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Abstrakt: 

Plánování revizí letadel a výpočtu doby revize letadla je založeno na zvážení mnoha vlivů. 

Tedy výpočet revizní doby je v mnoha případech zatížen, nebo může býti zatížen, chybou. 

Tato práce napomáhá s odhadem času neplánovaných prací, které vyvstanou během údržby 

letadla. Hlavním předpokladem je, že existuje závislost mezi neplánovanými pracemi 

a prediktory, jež jsou známy před začátkem těchto revizí. V této práci byly použity dvě metody 

pro odhad výstupu, ale pouze jedna metoda, s použitím modelů pro dva letadlové typy, byla 

vybrána k použití a aplikaci pro výpočet revizní doby. 

Klíčová slova: 

revize letadel, plánování údržby letadel, metoda nejmenších čtverců, lineární regrese, 

multilineární regresní model, optimalizace výpočtu času  



  

   7  
  

Abstract: 

Maintenance planning and calculation of maintenance turnaround time require consideration 

of many influences. Because of that the calculated time is usually not accurate. This master's 

thesis helps with time estimation of unplanned works which may occur during Maintenance 

Check of the aircraft. The main assumption is that there is dependence between unplanned 

works and predictors known before the start of these Maintenance Checks. Two methods of 

time estimation were considered but only one method using one final kind of model for each 

aircraft type was used and applied for maintenance time estimation. 

Keywords: 

aircraft maintenance check, aircraft maintenance planning, least squares method, linear 

regression, multilinear regression model, optimization of time calculation   
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Úvod 

Letectví, tak jak ho známe dnes, není jen o samotném letu. Je především o zajištění 

bezpečnosti a spolehlivosti letadel, tak aby nedocházelo k mimořádným událostem 

a nehodám, které by vedly jak k materiálním ztrátám, tak i újmám na zdraví. Tak to ovšem 

nebylo vždy. Na počátcích letectví bylo důležité především právě letět. Průkopníci letecké 

techniky postupně svým výrobkům zvyšovaly provozní výkony a další nehody mnohdy 

nabývaly horších a rozsáhlejších následků. Z počátku největší podíl na leteckých nehodách 

měly technické závady. Byly to závady, které vznikaly chybou technologie, materiálu nebo 

špatné instalace. Jednalo se o chyby, které nebyly předvídatelné. Proto bylo nutné zavést jak 

legislativní, tak technická opatření k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti. Vlivem těchto 

opatření se postupně technické závady stávaly vedlejším faktorem nehod a do popředí se 

dostal faktor lidský. Nicméně aby byly technické nedostatky potlačeny, bylo potřeba řídit 

údržbu, kontrolovat jakost a zajišťovat spolehlivost. Nejdříve reaktivně, poté prediktivně a 

následně i proaktivně či diagnosticky. Ale jakými prostředky tyto činnosti naplnit? Reaktivní 

přístup údržby letadel byl aplikován již v minulých dobách, nyní v údržbě je použito dalších 

zmíněných. Můžeme kondici celků předpovídat anebo závadám dle sledování stavu 

předcházet. V dnešní době jsou již letadla v civilním letectví velmi složitými a sofistikovanými 

technickými zařízeními a údržba všech jejich částí a celků je nadmíru obsáhlá a také nákladná. 

Disponujeme ale prostředky, kterými můžeme údržbu sledovat, vyhodnocovat indikátory a 

faktory a prediktivně i proaktivně údržbu řídit. Stále však jako v dřívějších dobách, se závady 

objevují. Ne vždy zcela zásadní z hlediska bezpečnosti provozu, ale v dnešní době zásadní 

v provozu letadla. Je potřeba činnosti údržby s dostatečným předstihem plánovat a závadám, 

které by letadlo na dlouhou dobu vyřadily z provozu, předcházet. Musíme také údržbu 

kontrolovat a následně zpětnou vazbou ověřovat, zda tyto činnosti údržby byly efektivní. Za 

těmito činnostmi mimo jiné stojí takzvané řízení údržby letadel, které se přímo zabývá 

provozem a údržbou letadel provozovatelů. Řízení údržby letadel musí zajistit, aby veškerá 

údržba byla provedena v souladu s požadavky výrobce letadla a zároveň s požadavky 

dohlížecích úřadů. To je zajištění z pohledu bezpečnostního. Nicméně důležité je také zajistit, 

aby při údržbě nebyly vynakládány nadměrně velké náklady jak ze strany provozovatele, tak 

ze strany organizace vykonávající údržbu letadla. S tím přímo souvisí i čas, který je 

k provedení údržby potřebný. Musí vyhovět jak zadavateli, tedy provozovateli, který údržbu 

poptává, tak organizaci údržbu vykonávající. 

Důležité pro tuto práci je odhadnout čas strávený na řešení neplánovaných závad, které se 

vyskytnou během provádění prací danými revizí letadla a prediktivně pak údržbu plánovat. Již 

teď se naskýtá úvaha, zda je možné odhadnout závady ještě před inspekcí stavu letadla? Ano, 
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jedná se ale o obtížný úkol predikční údržby letadel. Závady lze analyzovat zpětně a z těchto 

zkušeností pak můžeme odvodit závěry i do budoucích kroků. Tyto závady jsou uvedeny 

v nálezových příkazech k práci. Závady a defekty v nich jsou jedním z faktorů, které největším 

dílem ovlivňují průběhovou dobu revize. Je to z toho důvodu, že se obtížně predikuje stupeň 

závažnosti a pravděpodobnost, s jakou se závada objeví v daný čas v provozu právě před 

danou revizí. Tato problematika vykazuje zvláště náhodný charakter a je ovlivněna mnoha 

vlivy a faktory. Z těchto závad vyvstávají dodatečné časy na údržbu letadla a vzniká tak 

celkové zdržení uvolnění letadla do provozu, což navyšuje náklady provozovatele. 

Ohodnocení neplánovaných časů je předmětem této práce, zvláště optimalizace ze stávajícího 

stavu plánování, a to pro zefektivnění procesu všech zúčastněných stran. Cílem je tedy 

zhodnotit současný stav výpočtových metod plánovaní průběhových dob revizí, seskupit 

relevantní statistická data za poslední roky údržby ve společnosti CSAT a tato data zpracovat. 

Následně navrhnout nový systém výpočtu, čímž by bylo docíleno zefektivnění plánování revizí. 

Zefektivnění se projeví na optimálním počtu pomocného a osvědčujícího personálu na danou 

revizi, přidělení adekvátního časového slotu stojánky v hangáru a zpřesněním dat pro 

marketingové účely. 
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1 Společnost Czech Airlines Technics 

1.1 O společnosti   

Společnost Czech Airlines Technics byla založena 1. srpna 2010 jako dceřiná společnost 

Českých aerolinií a následně roku 2012 se novým majitelem společnosti stal Český 

Aeroholding. Czech Airlines Technics, jenž býval technickým úsekem českého národního 

dopravce, má nyní více než osmdesátiletou zkušenost s hangárovou údržbou letadel, 

padesátiletou zkušenost s údržbou proudových letadel a nyní již dvacetiletou zkušenost 

s opravami a údržbou letadel západní výroby typu Airbus a Boeing. Společnost zaměstnává 

více než 700 leteckých techniků, inženýrů a administrativního personálu.  

Společnost nabízí jak traťovou údržbu, tak údržbu letadel na technické základně. To také 

znamená, že je oprávněna dle Nařízení (EU) č. 1321/2014. Údržbu na technické základně 

provádí v Hangáru F (obrázek 1) na ruzyňském letišti v Praze, a to především na letadlech 

B737, A320FAM a ATR42/72.  

Obrázek 1 – Pohled do hangáru F společnosti CSAT [16] 

Nyní má ale také k dispozici Hangár S, jehož výstavba byla dokončena v březnu roku 2018. 

Služby traťové údržby provádí na letadlech B737/757/767/777, A320FAM/330, ERJ170/190 

a ATR42/72. V částečném rozsahu je prováděna údržba i na B747. Počet operátorů, 

provozovatelů, kteří si nechávají a nechávali udržovat letadla, je k současnému dni již více než 

sto. Dále organizace zajišťuje údržbu a opravy letadlových podvozků. V ČR se tak Technics 

řadí k jedním z mála, kdo dokáže ve velkém rozsahu služeb zajišťovat opravy na 

podvozkových celcích (obrázek 2) a zároveň je podporován přímo firmou Boeing.  

Společnost také nabízí podporu provozovateli, jelikož je CSAT oprávněna jako CAMO a DOA. 

Provozní prostory, jak již bylo zmíněno, jsou situovány přímo na Letišti Václava Havla, kde má 
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společnost široké zázemí pro udržování až šesti letadel v jednom časovém okamžiku. Další 

práce probíhají u nasmlouvaných externích společností. 

Obrázek 2 – Renovace podvozkových celků [16] 

Czech Airlines Technics si za své dlouhé působení vydobylo místo na trhu. Má dlouholetou 

tradici a pověst z kvalitně odvedené práce, plně vybavené technické zázemí a v neposlední 

řadě disponuje velkým rozsahem sužeb, které společnost dokáže zabezpečit na základě týmu 

zkušených mechaniků a inženýrů. 

1.2 Spolupráce s ČVUT Fakultou dopravní 

Neméně důležité je také uvést spolupráci mezi společností ČVUT Fakultou dopravní. 

Uzavřené memorandum z roku 2017 je důležité pro letectví v České republice obecně. Sdílení 

zkušeností z provozu a údržby letadel je důležité pro vzdělávání studentů. Teorii akademické 

sféry je vždy dobré proložit leteckou praxí, zvláště v takto sofistikovaném prostředí údržby. 

Z tohoto faktu vychází také mnou provedená studie a následná tvorba této práce. 

1.3 Zastoupení udržovaných letadel ve společnosti CSAT 

Tato práce je zaměřena na výpočet času neplánovaných prací, nicméně je založena na 

systému technickém, který také obsahuje letadla samotná. Proto je důležité si je v malém 

rozsahu a obecně představit.  
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Nejvíce udržovaným letadlovým typem společností CSAT je Boeing 737 NG. Tento letadlový 

typ tvoří 40 % veškerých udržovaných letadel společnostií. Druhým zástupcem je rodina 

letadel Airbus A320 Family, která zahrnuje skupinu letadlových typů Airbus. Tedy zahrnuje 

modely A318 až A321. Zbytek udržovaných typů letadel, mezi které mimo jiné patří ATR 42 

a 72, jsou uvedeny jako ostatní, viz obrázek 3. 

 

Obrázek 3 – Zastoupení servisovaných letadel 

1.3.1 Boeing 737 NG 

Koncepce letadla vychází z předešlých modelů 707, kterému konkurovala DC-8, a 727. První 

vzlet byl proveden již roku 1967 a od té doby se postupně letadlo stalo nejrozšířenějším 

dopravním typem na světě. Vyrobených jich bylo již více než 9 300 kusů ve více než 9 různých 

variantách. V 90. letech byla provedena modernizace a změna draku letadla, čímž vznikla 

takzvaná Nová generace B737. Nová generace značená NG odstartovala s modelem 737-600 

a nyní číselně končí 737-900. Dalším nástupcem je již Boeing 737 MAX. Tato jednotlivá 

značení se liší zvláště v délce trupu, avšak rozpětí křídel 35,79 metrů je takřka zachováno. 

