboru. V případě, ţe 

ENG LDG INT EXT AVC SHM CAP Total NRC 

100 100 

90 

95 

100 100 100 

97 

0 0 

10 

5 

0 0 0 

3 

Closed NRC %   

Closed NRC %   OpenedNRC %   
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obsah souboru nekoresponduje s tištěnou podobou, proces skenování se opakuje. Proces 

digitalizace dat je znázorněn na Obr. č. 7. 

 

 

Obr.č.7  Vývojový diagram – Digitalizace záznamu 

 

 

Odd. dokumentaristiky spolu s vedoucím revize provede konečnou rekapitulaci revize, 

papírovou formu dokumentace zkompletuje, uzavře WP v systému Quantum a celé dílo předá 

obchodnímu oddělení pro zákazníka.  
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2.1.11 Archivace WP 

Po uzavření WP v systému Quantum kontaktuje odd. dokumentaristiky technickou knihovnu 

JAT o umístění naskenované kopie WP na severu X. Pracovník knihovny provede zálohu WP 

na dvou CD nebo DVD nosičích, z nichţ jedna je neustále k dispozici v kanceláři technické 

knihovny a druhá je uloţena v místnosti za stálých podmínek a je zabezpečena proti 

neoprávněnému vniknutí, poţáru a povodni. 

Pracovník knihovny poté provede záznam do systému Quantum o místě uloţení WP v archivu 

a provede záznam o nejdříve moţném vyřazení WP z evidence v souladu s platnými předpisy. 

 

2.1.12 Skartace WP 

Dle nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 je pro údrţbové organizace povinnost archivovat 

záznamy po dobu tří let od prokázaného uvolnění letadla po údrţbě zpět do provozu. [7] Po 

uplynutí této doby se záznamy skartují a provede se záznam o skartaci. 
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3. OPTIMALIZACE PROCESU A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

 

 Směrnice 2.13.1 ve znění, které je umístěno na podnikovém intranetu, je neaktuální a 

neodpovídá současnému průběhu procesu vedení záznamů údrţby. V roce 2010 

proběhla změna názvu společnosti, i přes to se v poslední aktuální revizi č.05, ze dne 

1.10.2012 stále vyskytuje původní název společnosti a to především u formulářů 

záznamů v přílohách směrnice 2.13.1. 

Navrhuji důsledně zkontrolovat a přepracovat celou směrnici včetně příloh, pokud se týče 

změny názvu společnosti podle současného stavu. 

 

 Formuláře záznamů, které se v současné době pouţívají v systému Quantum a fungují 

v reálném procesu, nesouhlasí s těmi, které jsou uvedeny v přílohách směrnice 2.13.1. 

S tím souvisí i text v hlavní části směrnice, konkrétně Kapitola 6 – Příprava balíku 

prací, která popisuje jednotlivé formuláře (jak a kde formuláře vyplňovat). 

Navrhuji odstranit neplatné formuláře záznamů z příloh směrnice 2.13.1, nahradit je 

formuláři, které jsou v současné době pouţívané v reálném procesu. Protoţe Kapitola 6- 

Příprava balíku prací v hlavní části směrnice popisuje jednotlivé formuláře (jak a kde 

formuláře vyplňovat) je nutné zrevidovat popis formulářů podle aktualizovaných příloh. 

 

 Směrnice 2.13.1 vůbec nereflektuje činnosti při zadávání NRC karet do systému, tak 

jak probíhají v procesu vedení záznamů údrţby (viz str.č.19, Kapitola 2.1.4,odst. první  

této bakalářské práce). Nicméně i v procesu nefunguje zadávání NRC karet v systému 

jednoznačně. NRC karty odepisují buď pracovníci oddělení Part Chasers, tak jak bylo 

původně zamýšleno, nebo NRC karty odepisují aţ pracovníci oddělení 

dokumentaristiky při kontrole dat. 