Dále se liší v kapacitě možných přepravovaných cestujících a možném doletu uvedenému 

k referenčnímu vlivu větru, obsazení platícího zatížení a standartnímu letu.  

29%

40%

5%

26%

Počet udržovaných letadel dle typu v organizaci CSAT 
ke dni 11. 3. 2018

AIRBUS 320 FAM BOEING 737 NG ATR 42/72 OSTATNÍ
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1.3.2 Airbus A320 Family 

Tak jako Boeing 737, letadla Airbus A320 Family jsou dvoumotorová proudová dopravní 

letadla pro krátké až střední tratě, čímž je považován jako přímý a nejbližší konkurent Boeingu 

737. Nutno podotknout, že oproti stálé a zavedené koncepci dopravního letadla minulého 

století, využívají oproti tomu letadla Airbus A320 Family systém řízení fly-by-wire. Dnes již 

běžný systém byl na letadlech Airbus zaveden jakožto na prvním civilním dopravním letadle 

pro běžný provoz. Dále jsou vybavena od svého počátku takzvaným glass kokpitem a řízením 

pomocí sidesticks. Tím se koncepce letadel střetávají v technickém kontrastu. A320 Family 

vychází již z modelu Airbusu A300. Kapacitou, měrnou spotřebou a jinými specifikacemi se 

vyrovnává konkurenčnímu Boeingu. 

1.3.3 ATR42 a ATR72 

Posledními letadly, které zde vyčtu, jsou ATR42 a 72. Ty jsou udržovány, jako třetí základní 

typ těžkou údržbou v hangáru F. Koncepčně naprosto jiná letadla s turbovrtulovým pohonem 

se řadí do kategorie letadel dopravních pro využití na krátkých tratích. Ačkoli svou kapacitou 

pro platící zatížení zdaleka nedosahují na předešlé dva letadlové typy, zastávají neméně 

důležitou část letecké přepravy cestujících. Jakákoli studie dokazuje, že nasazení 

turbovrtulové jednotky na krátké tratě s nižší hladinou letu je úspornější než nasazení 

dvouproudového motoru.  
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2 Plánování údržby letadel  

Tuto kapitolu jsem zaměřil na vysvětlení pozadí plánování údržby, na které lze následně 

vysvětlit problematiku této práce.  

2.1 Základní legislativní rámec údržby letadel 

Jak již bylo řečeno v úvodu, v letectví je důležité práci na letadle provést. Nicméně je nutné ji 

provést za daných podmínek a přísně určeným způsobem. Tyto základy jsou dány leteckou 

legislativou. Jak je určeno nařízeními, tak legislativa musí býti základní znalostí veškerého 

personálu, který operuje v oboru letectví. Důležité je, že veškeré procesy a úkony probíhající 

v civilním letectví složitých motorových letadel, musí být v souladu s legislativními nařízeními, 

leteckými předpisy a zákony. U nás je platný zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb. Ten je 

obsahově určen a založen na Přílohách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944. 

Přílohy k úmluvě o civilním letectví jsou číslovány od 1 až do 19 a označovány jsou jako 

Annexy. Ministerstvem dopravy jsou poté značeny jako předpisy L1 až L19. Dále jsou 

vydávány předpisy vycházející z ICAO dokumentů jako například L4444 či L8400. Předpisy 

řady L vychází z Annexů, nicméně doporučením je, že by letecké předpisy měly býti přísnější 

a členské státy by se měly Annexy řídit jako minimem. Další legislativou důležitou 

v civilním letectví jsou nařízení vydávána Evropskou Komisí nebo Evropským parlamentem či 

Radou. Tato nařízení jsou vydávána na základě hlavních požadavků nebo prováděcích 

pravidel navržených agenturou EASA. EASA je agentura pro bezpečnost letectví a byla 

zřízena roku 2002 na základě článku 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví (nyní nahrazeno Nařízením 

(EU) č. 216/2008), čímž doplnila, respektive nahradila JAA. JAA byla omezena svým právním 

základem a mimo jiné proto, a z dalších důvodů, byla založena EASA. Agentura EASA je 

orgánem Evropské unie. To znamená, že svými požadavky nebo pravidly může přímo ovlivnit 

regulatorní činnosti, mezinárodní vztahy a koordinaci a kooperaci členských zemí Evropské 

unie v oblasti civilního letectví. To je zajištěno tím, že EASA je nápomocna v Evropské komisi 

při přípravě opatření vycházejících z hlavního nařízení. Práce agentury také zodpovídá za 

všechny post-certifikační činnosti, například schvalování změn a oprav letecké techniky 

a celků. 

EASA dále vydává příkazy k zachování letové způsobilosti ke zmírnění nebezpečných situací 

a vydává typové certifikáty platné v Evropské unii. Dříve vykonávaly tyto činnosti letecké úřady 

členských států. Pro údržbu letadel je důležitým legislativním základem Nařízení Komise (EU) 

č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých 

výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do 
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těchto úkolů. Tedy je důležité se seznámit s tímto nařízením. Obecně sestává Nařízení Komise 

(EU) č. 1321/2014 ze čtyř základních příloh. Tyto přílohy jsou popsány v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Základní části Nařízení komise (EU) 1321/2014 

Příloha Název 

Příloha I Část M (Part M) Požadavky na zachování letové způsobilosti. 

Příloha II Část 145 (Part 145) Oprávnění organizace k údržbě. 

Příloha III Část 66 (Part 66) Osvědčující personál. 

Příloha IV Část 147 (Part 147) Požadavky na výcvikové organizace 

Pro plánování údržby a tuto práci jsou zvláště významné první dvě přílohy tohoto nařízení, 

tedy Part M a Part 145. Ty jsou důležité pro provoz a údržbu letadel. Zbývající dvě přílohy 

pojednávají o požadavcích na osvědčující personál údržby (Part 66) a na organizace pro 

výcvik leteckého personálu (Part 147). Nutné je také poznamenat, že příslušným dohlížecím 

úřadem na území České republiky je Úřad pro civilní letectví. 

2.1.1 Příloha I Část M (Part M) 

Tato příloha definuje požadavky na dozor nad zachováním letové způsobilosti jednotlivých 

letadel a vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti. Stanovuje také požadavky pro dozor 

nad organizací k údržbě a organizací k řízení zachování letové způsobilosti. Nejdůležitější 

z hlediska plánování údržby jsou požadavky pro schvalování programů údržby. Hlavy nařízení, 

které souvisí s diplomovou prací, jsou stručně popsány v dalších podkapitolách. Více jsem se 

zaměřil na hlavy nařízení, které přímo ovlivňují tuto práci, a které jsou důležité pro plánování 

údržby letadel. 

2.1.1.1 Hlava B – odpovědnost 

Tato hlava popisuje odpovědnost provozovatele za zachování letové způsobilosti letadla. Tedy 

let nesmí být proveden, pokud není letadlo udržováno ve stavu letové způsobilosti, každé 

provozní vybavení musí být řádně zastavěno a v provozuschopném stavu, popřípadě musí být 

označeno jako neprovozuschopné. Dále musí mít letadlo pro let platné osvědčení letové 

způsobilosti (AWC). Důležitý pro tuto diplomovou práci je pak bod, že údržba je provedena dle 

programu údržby letadla, který byl schválen daným úřadem. V případě, že provozovatel uzavře 

smlouvu na zachování letové způsobilosti s organizací k řízení letové způsobilosti v souladu 

s hlavou G části M, přechází odpovědnost za provedení úkolů údržby na tuto organizaci. 

V neposlední řadě tato hlava pojednává o odpovědnosti pro provozovatele. Provozovatel musí 

zajistit, že bude řádně provedena předletová prohlídka, údržba je dále provedena v souladu 
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s částí 145 a také je povinen hlásit Úřadu pro civilní letectví veškeré zjištěné okolnosti spojené 

s letadlem nebo letadlovým celkem, jež by mohly ohrozit bezpečnost letu. 

2.1.1.2 Hlava C - Úkoly pro zachování letové způsobilosti 

V hlavě C je popsáno zachování letové způsobilosti letadla a provozuschopnost nouzového 

i provozního vybavení. Zabezpečení provozuschopnosti musí být dáno úkoly provedenými 

během údržby letadla. Mezi ně patří již zmíněné předletové prohlídky a údržba pro odstranění 

závad a poškození, a to s ohledem na seznam minimálního vybavení MEL a seznam 

povolených odchylek od draku CDL. Dále hlava C stanovuje zásady pro provádění 

nepovinných modifikací, které jsou v práci uvedeny jako Additional Works či vícepráce, 

a provádění kontrolních letů po těžké údržbě. 

V této hlavě je také popsán program údržby a požadavky s ním spojené. Údržba musí být 

v zásadě vždy prováděna podle tohoto programu, který na území České republiky musí být 

schválen Úřadem pro civilní letectví. Kromě toho, že program údržby letadla musí vyhovět 

instrukcím vydaným úřadem, musí také vyhovět doplňujícím nebo alternativním instrukcím 

navržených vlastníkem a instrukcím pro zachování letové způsobilosti. Ty mohou být vydány 

držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení nebo osvědčení například 

pro zvláštní účely. Program údržby musí obsahovat frekvenci a četnost jednotlivých úkolů, 

a pokud je program vytvořen na základě metody MSG-3, je nutné, aby program údržby 

obsahoval i program spolehlivosti. O metodě MSG-3 bude pojednáno v samostatné kapitole 

2.2.1. Každý program údržby podléhá pravidelným revizím a v případě nutnosti lze dle daných 

kritérií program měnit.  

Po dokončení každé údržby dle programu údržby musí být k záznamům o údržbě, respektive 

k dokumentům o zachování letové způsobilosti, dodáno i osvědčení o uvolnění do provozu. 

Mezi záznamy o zachování letové způsobilosti patří motorové knihy, u vrtulových letadel 

i vrtulové knihy, záznamové karty pro každý letadlový celek s omezenou dobou provozu a je-

li ivyžadováno také technický deník tzv. Technical Log Book. Technický deník je dokument 

specifický pro každé letadlo, který podrobně popisuje provedenou údržbu na letadle a popisuje 

jak údržbu traťovou, tak i údržbu na základně. Popisuje typ prováděné údržby, registraci 

letadla, datum a čas a stanici, kde byla údržba provedena. Mimo jiné obsahuje záznam o letech 

a palivu, které se nachází na letadle. V neposlední řadě jsou v technickém deníku popsány 

závady ovlivňující provoz letadla, které nebyly dosud odstraněny, ale mohly být dle platné 

dokumentace odloženy. Technický deník je provázán s osvědčením o uvolnění do provozu. 

Tento dokument musí být na palubě letadla za každého letu, který je s letadlem proveden.  
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Vlastník nebo provozovatel je zodpovědný, že záznamy o údržbě budou uchovány po 

stanovenou dobu danou Nařízením Komise (EU) č. 1321/2014. Z těchto záznamů je možné 

získat informace o provedené údržbě letadla a každého v něm zastavěného celku s omezenou 

provozní lhůtou, celkové doby provozu a doby provozu od poslední plánované údržby, 

informace o platném plnění programu údržby, modifikacích a opravách a platném stavu plnění 

příkazů k zachování letové způsobilosti, tzv. Airworthiness Directives.  

2.1.1.3 Hlava G – Organizace k řízení zachování letové způsobilosti 

Hlava G definuje požadavky, které organizace musí splnit, aby byla způsobilá pro vydání nebo 

udržení oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti. Stejně jako údržbové organizace 

schválené dle Part 145, i organizace k řízení zachování letové způsobilosti (dále jen CAMO) 

musí mít vytvořen výklad řízení zachování letové způsobilosti. Tento výklad mimo jiné 

informace musí obsahovat i seznam schválených programů údržby, respektive seznam 

typových a základních programů údržby. Pro každé řízené letadlo, které je řízeno organizací 

CAMO, je CAMO povinna zajistit vytvoření programu údržby včetně použitelného programu 

spolehlivosti. Tyto dva dokumenty musí následně předložit příslušnému úřadu. Dále zajišťuje 

schvalování modifikací a oprav, zajištění provedení veškerých příkazů k zachování letové 

způsobilosti a také potvzení, že veškerá údržba je prováděna v souladu hlavy H časti M. 

CAMO, jakožto zodpovědná organizace, tedy odpovídá za veškeré operace, které se týkají 

údržby a udržování letadla ve stavu letové způsobilosti. Pokud provozovatel nemá oprávnění 

k zachování letové způsobilosti, je provozovatel povinen uzavřít smlouvu s organizací 

oprávněnou dle části 145. Zároveň CAMO zajišťuje kontrolu záznamů letadla a archivaci 

záznamů k řízení zachování letové způsobilosti. Mezi kontrolované záznamy patří záznamy 

letových hodin, letová příručka, provedená plánovaná údržba, provedení a zapsání příkazů 

k zachování letové způsobilosti, taktéž provedených modifikací a oprav. Dále kontroluje 

letadlové celky s omezenou lhůtou provozu, provedení uvolnění v souladu s touto hlavou, 

hlavou G, hmotnost a vyvážení a příslušný dokument s tím související.  

2.1.1.4 Hlava H – Osvědčení o uvolnění do provozu 

Po dokončení každé údržby a po verifikaci, že veškerá požadovaná údržba byla provedena, 

je letadlo uvolněno do provozu s vydáním CRS. To je možné volnými slovy přeložit jako 

potvrzení o provedení údržby neboli potvrzení o způsobilosti k provozu. Toto osvědčení 

vydává pouze oprávněný certifikovaný personál organizace oprávněné k údržbě, který je 

v souladu s částí M hlavou F a zároveň osvědčujícím personálem v souladu s požadavky 

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 části 66, tedy osvědčující personál, který je 

držitelem kvalifikace kategorie C. 
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CRS musí obsahovat základní podrobnosti o provedené údržbě během revize letadla, datum 

ukončení údržby a organizaci a osobu, pod kterou je osvědčení vydáno. 

 

Obrázek 4 – Osvědčení uvolnění letadla do provozu 

Osvědčení uvolnění letadla do provozu je vydáno na samém konci revize, kdy je 

zkontrolováno, že veškeré práce byly dokončeny, že veškeré panely a kryty byly zavřeny a 
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zkontrolovány, a veškeré nářadí, které bylo použito k údržbě letadla a nepatří na jeho palubu, 

bylo z letadla vyjmuto. Takové osvědčení je vyobrazeno na obrázku číslo 4. 

2.1.2 Příloha II Část 145 (Part 145) 

Tato část stanovuje požadavky, které musí organizace splnit pro vydání nebo zachování 

oprávnění k údržbě letadel a letadlových celků. V této části jsou definovány rozsahy údržbové 

práce, požadavky na prostory pro údržbový personál i kanceláře, na skladování dokumentace 

a osvědčující personál, který je potřebný k plnění a vykonávání údržby na letadlech 

a letadlových celcích. Jelikož CSAT je organizace zabývající se údržbou složitých motorových 

letadel na technické základně, zaměřím se na důležité odstavce z této části přímo 

souvisejících a důležitých pro CSAT. 

CSAT a další organizace vykonávající údržbu složitých motorových letadel jsou definovány 

jako Organizace oprávněné k údržbě. Bez oprávnění dle části 145 Nařízení komise 

(EU) 1321/2014 nesmí žádná organizace vystavit uvolnění letadla do provozu.  

2.1.2.1 Oddíl A - Osvědčující a podpůrný personál 

Organizace musí zajistit, že veškerý personál údržby letadel má patřičnou znalost letadel a 

celků, na kterých je prováděna údržba. Pro údržbu složitých motorových letadel na technické 

základně je nutné zaměstnávat personál s kategorií průkazu B1 a b2, a ttaké osvědčující 

personál kvalifikace kategorie C pro uvolnění letadla do provozu jakožto celku. Osvědčující 

personál s průkazem kategorie C vydává osvědčení o uvolnění do provozu a to poté, co 

podpůrný personál provede veškeré povinné úkony a prohlídky podle požadovaných norem 

na letadlových celcích a letadle obecně. 

2.1.2.2 Oddíl A - Provozní prostory 

Organizace musí zajistit, že hangáry a dílny pro údržbu letadel na technické základně 

a letadlových celků jsou použitelné a přístupné a jsou dostatečně prostorné pro umístění 

letadel na plánovanou údržbu a údržbu celků. Tyto prostory jsou v současné době u CSAT 

zajištěny na Letišti Václava Havla ve staré části letiště, kde se nachází Údržba letadlových 

podvozků a celků, a v nové části letiště, kde se nachází hangár F a S. V hangáru F jsou 

zároveň kanceláře pro řízení plánovaných prací. V těchto všech prostorech je dle nařízení 

definováno, jaké teploty musí být udržovány, jaké jsou požadavky na prach a čistotu, osvětlení, 

hluk a další faktory. Kromě prostorů kde je přímo vykonávána údržba, je nutné zajistit místnosti 

na uskladnění celků, nářadí a materiálu. 
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2.1.2.3 Oddíl A - Údaje pro údržbu 

Pro vykonávání údržby, včetně modifikací a oprav, je nutné a důležité uchovávat a užívat 

platné údaje pro údržbu. Platné znamená, že se údaje týkají letadel a celků stanoveného 

v seznamu tříd oprávnění a kvalifikací organizace, a zároveň je jejich revize aktuální a efektivní 

pro dané MSN letadla. Mezi tyto údaje mimo jiné patří jakýkoli použitelný požadavek, postup, 

provozní příkaz vydaný odpovědným úřadem, použitelný příkaz zachování letové způsobilosti 

vydaný taktéž úřadem odpovědným za dozor, použitelné normy a další.  

Důležitým bodem nejen pro tuto diplomovou práci, je bod nařízení 145.A.45 e). Zde je popsán 

systém technologických karet, respektive postupy údržby. Organizace musí zajistit, že do 

technologických karet bude potvrzena provedená údržba a dle těchto karet bude údržba 

řízena. Více informací o bodu 145.A.45, bude popsáno v samostatné podkapitole níže. Pokud 

organizace, tak jako CSAT, zajišťuje údržbu provozovatelům letadel, je možné použít 

technologické karty tohoto provozovatele. Ovšem je důležité zajistit, že tyto karty budou 

správně vyplňovány a potvrzovány. Tato supervize je v CSAT zajištěna oddělením 

produkčního plánování, kteří vyplňování karet kontrolují a popřípadě tuto problematiku 

konzultují s representanty daných provozovatelů, již jsou přítomni při daných Maintenance 

Checks (revizích letadla). Maintenance Checks neboli revize letadel jsou pravidelné kontroly, 

které musí být provedeny na všech civilních letadlech po určitém čase nebo obecně v intervalu 

určeném platnou dokumentací letadla. 

Údržbová organizace zajišťuje, že veškerá práce, probíhající při dané revizi, byla provedena 

dle platné a aktuální letadlové dokumentace. 

2.2 Metody a zdroje tvorby programu údržby 

V předchozí kapitole byl uveden nezbytný legislativní rámec, který provází celý proces 

plánování údržby a schválení programu údržby. Je ale taktéž nutné poznamenat, jaké metody, 

respektive postupy a zdroje mohou být k tvorbě programu údržby použity. Obecně musí být 

program údržby takový, aby zajistil bezpečnost provozu letadla a zároveň byl ekonomicky 

efektivní, čímž by přispěl ke zlepšení provozní spolehlivosti letadel.  

2.2.1 Základní metody tvorby programu údržby 

1) MSG-1 

Za jakožto první moderní přístup k údržbě se považuje postup MSG-1. Ten byl poprvé použit 

v roce 1968 firmou Boeing na letadlo Boeing 747 – 100. Na vytvoření prvního programu údržby 

se podílela Maintenance Steering Group, která je tvořena konstruktéry firmy Boeing, 

dodavateli komponentů a zástupci provozovatelů. Dále byly vytvořeny skupiny IWG, tzv. 
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Industry Working Groups, pro konstrukci, různé systémy, pohonné jednotky a APU a zóny 

letadla. Ty pomocí logických stromů vypracovaly program údržby pro danou část. Vycházely 

z informací o systémech, důležitých bodech údržby, což jsou takzvané Maintenance 

Significant Items, o druzích poruch a jejich příčinách. Tento přístup je nazýván jako „bottom 

up“, od součásti k celku. Tedy, jak jednotlivé poruchy součásti mohou omezit systém jako 

celek. Cílem těchto skupin, bylo určit jeden ze tří přístupů k údržbě uvedených v tabulce 2.  

Tabulka 2 – Přístupy k údržbě letadel 

Přístup údržby letadel Popis 

Hard Time Údržba dle pevných intervalů 

Condition Monitoring Ůdržba dle stavu 

On-Condition 

 

Sledování stavu součásti a aplikování výsledků 

pozorování na intervaly údržby 

Tedy Condition Monitoring je použit k predikci poruch a preventivnímu programu. 

2) MSG-2 

Vzhledem k tomu, že metoda MSG-1 se ukázala býti efektivní, tak na jejím základu vznikla 

metoda MSG-2, která byla detailně vyvíjena a aplikovaná napříč letadlovými typy. Lišila se 

nejen v počtu IWG skupin, ale také v poznání, že některé části mají určitou životnost. Skupiny 

byly omezeny na systémy a komponenty, drak letounu a motory. Tak jako MSG-1 používala 

tří primární přístupy, tak i MSG-2 tyto procesy údržby uvedené výše používá.  

Ovšem uvedená metoda měla i své nevýhody. Zvláště nebrala v potaz ekonomické aspekty, 

prioritně se zaměřuje na zachování bezpečnosti letadel. Nebere také v potaz skryté poruchy 

a podíl lidského činitele. 