Protoţe se v praxi osvědčilo odepisování NRC karet v systému pracovníky oddělení Part 

Chasers a to především z důvodu moţnosti okamţité reakce na vzniklý nález, vč. objednání 

materiálu pro jeho opravu, navrhuji, aby byl za tento proces odpovědný úsek Part Chasers. 

Navrhuji doplnění směrnice 2.13.1, Kapitoly 4 – Odpovědnosti o rozšíření seznamu 

odpovědností o oddělení Part Chasers a určit odpovědnost tohoto oddělení za proces 

odepisování karet NRC v systému. 
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 Směrnice 2.13.1 rovněţ vůbec neuvaţuje proces kontroly úplnosti záznamu 

Navrhuji doplnění směrnice 2.13.1 Kapitoly 7 – Popis a vyplňování balíku prací o popis 

procesu kontroly úplnosti záznamu, včetně odpovědností a doplnění o vývojový diagram 

postupu při kontrole úplnosti záznamu podle Obr.č.4 na str.21 této bakalářské práce 

 

 Při analýze procesu jsem se setkala s dublováním práce. Certifikáty k leteckým dílům 

jsou skenovány 2x. Poprvé, při příjmu dílu do skladu a podruhé, při digitalizaci dat 

probíhající na oddělení dokumentaristiky. 

Navrhuji zavést do procesu, aby sklad po naskenování certifikátů dílů automaticky předával 

jejich elektronickou podobu oddělení dokumentaristiky.  

Navrhuji doplnění směrnice 2.13.1 Kapitoly 4 – Odpovědnosti o rozšíření seznamu 

odpovědností o oddělení skladu a určit odpovědnost tohoto oddělení za proces skenování 

certifikátů včetně předání jejich elektronické podoby na oddělení dokumentaristiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

ZÁVĚR 

 

Teoretickou částí jsem se snaţila přiblíţit, na co se soustřeďuje legislativa v oboru letectví. 

V této práci se mnohokrát objevilo slovo bezpečnost, protoţe o tu jde v letectví především a je 

jedno, jestli se jedná o výrobu, údrţbu a provoz letadel nebo o dodávání dílů, materiálů a 

sluţeb do této oblasti. Všechny strany, které jsou jakýmkoliv způsobem zainteresované 

v oblasti letectví, se podílejí svým způsobem na bezpečném leteckém provozu.  

 

Praktickou částí jsem popsala proces vedení záznamů údrţby tak, jak funguje ve společnosti 

JOB AIR Technic a.s. včetně odpovědností a pouţívaných záznamových formulářů.  

 

Cílem této práce bylo optimalizovat a navrhnout zlepšení procesu vedení záznamů údrţby 

letadel. Mohu konstatovat, ţe nebyly nalezeny ţádné závaţnější nedostatky, pokud se týče 

průběhu procesu, ten je dobře seřízen i vůči procesům plánování a vedení údrţby. Je pouze 

potřeba se více soustředit na aktualizace směrnic, aby byly v souladu s fungujícím procesem.  

Řízení záznamů v letectví musí být prováděno precizně, protoţe ovlivňuje spoustu dalších 

věcí. Pokud nejsou záznamy v pořádku, letadlo zpět do provozu nesmí odletět, v případě 

prodeje letadla mohou chybějící údaje o údrţbě znamenat jeho neprodejnost.  

V případě vedení záznamů v letecké údrţbě rozhodně není na místě hovořit o byrokracii! 

 

Při své práci jsem se dostala k zahraniční knize Aviation Maintenance Management od autorů 

Harry A.Kinnison a Tariq Siddiqui.  Kníţka popisuje typické sloţení organizační struktury 

podniků, zabývající se údrţbou letadel, seznamuje s dokumentací a typy záznamů, stručně 

charakterizuje procesy a postupy. Je uţitečnou učebnicí pro studenty v oborech letectví a 

zejména pak v praxi, pro nové zaměstnance, kteří nemají vzdělání v oboru nebo v letectví 

nikdy nepracovali, ty velmi rychle uvede do světa údrţby letadel. Kníţku doporučuji pořídit 

do technické knihovny JAT.  
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