3) MSG-3 

Hlavní myšlenkou je rozpoznání spolehlivosti systému a letadlového celku, čímž se brání 

zbytečným nebo dvojitým úkonům údržby, čímž lze dosáhnout vyšší efektivity. Metoda  

MSG-3 je odlišná od prvních dvou metod tím, že využívá deduktivní postup, který je založen 

na následcích poruch. To znamená, že zkoumá, jak se celková porucha projeví na funkci 

letadla, tedy na jeho provozu. Tedy v principu poté nezáleží na tom, která komponenta 

systému či podsystému je závadná, a tato závada se pak hledá dle top-down procesu. Metoda 

hledá úkoly údržby, kterými má být zajištěna prevence poruch. Oproti výše uvedeným 

metodám, sleduje MSG-3 tři kategorie těchto úkolů. Těmito úkoly, které jsou vykonávány na 

systémech draku letadla, mohou být například mazání, doplnění, kontrola funkce a další. Dále 

na částech konstrukce mohou být prováděny úkoly prohlídky a to buď jednoduché, speciální 
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nebo podrobné. Program údržby dle zón zajišťuje sledování pro všechny systémy 

a komponenty. IWG skupiny nejdříve určují, zda jsou poruchy pro personál viditelné nebo 

skryté či zda mají bezpečnostní nebo ekonomický důsledek. To je následně popsáno 

v kategoriích, například Category 6 - Non-safety economic. Dle toho IWG dále určí jednotlivé 

úkoly pomocí rozhodovacích diagramů.   

Optimalizací svých programů údržby a použitím metody MSG-3, mohou provozovatelé ušetřit 

náklady. Základním dokumentem pro vytvoření programu údržby je MRB Report (MRBR). 

Tento dokument je vyžádán agenturou EASA (nad územím, kde je dohlížecím úřadem FAA, 

vyžaduje FAA) od držitelů typového osvědčení letadla, kde jsou uvedeny minimální požadavky 

plánované údržby. MRBR tedy obsahuje jednotlivé úkoly pravidelné údržby a jejich intervaly, 

respektive frekvenci vykonání pro systémy letadla, drak a pro jednotlivé zóny letadla dle 

ATA 100. Tento dokument je tvořen na základě metody MSG-3. MRBR rozděluje úkoly údržby 

do třech základních kategorií: 

1) Systems and powerplant maintenance program – zahrnuje úkoly na pohonné jednotce 

zastavěné na křídle a na jednotlivých systémech letadla 

2) Structural maintenance program – zahrnuje CPCP, tzv. Corrosion Prevention and 

Control Program 

3) Zonal maintenance program – zahrnuje obecné zonální prohlídky stavu 

a bezpečnostního upevnění systémů a částí konstrukce v daných zónách dle ATA 100  

Z MRBR vychází následně další dokument a to Maintenance Planning Document, tzv. MPD. 

Tento dokument je používán pro usnadnění tvorby vlastního programu údržby provozovatele. 

Obsahuje všechny úkoly MRBR a dále Airworthness Limitations AWL, doporučení výrobce, 

modifikace, Systems Equipment Maintenance Requirments (SEMR), Certification 

Maintenance Requirement, tzv. CMR a další části uvedené v Appendixu 2 [19]. CMR je 

povinný periodický úkol, který byl vytvořen při certifikaci procesu letadla jako provozní 

omezení. Důvodem úkolů CMR je, že tyto požadované práce údržby nevychází z metody 

MSG-3, tudíž se úkoly mohou značně lišit. AWL jsou doplňkové prohlídky konstrukce, které 

taktéž nejsou založeny na postupech MSG-3. MPD obsahuje tedy potřebné a plně dostačující 

údaje k plánování údržby. Dále kromě úkolů a intervalů obsahuje potřebné nářadí, přípravky, 

popřípadě materiál, pracnost v podobě normohodin jednotlivých úkolů a přístupy, tedy zóny a 

demontování krytů. MPD obsahuje jak povinné, tak nepovinné úkoly údržby. 

Na obrázku 5 je ukázka MPD dokumentu Boeingu 737 NG, tedy pro 737-600/700/800/900, 

převedeného do formátu Excel. V tomto dokumentu lze třídit jednotlivé úkoly dle 

technologických karet, jednotlivých sekcí úkolů údržby a zón. Třídění dle intervalů je výhodné 

pro jednotlivé provozovatele letadla pro seskupení úkolů do Maintenance Check. 



  

   29  
  

Revize MPD, a zároveň i technologických karet, je aktualizována ve 120-ti denním cyklu. 

Změny jsou pak zaznamenány v List of Effective Pages písmenem R.  

Z MPD dokumentu provozovatel vytváří OMP, tzv. Operator Maintenance Program. Program 

údržby podává informace o požadavcích na údržbu konkrétního typu letadel, pro každý typ 

letadla je vypracován vlastní specifický dokument. 

Obrázek 5 – MPD Boeing 737 NG [18] 

Pro letadla, která absolvují méně než 1200 letových hodin ročně, doporučuje aplikaci OMP 

s nízkým využitím založený na kalendářním čase. Intervaly údržby z MPD může provozovatel 

konvertovat do vlastních jednotek, které dále použije, ale nesmí překročit určené minimální 

intervaly uvedené v MPD. Ovšem pokud je změna dostatečně zdůvodněna a podložena, 

odpovědný úřad může odlišné intervaly schválit (podloženo speolehlivsotní studií).  

 

Obrázek 6 – Proces tvorby údržby letadla na příkladu Boeingu 737 NG 

Kromě dat z MRBR, respektive MPD, jsou do OMP zahrnuty úkony určené servisními bulletiny, 

příkazy zachování letové způsobilosti a instrukcemi provozovatele. OMP musí schválit 
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odpovědný úřad, čímž potvrzuje vyhovění požadavkům agentury EASA. Na území České 

republiky je tímto úřadem Úřad pro civilní letectví. Celý tento proces, viz obrázek 6, který by 

se dal nazvat jako plánování údržby, se dá tedy shrnout do následných kroků. Výrobce, držitel 

typového osvědčení, poskytuje MRBR agentuře EASA. Vzniknuvší dokument je poté MPD, 

z kterého prozovatel tvoří svůj program údržby. Dalším krokem je vytvoření systému 

technologických karet (kapitola 2.2.4).  

2.2.2 Údržbové kontroly 

Údržbové kontroly, neboli Maintenance Checks, vychází z programu údržby, respektive MPD 

dokumentu. Například MPD dokument Boeingu 737 NG obsahuje více než 1 500 položek 

údržby a není ekonomicky výhodné plánovat provedení každé položky zvlášť. To je řešeno 

seskupením těchto položek do Maintenance Checks. Je pouze na provozovateli, jak tyto 

kontroly sestaví. Zpravidla provozovatelé využívají pyramidového nebo progresivního 

plánování těchto Maintenance Checks. Ovšem není možné překročit intervaly údržby dané 

MPD. Intervaly jsou dány jako minima a provedení jednotlivých položek může být realizováno 

i dříve. Provozovatel si určuje, po jak dlouhé době letadlo podstoupí revizi a to dle intervalů 

jednotlivých údržbových úkolů programu údržby. Do těchto revizí se pak snaží naplánovat 

optimální počet položek, které je nutné do dané doby provést. Záleží tedy, kolik letadlo 

absolvuje cyklů a kolik hodin odlétá, a dle toho je pak stanovena plánovaná údržba. Následně 

i po opakovaném provedení jednotlivých úkonů, lze jednotlivé intervaly prodlužovat po 

předložení opodstatněných důvodů, a také po schválení a zkontrolování odpovídajícím 

úřadem.  

Plánování těchto Maintenance Checks a jejich provedení lze popsat dle následujícího 

zjednodušeného schématu (obrázek 7). 

Plánování údržby provádí určené oddělení provozovatele nebo daná organizace k řízení 

zachování letové způsobilosti. Toto oddělení dle získaných dat z provozu určuje údržbu 

smluvní organizaci, která ji provádí. Sběr dat je zejména důležitý pro získání informací 

o hodinách a cyklech letadla a celků. Dále jsou vyhodnoceny odložené závady z předchozí 

údržby a nově nalezené závady získané z technického deníku. Plán údržby vytvořený 

engineeringem, popřípadě odpovědným pracovníkem, předchází samotnému stanovení prací. 

Engineering společně s produkčním plánováním musí zajistit, že všechny úkony, které jsou 

intervalem omezené, a úkony dané odloženými závadami, budou provedeny a budou uvedeny 

v Check Package. Může obsahovat provedení traťové údržby nebo těžké údržby plánovanou 

podle seznamu úkolů v OMP. Těžká údržba obsahuje v jednom časovém úseku větší počet 

úkonů údržby při sejmutí více panelů a krytů, kdy se počítá s odstavením letadla na technické 
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základně. Ve shrnutí tedy tyto úkoly pak tvoří seznam prací, který je zasílán organizaci 

oprávněné k údržbě. 

 

Obrázek 7 – Zjednodušené schéma plánování a provedení Maintenance Check 

Tento balík může být následně aktualizován dle právě nalétaných hodin a cyklů v dostatečném 

předstihu před začátkem revize. Údržbová organizace poté zpracuje seznam prací a plánuje 

vykonání všech úkolů, kapacitu hangárových prostorů a zajištění dostatečného počtu 

personálu. Provozovatel zajišťuje dostatečný počet náhradních dílů nebo je poskytuje samotná 

údržbová organizace, včetně oprav částí na dílnách. Při samotném vykonávání prací personál 

údržbové organizace provádí jednotlivé technologické karty a v případě nutnosti vytváří nebo 

si nechá vytvořit takzvané příkazy. Příkaz k práci, anglicky psáno Workorder a zkratkou WO, 

se používá k zaznamenání vykonaných činností a popisů stavů na letadle, které vyvstaly jako 

výsledek objevené závady, naplánování dalších prací, nutnosti odložit závadu nebo poptat 

například materiál. Zde neuvádím všechny typy příkazů k práci, nicméně základní jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3 – Základní druhy příkazů k práci v údržbě letadel 

Příkaz k práci Popis 

Maintenance Příkaz k práci vytvořený údržbovým personálem při nálezu závady 

Scheduled Plánovaný příkaz k práci vytvořený před nebo během revize jakožto 

plánovaná práce na letadle nebo celku 

Pilot Report Příkaz k práci zjištěný během provozu letadla piloty 

Cabin Report Příkaz k práci na základě nálezu palubním personálem 



  

   32  
  

Po provedení všech plánovaných i neplánovaných prací, popřípadě pokud je nutno závady 

odložit a byly odloženy, může být vydáno osvědčení o uvolnění do provozu. 

2.2.3 Nálezový příkaz k práci  

V této práci je důležitý takzvaný nálezový nálezový příkaz k práci. V údržbových systémech je 

značen jako Workorder Finding. Tyto nálezové příkazy k práci vytváří personál při zjištění 

závady při vykonání údržby. 

V hlavičce je uvedeno číslo Workorder, čárový kód pro propojení se systémem a nutná data 

pro identifikaci letadla, ke kterému daný Workorder patří. ATA kapitola odkazuje na část 

letadla, které se závada týká. Na uvedeném příkazu k práci z obrázku 8 je také určeno, z které 

technologické karty tento nález vznikl, a to jak v poli popisu, tak referenci v hlavičce. 

Pole Description, viz obrázek 9, popisuje detail závady a její lokaci. Na pravé straně je 

zobrazen druh příkazu k práci, zde Maintenance, tudíž byl vytvořen personálem provádějící 

údržbu během výkonu TC nebo jiného příkazu k provedení výkonu. V dolní části pole je 

stanice, kde byla údržba vykonána, čas UTC a osoba vytvářející popis.  

Pole Action obrázku 10 popisuje řešení nápravy závady či dalších vyvstanuvších problémů. 

Dále je možné tuto závadu takzvaně transferovat, tedy uvolnit letadlo dle platných letadlových 

příruček do provozu i s danou závadou, která však nemá zásadní vliv na funkci letadla, tedy 

neovlivňuje schopnost letu nebo nouzového vybavení. Pokud však závada má vliv na funkci 

letadla, je nutné aplikovat postup dle CDL a v souladu s MEL provozovatele letadla. 



  

   33  
  

Obrázek 8 – Ukázka Workorder v systému AMOS 



  

   34  
  

Pro přehlednost je na obrázku 9 výřez prostředí údržbového systému AMOS při zavedení 

příslušné akce po fyzickém provedení údržbového úkolu. 

Obrázek 9 – Softwarové vložení akce do Workorder action v AMOS 11 

 

Obrázek 10 – Popis provedené práce při vykonané údržbě 

V tabulce References vyobrazené v obrázku 11 jsou uvedeny odkazy na dokumentaci 

a seznam prací, takzvanou Workpackage (obálka údržbových prací), na kterou Workorder 
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odkazuje. V Used Manhours jsou zaznamenány veškeré údržbové časy, které personál údržby 

strávil na řešení dané závady. Dále je již uveden datum, kdy byl zásah prováděn, a jaký tým, 

respektive kategorie údržbového personálu, se na řešení závady účastnila. 

Obrázek 11 – Reference příkazu k práci a vykázané odpracované hodiny 

Part Request na detailu 12 je důležitým polem pro sledování potřebného materiálu a to nejen 

pro oddělení Supply department, zásobování. Při zakládání nálezového příkazu k práci 

personál údržby zadává i díly, materiál a celky, které jsou potřebné pro vyřešení závady. Každý 

díl je daný svým číslem dílu (PN), sériovým číslem dílu (SN), popisem, respektive názvem, 

a pokud je k dispozici, tak i referencí k ilustrovanému katalogu dílů (IPC). V neposlední řadě 

je uveden i počet potřebných dílů. Tyto součásti se pak v systému objevují jako požadavek a 

je nutné je zajistit v dané době. 

Obrázek 12 – Pole pro zadání potřebných náhradních dílů a materiálu 

Tyto nálezy, viz obrázek 8, se odkazují na technologické karty, z kterých vznikají a odkazují 

se na ně. Vzniknou dle typu prováděného úkolu z vizuálních prohlídek (VCK), servisovánií 

(SVC), výměny (RPL) nebo například speciální detailní inspekce (SDI). Již zde dále neuvádím 

všechny typy údržbových úkonů. 

2.2.4 Systém technologických karet 

Základní technologické karty, Task Cards, sestavuje výrobce neboli držitel typového 

osvědčení. Ty obsahují potřebný popis úkonu, zonální diagram ilustrující pozice komponent, 

které mají být udržovány, aproximaci předpokládaných údržbových prostředků, odhadovaný 

čas na dokončení daného úkonu údržby. Dále je možné rozlišovat technologické karty na 

Block a Single Running. Block Task Cards (BTC), blokové karty, jsou stanovené karty 

s intervalem od data výroby. Single Running Task Cards (SRT) jsou naopak karty, které mají 

interval od prvního provedení karty do nadcházejícího s určeným intervalem typu „whatever 
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comes first“. Tento termín znamená, že intervalová hodnota, která byla určena a nastane dřív, 

je směrodatná k provedení úkolu. Tyto karty se poté mohou přidat do dalších typů revizí nebo 

se provádí v měsíčních prohlídkách nebo při jiných údržbových situacích. 

Rutinní práce, tzv. Routine Works (RW), jsou technologické práce vycházející z MPD 

dokumentu. Dalšími pracemi jsou tzv. Customized Works (CU) a Additional Works (ADD). To 

jsou úkony, které jsou provozovatelem upraveny, respektive se jedná o práce, které přímo 

nejsou uvedeny v MPD. Mezi Additional Works patří servisní bulletiny, modifikace, příkazy 

k zachování letové způsobilosti a další.  

Nález závady může být vzniknout z jakékoli z těchto prací. Je důležité pro konečné účtování 

revize, z které z těchto prací byl nález závady generován.  

Technologické karty, ač se mohou lišit v uspořádání dle operátora, mají v zásadě stejný obsah. 

Jak je možno vidět na obrázku 13, hlavička je vyplněna následujícími poli. Prvním je číslování 

a subjekt karty. 

A/C Area odkazuje na oblast letadla, kde má být úkon prováděn.  Checks odkazuje na balíček 

prací, který je značen dle zadavatele (zde pojmenováno dle intervalu provedení). A/C 

Registration obsahuje zpravidla národní a registrační značení. A/C type poté označuje ICAO 

typu letadla. ICAO kód je nutno odlišit od IATA kódu letadla. A/C seriál number je sériové číslo 

udělené výrobcem, které je unikátní pro každé letadlo. 

Interval uvedený na pravé straně určuje dobu prvního provedení nebo opakování. V případě 

SRT opakování se interval počítá od posledního provedení uvedené technologické karty nebo 

reference. Pokud je v položce uvedeno více možností, zpravidla pokud není uvedeno jinak, se 

řídí pravidlem, který interval nastane dříve. Workorder a Project No. jsou použity pro účely 

provozovatele pro odkazování a referenci na plánování údržby. Pod hlavičkou je uveden popis 

a instrukce karty a následně přístupové panely. Počty hodin pro výpočet času stráveném na 

odstraňování těchto panelů je nutno dohledat zpravidla v dokumentu MPD. 

Jednou z nejdůležitějších částí technologické karty, a obecně pro letectví v dnešní době, je 

tabulka pro osvědčení o provedené práci. Jsou zde uvedeny požadavky na kvalifikaci 

osvědčujícího personálu a dále zda je nutná nezávislá inspekce, která slouží k potlačení 

chybovosti. V kolonce následné je odkaz na nálezový WO, pokud se tedy závada při provádění 

dané TC vyskytne, je zde uvedena i reference pro dohledání v údržbovém systému. 
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Obrázek 13- Technologická karta poskytovaná provozovatelem 

Technologické karty jsou zpravidla pro přehlednost číslovány v souladu s ATA 100. Číslování 

těchto údržbových karet je vysvětleno na obrázku 14. ATA 100 je číselný referenční systém 

pro veškerou komerční leteckou dokumentaci. Tím je umožněno veškerému leteckému 
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personálu, který pracuje s leteckou dokumentací, lépe a rychle se orientovat v dané příručce 

či manuálu.  

 

Obrázek 14 – Princip značení technologických karet dle MPD 

Číslování odkazuje na ATA kapitoly, sekce a subjekty, které referují k systému, obecným 

postupům, časovým limitům nebo specifikacím. Hlavní kapitoly jsou doplněny o sekce, které 

následují číslovaní kapitol pomlčkou a dalším dvojčíslím. 
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3 Současný stav výpočtu údržbových časů ve společnosti 

CSAT 

Jak již bylo uvedeno v první obecné kapitole této práce, plánování údržby letadel je rozsáhlý 

a komplikovaný celek nařízení a pravidel, z kterých vychází výsledná údržba letadel a celků. 

S tím se pojí i značná potřebná znalost této problematiky a také rozsáhlá znalost technického 

oboru, jakým je právě letectví. Letectví je multidisciplinárním oborem, který spojuje jak 

technické, tak sociální vědy.  

3.1 Proces tvorby Workpackage 

V řádu měsíců před začátkem Maintenance Check, již začíná příprava Workpackage. 

Provozovatel jakožto poptávající, zasílá organizaci oprávněné v souladu s Nařízením Komise 

(EU) 1321/2014 dle části 145 seznam údržbových prací, které si přeje nebo které je nutné 

provést na letadle určité registrace. Tyto práce musejí být ohodnoceny hodinovou náročností, 

klasifikací odpovědného personálu a dále dalšími vlastnostmi, jako je materiál potřebný 

k provedení, technologie, vybavení a prostředky. 

Nejen tyto vlastnosti práce je nutno před začátkem revize zohlednit. Pro tento účel je 

v organizacích jak provozovatelů, tak údržbových společnostech, oddělení produkčního 

plánovaní. Obvykle sestává z početné skupiny lidí technického zaměření, kteří revizi detailně 

analyzují. Disponují znalostmi leteckých manuálů, technologií prací a souslednosti údržby. 

Produkční plánování lze dělit do dvou dalších skupin. První skupinou je výpočtové oddělení. 

Tito lidé se s danou revizí setkají jako první a jejich úkolem je studování seznamu prací 

zadaných provozovatelem. Druhou je poté přímo skupina zabývající se jednotlivými revizemi 

v jejich průběhu.  

V dnešní době jsou již veškeré podklady poskytovány elektronicky a vlivem toho je práce 

s daty jednodušší oproti letům minulým. Provozovatel poskytne podklady v různých formátech 

a výpočtové oddělení poté převádí seznam prací do jednotné formy. Jak bylo zmíněno výše, 

pro přehlednost bylo zavedeno v letectví číslování dle ATA 100. Tento referenční systém 

usnadňuje práce s tímto seznamem a zkušený odborník při prvním pohledu může ohodnotit 

oblast a náročnost práce. Výrobci letadel poskytují MPD reference prací i s ohodnocením 

hodin na provedení, přípravu a přístup k dané oblasti. Taktéž i panely letadla pro přístup jsou 

uvedeny. V některých publikacích MPD je obsažen potřebný rozsah technického vybavení 

nebo popis práce. Nicméně obsah MPD dokumentu se liší a není ucelen. Pomocí tohoto 

dokumentu a dalších potřebných programů lze předem plánovat celý Maintenance Check. To 

znamená zvláště plánovat celkovou průběhovou dobu, celkový potřebný počet údržbového 

personálu a hangárová stání. 
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Potřebný počet personálu vychází z detailní analýzy jednotlivých prací a interního hodinového 

ohodnocení. Výpočtové oddělení kromě takzvaných Rutinních prací, uvedených výše, obdrží 

i práce, které nejsou obsaženy v dokumentech MPD a nejsou tedy z minulosti ohodnoceny 

výrobcem. Jedná se především o údržbové práce označovány jako Additional Works, 

Customized Works nebo Deferred Defects. Jsou to práce na poptávku provozovatele nebo na 

příkaz příslušného úřadu nebo agentury. Tedy zpravidla Additional Works jsou servisní 

bulletiny, oznámeny servisními dopisy. Servisní bulletiny mohou být přímo odkazovány 

z Příkazu zachování letové způsobilosti. Popřípadě jsou Additional Works modifikace od 

držitelů typového osvědčení nebo doplňkového typového osvědčení. Pokud samotné 

výpočtové oddělení není schopné, nebo nemá možnosti, tyto práce zpracovat, přeposílá je 

dále na oddělení techniky letadel, respektive oddělení leteckých inženýrů. Ti podle svého 

zaměření na systémy letadel nebo konstrukci draku přijímají tyto práce a studují je. Vyhodnotí 

potřebné technologie, prostředky a materiály a zpět odesílají rámcový rozsah díla. Customized 

works jsou upravené rutinní práce provozovatelem letadla a bude o nich pojednáno níže. 

Obrázek 15 – Ukázka části poptávaných prací k provedení při údržbovém stání 

Příkladem prací je uvedená část seznamu na obrázku 15. Zde je zobrazena jako první 

Customized karta, kterou si provozovatel převzal a upravil z MPD dokumentu a po schválení 

příslušným úřadem ji začlenil k provedení na svých letadlech. Dále jsou zde uvedeny rutinní 

práce vycházející z programu MPG-3 a dokumentu MPD. Veškeré tyto práce jsou pro 
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zajímavost zonální prohlídky. Poslední položkou jsou vícepráce, které vychází z Deferred 

Defects. Deferred Defects jsou závady, které bylo možné dle platných letadlových příruček 

odložit do dalšího údržbářského zásahu. Tyto práce jsou poté doplánovány k běžným pracím 

do Maintenance Checks, aby letadlo mohlo být provozováno bez větších prostojů. 

3.2 Výpočet revizních časů 

Tato kapitola pojednává o samotném výpočtu revize. Krom plánovaných prací zahrnuje 

výpočet i věk letadla, popis Maintenance Check, registraci a další přímé informace o letadle. 

Výpočtové oddělení zpracuje kritické body revize a také největší nutné demontované 

přístupové oblasti, pro usnadnění plánování jiných oddělení před revizí.  

Tabulka 4 – Finální podoba výpočtu základních údajů Maintenance Check 

Calculated data [MNHr] 

Routine tasks: 74.3 

Routine Access + Preparation: 164.4 

Routine Works: 238.6 

Customized Worsk (access included): 39.3 

Findings from Routine and Customised Works up to limit: 54.0 

Additional Works, MODs, SBs, ADs etc.: 4307.0 

NRW over limit - estimation 587.0 

Výsledkem je mimo jiné tabulka 4, z které vycházejí další výpočty pro návrh smlouvy a pro 

nabídky provozovatelům. Řádky obsahují součty MPD hodin na rutinní práce, přípravu 

a přístup k práci, Customized Works jakožto upravené práce zadané provozovatelem, 

vícepráce jak bylo zmíněno výše a v neposlední řadě práce neplánované. Findings se zde dělí 

na neplánované práce do limitu a nad limit (NRW over limitú. Limit zde uvedený je určen 

smlouvou mezi údržbovou organizací a provozovatelem letadla. Dle tohoto limitu jsou 

v konečném důsledku účtovány nebo neúčtovány hodiny strávené údržbou na daném úkolu. 

To je tedy důležité zvláště pro marketingové účely. Na základě této tabulky, kdy se dále data 

dělí dle zaměření údržbového personálu, lze vypočíst nutné kapacity techniků pro revizi. 

Základní týmy jsou tvořeny údržbovým personálem kategorie B1 a B2. Tyto kategorie se dále 

dělí na týmy mechaniků draku a interiéru letadla, drakových systémů, motorů a podvozku, a 

týmy dílenských a strukturálních oprav. Pokud započteme další faktory, jako je mimo jiné i 

efektivita a dlouhodobá produktivita, lze určit parametr TAT, což je zkratka pro Turnaround 

time. Tedy pro celkový čas letadla strávený v údržbové organizaci. Ten je vyjádřený ve dnech.  
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Dále se výpočet zaměřuje na další položky revize, které jsou důležité v jejím průběhu nebo na 

jejím konci. Jedná se například o nutnost přistavení ocasních či křídelních plošin, zvedání 

letadla pomocí hydraulických nebo mechanických zvedáků, inspekce sedaček a jejich 

příslušenství, motorová zkouška nebo mytí letadla, jak vnějšího, tak i vnitřního.  

V konečném důsledku tedy výpočet revize obsahuje veškeré potřebné podklady pro všechny 

zúčastněné složky v údržbové organizaci. Marketingové oddělení po vytvoření a dokončení 

finálního výpočtu revize, odesílá návrh smlouvy provozovateli se zmíněnými údaji. 

Nyní se ale zaměřme na neplánované práce, které byly uvedeny v tabulce 3. Jak tato suma 

hodin vznikla? Existuje nějaký prostředek pro její výpočet? Odpovědí na poslední otázku je, 

že na světě dle dostupných informací neexistuje mnoho softwarových programů pro odhad 

neplánovaných prací, které by výpočet údržových časů organizacím usnadnily. Pokud 

takovými to programy údržbové organizace disponují, chrání si velmi jeho podstatu. Proto ani 

zde nebudu uvádět přesný výpočet, jaký byl do této doby používán v CSAT. Obecně je založen 

na tabulkových hodnotách, které byly postupně získány z experimentů a následně koeficienty 

upraveny tak, aby výpočty údržbových časů byly přesné. Tedy neplánované práce ve výpočtu 

revize jsou založeny za prvé na expertních znalostech, to znamená na úpravě dle minulých 

obdobných revizí, a za druhé na koeficientech násobení a přičítáním konstant. 
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4 Zpracování neplánovaných údržbových časů pomocí 

statistických lineárních modelů 

K dané problematice a obecně k řešení v této diplomové práci lze přistupovat primárně více 

způsoby. Můžeme pracovat s databází dat, kdy v jednom kroku budeme odhadovat výstup bez 

zohlednění předchozích vstupů a výstupů. Zastoupením této metody je MMSE, již pro všechny 

jistě známá metoda nejmenších čtverců, anglicky přeloženo Minimum Mean Square Error [2]. 

V této metodě se snažíme daty proložit přímku tak, aby pro každý datový bod byl kvadrát 

vzdálenosti od přímky co nejmenší, viz obrázek 16. 

Obrázek 16 – Graf použití lineární regrese metodou nejmenších čtverců 

Na tomto grafu lze demonstrovat metodu nejmenších čtverců. Rovnice proložené přímky je 

v pravém horním rohu. Tedy statistický model by měl v ideální situaci protínat všechny datové 

body. Nicméně přímka v reálné statistice, jak je očividné, k tomuto účelu nemůže postačit. 

Proto volíme model, který je definován přímkou a takzvaným šumem, náhodnou složkou. 

Rezidua, respektive vzdálenosti bodů od přímky, nám udávají odchylku od reálné hodnoty. 

V ideálním případě má pak rozptyl šumu náhodné rozdělení a chyby vykazují nulovou střední 

hodnotou [17]. Tato metoda bude detailně popsána v kapitole 4.1. 

Druhou možností je pracovat s normálním regresním modelem, který zohledňuje minulý stav, 

respektive stavy, systému, čímž se model a odhad jeho parametrů v krocích zpravidla 

zpřesňuje. Tento model a jeho princip, najdeme pod anglickou zkratkou MAP (Maximum 
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Aposteri Probability), který je založen na použití Bayesovy věty. Pokud je vhodné použití 

metody MAP, je průběh křivky predikce a simulace po x krocích postupně rovný. To by byl 

ovšem ideální případ, kdy bychom měli k dispozici nekonečný soubor dat, a tedy na modelu 

reálného systému je téměř nemožné takovýto jev pozorovat. Rozhodl jsem se práci řešit 

oběma způsoby, čímž bude možné porovnat přesnost a výsledky dvou metod.  

4.1 Lineární regresní model s odhadem parametrů MMSE 

Pro budování tohoto modelu se běžně používá metoda nejmenších čtverců. Model hledá 

vztah, jenž sumarizuje soubor dat. Tedy tvůrce modelu navrhuje regresní model, který se 

verifikuje regresní analýzou a následnými testy na výsledných hodnotách reziduí i statistik 

modelu. Tím je možné stanovit parametry modelu, o kterých bude pojednáno níže. 

V neposlední řadě je model určen k predikci, tedy dochází k vyčíslení hodnot závisle 

proměnných [3]. 

Tento model se vyznačuje tím, že je lineární v parametrech. Pod pojmem lineární je nasnadě 

představit si přímku, jakožto násobení proměnné konstantou. Nicméně lineární model 

v parametrech může konstruovat i křivku [3].  Ověření vhodnosti použití lineárního regresního 

modelu je tedy důležité. Samotný model je definován rovnicí 4.1. 

𝑦𝑡 = 𝑋𝑡𝛽 + 𝑘 + 𝑒𝑡 4.1 

Levá strana rovnice a její proměnná je takzvaně závislá. Na pravé straně se pak nachází k, 

jakožto konstanta modelu. Dále pak vektor 𝑋𝑡 , který definuje proměnné nezávislé. V odborné 

literatuře je označován jako vektor prediktorů.  Ten je násoben takzvaným regresním vektorem 

parametrů neboli koeficientů, který je odhadován na základě vektoru dat.  

Rozvojem této rovnice získáme známý tvar modelu: 

𝑦𝑡 = 𝑥1𝛽1𝑡 + 𝑥2𝛽2𝑡+. . . 𝑥𝑛𝛽𝑛𝑡 + 𝑘 + 𝑒𝑡 4.2 

Kde n je počet prediktorů. Jelikož se jedná o lineární model, musí splnit především podmínky 

pro jeho využití na datovém setu.  

Důležitý je mimo jiné jev zvaný kolinearita, respektive nepřítomnost tohoto jevu mezi vektorem 

proměnných 𝑋𝑡 [1].  Kolinearitu lze jednodušše testovat mezi dvěma prediktory, nicméně více 

matematicky složitá je již u multiregresního modelu s více prediktory. Pro tento účel lze použít 

výpočetní programy typu Matlab nebo Scilab. Dalšími jevy, které budou zmíněny v dalších 

kapitolách, jsou v zásadě lineárnost v parametrech, Gauss-Markovy předpoklady a zároveň 

předpoklad, že počet měření je větší než počet prediktorů. Dále je na uživateli využívajícího 

programu, aby vyhodnotil dané testy k ověření těchto předpokladů a jevů. 
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Nutné je, dle zásad pro použití lineárního modelu a Gauss-Markových předpokladů, také 

testovat rezidua modelu. To provádíme po jeho sestavení a vyhodnocení odchylek od reálných 

hodnot, na kterých jsme model sestavili. 

Při této tvorbě modelu není možné použít řízený experiment, tak jako při konstruování modelu 

na systémech umožňující reálné testování a reálnou konstrukci. Simulace revize letadel 

k testování a odzkoušení predikcí není v reálném systému možná. Je tedy nutné pozorovat 

a studovat reálná data na systému a hledat v nich vysvětlující proměnné, které po zhodnocení 

a testování lze zařadit do modelu. Tím se dostávám i k tématu dat. Dat, která údržba letadel 

a revize letadla obecně nabízí, je nepřeberné množství. Ale která je možno použít? Která jsou 

závislá a která mezi sebou nezávislá? Která data je možná získat před revizí?  

4.1.1 Systém tvorby modelu 

Na základě teorie a poznatků popsaných výše, a získání dostatečného vzorku dat, je možné 

konstruovat samotný model. Tvorba modelu se dá rozdělit do několika kroků: 

1) Zpracování dat 

2) Selekce prediktorů a návrh modelu 

3) Analýza modelu a použitých prediktorů 

4) Úprava původního návrhu modelu 

5) Potvrzení vhodnosti modelu, respektive jeho validace 

4.1.2 Zpracování dat 

Data, jak jsem již naznačil v kapitole 4.1, nejsou v údržbě letadel jednodušše získatelná. 

Rozhodl jsem se přistoupit k tvorbě více lineárních modelů, tedy na každý letadlový typ jeden. 

Vycházel jsem totiž z jednoho prostého předpokladu. Jelikož Maintenance Program každého 

typu, ba dokonce letadla s určitou registrací, je založen na odlišném způsobu, není v modelu 

možné zpracovat všechna data jedním návrhem.  

Naskýtá se pak příležitost a úvaha provést studii a potvrzení předpokladu, čím se tyto MP liší. 

Jednoduchá odpověď je u letadel ATR, která jsou již svou konstrukcí a stavbou naprosto 

odlišná od dopravních letadel Boeing 737 NG a Airbus A320 Family. Jak se liší poslední dva 

zmíněné? Jednoduchou analýzou může býti například porovnání časových intervalů prohlídek 

stanovených již v MRBR jakožto CPCP, viz podkapitola 2.2.1. MPD letadel výrobce Boeingu 

se prohlídka provádí poprvé po osmiletém provozu, kdežto letadla A320 Family mají tyto 

prohlídky již po šestiletém provozu [19]. Co to znamená a proč zmiňuji tento příklad? CPCP 

program byl vytvořen za účelem detekce koroze a předcházení riziku strukturálního poškození 

vedoucí například k mimořádné události nebo letecké nehodě. Z těchto prohlídek zpravidla 
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vyplývají velké neplánované opravy, které v konečném důsledku ovlivní, nebo mohou ovlivnit, 

průběhovou dobu revize letadel.  

Tedy obecně se liší MP těchto letadel zvláště v cyklech mezi revizemi. Z tohoto důsledku by 

model pro dvě stejně stará letadla jiného výrobce vykazoval nejistotu. Tedy proto je nutné 

vytvořit různé modely pro různé typy letadel.  

Před započetím revize obdrží údržbová organizace balíček prací, jak bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách, a tento balíček může rozpracovávat. Zpravidla jsou práce 

ohodnoceny MPD časy, v jednotkách MHrs. Tato data jsou dodána výrobcem na základě jejich 

statistik a uvádí je ve svém dokumentu. Pro mě v této práci jsou to základní data pro použití 

v modelu, která vykazují značnou korelaci s neplánovanými pracemi.  

Dalším vstupem může být věk letadla, který vzhledem k výrobnímu označení lze lehce 

k začátku revize dopočítat. Tento údaj se ukázal býti jako druhý klíčový, jelikož se dá v širokém 

měřítku označit jako spojitý, a tak je vhodný k použití do lineárního spojitého modelu. Nicméně 

předpoklad, že by významně ovlivňoval výsledné hodnoty, nemůže být naplněn. Znovu je 

důvodem odlišnost jednotlivých Maintenance Programs provozovatelů a metoda MSG 3, 

kterou je tvořen. Provozovatelé mohou dodržovat základní, nebo si ho ke svým potřebám 

upravit, v rámci povolených možností schválených odpovědným úřadem. Proto věk nemůže 

být ukazatelem obsáhlosti Maintenance Check.  

Kromě MPD prací udávaných výrobcem letadla jsou dále práce dané provozovateli, které 

z MPD vychází, ale odlišují se úpravami uživatelů. Tyto změny jsou schváleny výrobcem, 

respektive tedy odpovědným úřadem, a provozovatel je pak může zařadit do svých balíčků 

prací. Jedná se o takzvané Customized Works, kdy výrobce specifikuje práci na dané oblasti 

nebo celku, nebo například žádá o detailnější prohlídku. Tyto práce jsou pak jednodušše také 

počitatelné a ohodnocené a lze je použít jako další vstup do modelu. 

Čtvrtou základní položkou, týkající se obsahu prací, jsou Additional Works neboli vícepráce, 

které mohou být dány požadavkem úřadu pro jejich implementaci do kalendářního data nebo 

hodnoty jakožto AD (Airworthness Directive). Tyto požadavky jsou dány především 

z bezpečnostních požadavků. Naopak jsou tu pak vícepráce vyžadované přímo 

provozovatelem, což jsou zpravidla modifikace, která si provozovatel přeje implementovat na 

svá letadla. Tyto modifikace se povětšinou týkají zlepšení kvality letu pro cestující nebo 

letových vlastností a výkonů. 

Tyto základní údaje doprovází mnohé další, podružné, které jsou sice obsáhlé na detaily, 

nicméně nesplňují nezávislost mezi sebou samými či v datech chybějí jednotlivé body měření. 

Bylo možné uvažovat například počet Taskcards, jakožto další prediktor. Ale nejen počet 
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Taskcards obecně je důležitým faktorem – prediktorem. Nutno bylo se zaměřit na otázku, zda 

doba neplánovaných prací, nezávisí od počtu jednotlivých karet ze základních Zón letadla. 

Problém ovšem vyvstal znovu nad testem závislosti prediktorů. Jednotlivé zóny vykazovaly na 

celkové době neplánovaných prací silnou závislost, viz obrázek 17, nicméně vykazovaly 

i silnou závislost mezi ostatními prediktory, zvláště pak MPD danému času od výrobce. Tímto 

samým způsobem jsem analyzoval i vliv objednávaného materiálu před revizí. Tento prediktor 

nevykazoval takto silnou korelaci a po zahrnutí do modelu nepřinesl žádný přínos v reprodukci 

výstupu. Po logickém zvážení, je to pravděpodobně dáno tím, že tento materiál k revizi předem 

objednaný nemá dostatečnou vypovídající hodnotu o prohlídkách vizuálních, a tedy pokud je 

materiál objednán předem, jedná se povětšinou o výměnu spotřebního, takzvaného 

Consumable material, kde se již nepočítá s dalšími závadami. Takto bylo nutno logicky 

a kvantitativně analyzovat veškeré možné prediktory, které mohly vstoupit do modelu. 

Nicméně ve většině případů korelují s nadřazeným prediktorem a měly by být vyřazeny. 

Tedy jak výše uvedeno, jsou základní data, která se mohou použít. Obsahují však veškeré 

informace, které jsou potřeba k tvorbě modelu? Čtyři prediktory nemohou zcela určitě vysvětlit 

tak složitý sociotechnický systém, jehož základem je letadlo. Proto je nutno získat další data. 

Ta už ale nejsou obsažena v žádných statistikách. Je nutné je získat procházením balíčku 

prací a vyhodnocováním jednotlivých úkolů údržby 

Tyto proměnné jsou takzvaně kvantitativní, tedy jsou to hodnoty diskrétní, respektive mohou 

být klasifikované, tříděné. K tomu se váže ale použití speciální metody, obsahující tzv. Dummy 

variable. Bez zařazení těchto proměnných je možnost, že model nebude obsahovat potřebný 

informační přínos. Pokud stanovujeme vlastní hodnoty, které nabývají zpravidla jen 0 a 1, je 

jedno kterou hodnotu jakému stavu přiřadíme. Pro menší vnesení expertního vlivu do modelu, 

jsem vkládal pouze dvě stavové proměnné, ne tedy více úrovňové kategorické proměnné, 

které by tak přirozeně s větším počtem úrovní snižovaly vypovídající hodnotu modelu.  Tímto 

tedy můžeme model dovést k podmíněným stavům, respektive tím můžeme definovat 

například typ Maintenance Check nebo jeho náročnost, která nemůže být odvozena od počtu 

MHrs revize, a jiné další vlivy. Stupnici proměnných jsem tedy zvolil takzvaně dichotomickou, 

kdy nulou ohodnocená úroveň je určena jako srovnávací hladina pro vyjádření relativního 

poměru ostatních skupin a hodnotou jedna jako definování stavu výskytu. Příkladem může být 

obsáhlá revize na jednoduché práce s malou pravděpodobností nálezu závady oproti revizi 

letadla, kde se provádí stejný počet MHrs na prohlídkách CPCP.  

Do těchto Dummy proměnných jsem postupně zkoušel zavést různé vlivy od provozovatele až 

po obsah jednotlivých prací v revizi. Zajímavé bylo i testovat vliv, v jakém roce se údržba 

prováděla, jaký vliv měly nové technologie nebo rozšíření linek na rychlost údržby. Ale nyní je 
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důležité se zaobírat znovu otázkou závislosti prediktorů, nyní již ne kolinearitou. U binárních, 

obecně kategorických proměnných, tuto závislost nazýváme spíše asociací. K testování 

kategorických proměnných nám slouží Spearmanův test, který je možné sestavit z funkcí 

nabízených programem Matlab. Nyní se ještě pozastavím pro vysvětlení volby mezi 

Spearmanovým a Pearsonovým testem korelace. V konečném důsledku jsem použil oba tyto 

testy na všech datech byť jen pro porovnání jejich použití a ověření. Pearsonův test jsem použil 

pro analýzu dat, která vykazují spojitost a tato data by měla vykazovat také normální rozdělení. 

Nicméně ne v každém případě tomu tak musí být a některé měřené prediktory vykazují 

i značně jiná rozdělení. V tom případě je vhodnou volbou použít test Spearmanův. Ten je 

taktéž nutné použít pro testování asociace těchto prediktorů. 

4.1.2.1 Korelační analýza na reálném datovém bloku 

Na dalším grafickém zobrazení (obrázek 17) je možné vidět ukázku testu korelace mezi 

jednotlivými prediktory a proměnnými obecně. 

Obrázek 17 – Ukázka korelační analýzy na prediktorech datovém bloku modelu Airbus A320 FAM 

Pokud budeme analyzovat původní předpoklad použití dat je zřejmé, že rutinní práce dle MPD, 

které zahrnují jak přípravu, přístup a samotnou práci, jen lehce korelují s věkem. Slabá 

korelace mezi prediktory je definována do 0,3 hodnoty koeficientu. Tedy je možné použít tyto 

dva prediktory v modelu zároveň. Dále je zřejmé, že rutinní MPD plánované práce silně souvisí 

s přípravou a přístupem, kdy koeficient korelace je vyšší než 0,6 a tím značí silnou korelaci. 

Je tedy zřejmé, že jsou zahrnuty v celkovém čase a zároveň je závislý čas práce na času 

přípravy a přístupu k provedení práce. 
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Dalším předpokladem bylo použití Customized Works, což jsou práce upravené prozovatelem. 

Je to prediktor vhodný pro zařazení do modelu, jelikož není korelačně závislý s jinými 

prediktory. Nicméně nemá také takřka žádnou korelaci se závisle proměnnou. To znamená, 

že v konečném důsledku v lineárním modelu nemusí tento prediktor zpřesnit vypovídající 

hodnotu a koeficient determinace modelu. 

Taktéž lze analyzovat vícepráce, modifikace a přání provozovatele na úpravy draku a letadla 

obecně. Tyto práce evidentně nemají větší vliv na závady, což vychází i z logiky a zamyšlení 

se nad sousledností. Tento prediktor by mohl míti spíše větší vliv na celkovou průběhovou 

dobu revize a mohl by to být další klíčový faktor ovlivnění TAT revize. Z tabulky je totiž také 

patrné, že existuje závislost mezi přípravou a vícepracemi. Zároveň nemá takřka žádnou 

lineární závislost s MPD pracemi. 

Výše uvedená analýza použitelných dat proběhla neautomatizovaně. Metoda popsaná níže 

v podkapitole 4.1.3, provádí tuto selekci rychleji a efektivněji. 

Po vytvoření databáze dat, která jsou ke stavbě modelu použita, je nutné zhodnotit jejich 

kvalitu. Nezřídka je pravidlem, že data ač kompletní, vykazují chyby. Povětšinou jsou to 

neúmyslně špatně zadané údaje, které v konečném důsledku po testech znemožní použít celý 

prediktor. Tato data je nutné vyselektovat a vyřadit je z použití v modelu.  

Při tomto kroku je nutno se zamyslet nad relevantností a správností dat obecně. Jelikož je 

v systému zahrnut člověk, ale v modelu nefiguruje žádná proměnná, která by člověka zahrnula 

a specifikovala, je nutné počítat s vysokou nejistotou. Každý člověk, který provádí údržbu, je 

svým způsobem odlišný, a tedy i údržbu provádí jiným způsobem. A nejen člověk, je to 

i prostředí, které ho obklopuje a které může způsobit, že neplánované práce budou prováděny 

nebo naopak prováděny nebudou. Zmiňuji zde tímto lidský faktor, který definuje lidskou 

výkonnost v letectví. Bohužel tento faktor se v databázích neobjevuje a kategorizovat ho 

zpětně není možné.  

4.1.3 Prostředky analýzy modelu a použitých prediktorů 

Pro analýzu tvořeného modelu se zavádí soubor kritérií, které nám svými hodnotami poukazují 

a definují vypovídající sílu pro srovnání modelů různých typů. 

Prvním kritériem je koeficient determinace, značený 𝑅2 [6], jenž je definovaný jako podíl 

variability, kterou je schopen popsat regresní model, k celkové variabilitě závislé proměnné.  

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇𝑂
 4.3 
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Ve vzorci [7] výše je uvedeno SSE, reziduální součet čtverců. SSTO je poté celkový součet 

čtverců.  

𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 4.4 

SSE jak skýtá název, určuje i metodu, kterou je model tvořen. Metoda nejmenších čtverců je 

založena na principu snížení, respektive minimalizaci, SSE pomocí derivací s ohledem na 

jednotlivé parametry prediktorů, které se následně položí rovny nule. Po tomto procesu je 

možné i testovat hypotézy na těchto parametrech na určité hladině významnosti [14]. 

Koeficient determinace se v ideálním případě blíží jedné. Interval, který koeficient nabývá, je 

od nuly do jedné, včetně obou těchto hodnot. Tedy, tento koeficient nám teoreticky procentně 

udává, jak model dokáže vysvětlit šum a přizpůsobit se datům. Tedy svým způsobem udává 

procentní nejistotu, kdy model nebyl přesný, a odchylka nebyla vysvětlena prediktory.  

Nicméně pro účely multiregresního modelu, tedy regrese s více prediktory [5], není koeficient 

determinace sám o sobě ideálním [4]. Proto se přistupuje k zavedení takzvaného Adjusted 

index, který lépe vysvětluje chybu použití více prediktorů a je to dáno tím, že pracuje s rozměry 

datové matice, tedy i s počtem prediktorů a množstvím použitých dat.  

𝑅𝐴
2 = 1 −

𝑆𝑆𝐸
𝑚 − 𝑛 − 1

𝑆𝑆𝑇𝑂
𝑚 − 1

 4.5 

Pokud bychom vzorec 4.4 upravili dle matematických pravidel, zjistili bychom, že koeficient 

s indexem je vždy menší. V tomto vzorci je již zřejmé, že pracujeme s proměnnou m, která 

nám udává rozsah vstupních dat, vlastně tedy velikost vstupní matice pro provedení lineární 

regrese. Naopak n nám udává počet regresorů, neboli prediktorů, které jsme do modelu 

zahrnuli. Tedy tento koeficient nám ukazuje závislost, jak se mění vhodnost modelu s použitím 

například dalších proměnných, neboli nám koeficient vyjadřuje, jak byl vysvětlen rozptyl na 

datech. 

Dalšími kritérii, kterými můžeme hodnotit model, jsou informační kritéria Akaikeho a popřípadě 

Scharzovo. Tato dvě kritéria znovu pracují s počtem prediktorů a tím i vlivem počtu prediktorů 

na model. Tato dvě kritéria naopak mají nabývat hodnot co nejmenších a nejsou omezovány 

intervalem od nuly do jedné. 

Akaikeho kritérium lze vypočíst v zásadě třemi způsoby. V lineární regresi lze využít vzorce 

bez výpočtu takzvaného log-likelyhood, věrohodnosti, která primárně vyžaduje derivaci. Úvaha 

je nasnadě, hledáme právě maximum věrohodnosti na základě našeho datového bloku 
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a použití prediktorů, čímž pozorujeme, zda přidání daného prediktoru či odebrání, zlepší či 

zhorší vysvětlovací hodnotu modelu.  Lze tedy použít vzorce 4.6: 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑁 ∙ ln(𝑆𝑆𝐸) − 𝑁 ∙ 𝑙𝑛(𝑁) + 2 ∙ 𝑘 4.6 

kde N je počet vstupních dat a k je počet prediktorů. Tento vzorec je výhodné pro použití 

porovnání dvou a více modelů vzájemně, respektive pro selekci a výběr použití jednoho z nich. 

Obecně, pro použití k jako počtu prediktorů, zařazujeme do vzorce pro výpočet mezi prediktory 

i samotný šum modelu, kde toto tvrzení platí při použití metody nejmenších čtverců. [13] 

Pokud se zamyslíme nad použitím kritérií, upravený koeficient determinace chceme 

maximalizovat. To docílíme přidáním dalších vysvětlujících proměnných. Kdežto AIC kritérium 

s přidáním dalších parametrů zpravidla narůstá a jak jsme definovali výše, AIC kritérium 

naopak chceme nižší. Proto se zdát býti nejlepší možností sledovat všechna kritéria 

a zpravidla rozhodovat dle všech dostupných informací a hodnot. 

4.1.4 Testování lineárních regresních modelů 

Nyní je vhodné se zaměřit na testy a konfidenční intervaly. Na začátku je dobré určit hladinu 

významnosti α. Tu při této aplikaci volíme z intervalu 0,05 až 0,15, aby mělo testování 

vypovídající hodnotu. Testy lze dělit na dvě skupiny. Testujeme významnost odhadů 

jednotlivých parametrů a testujeme také model jako celek, tedy zda příslušná kombinace 

všech nezávisle proměnných statisticky významně zpřesní odhad proměnné y oproti použití 

průměrné hodnoty y.  

Prvním testem je stanovení hypotézy a její prověření, zda koeficient prediktoru, respektive 

hodnota parametru, se blíží nule nebo je nula. Toto je zkoušeno testem významnosti 

regresního parametru. Tímto lze stanovit, který prediktor je vhodné použít a který již nemá vliv 

na výslednou predikci a jen zkresluje statistiky [15]. Tedy matematicky zapsáno: 

𝐻0: 𝛽𝑖 = 0 , nulová hypotéza, i-tý parametr se rovná nule 

𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0 , alternativní hypotéza, i-tý parametr je různý od nuly 

Aplikujeme-li Studentovo rozdělení 𝑡0, můžeme použít statistiku s m méně n stupni volnosti.  

𝑡0 =
(𝑏𝑖 − 𝛽0)

𝑠𝑒(𝑏𝑖)
 4.7 

Po volbě kritických hodnot dle Studentova rozdělení můžeme stanovit obor přijetí hypotézy.  

𝑡0 >  𝑡∝/2   ∪  𝑡0 < − 𝑡∝/2 4.8 
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Pokud hodnota 𝑡0 náleží do oboru přijetí, zamítáme hypotézu 𝐻0: 𝛽𝑖 = 0. tyto testy můžeme 

souhrnně zařadit do takzvané Stepwise regression. Tedy je to proces stanovení modelu na 

datech, která probíhá v jednotlivých krocích. Existují především dva přístupy neboli metody, 

které provádějí testy na využití prediktorů v modelu. Jedná se o Forward selection nebo 

Backward selection [8]. Rozdíl mezi těmito je v přístupu, kolik prediktorů vkládáme do 

počátečního návrhu systému. První zmíněnou metodou aplikujeme do modelu na začátku 

pouze konstantu a následně po jednom prediktoru přidáváme a model testujeme. Naopak 

druhou metodou je vložení veškerých možných prediktorů a jejich následná analýza, která 

ukáže prediktory k vyřazení a k zanechání. Jak jsem již naznačil výše, použil jsem v práci 

druhou zmíněnou metodu (kapitola 5.1). 

Během tohoto procesu zároveň prediktory ověřujeme F-testem, jinak i nazváno test 

homogenity úseků. Je to test obecné lineární hypotézy, která využívá Fisher-Snedecorovo  

F-rozdělení. Tedy jinými slovy je test prováděn za účelem, zda je lineární regrese mezi y a x 

vhodná a jestli existuje. 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = . . . = 𝛽𝑛 = 0 , nulová hypotéza, testujeme, že parametry si jsou rovny a jsou 

rovny nule 

𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0 , alternativní hypotéza, i-tý parametr je různý od nuly pro minimálně jeden 

z parametrů 

Je nutno tedy spočíst statistiku 𝐹0.  

𝐹0 =
𝑆𝑆𝑅/𝑛

𝑆𝑆𝐸/(𝑚 − 𝑛 − 1)
=

𝑆𝑆𝑅/𝑛

𝑀𝑆𝐸
 4.9 

Dle nastavené hladiny α pak přijmeme nebo zamítneme hypotézu 𝐻0 dle kritéria, zda je 𝐹0 

větší než tabulková hodnota kritické hodnoty 𝐹𝛼 či naopak není. Pro aplikaci teorie a testování 

na reálných datech z revizí, byla napsána kapitola 5.1. 

4.1.5 Testování reziduí lineárních regresních modelů 

Po testování lze nyní postoupit k analýze reziduí, čímž i potvrdit, že jsme model tvořili vhodným 

způsobem, respektive s korektními daty vytvořili odpovídající model reprodukující reálný 

systém. Taktéž si potvrdíme splnění Gauss-Markových předpokladů, které je nutné ověřit 

proto, abychom mohli použít lineární regresní model tvořený metodou nejmenších čtverců [10]. 

Je nutné testovat tyto předpoklady: 

1) Autokorelace 

2) Test střední hodnoty chyb 

3) Heteroskedasticita 
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Reziduální analýza spjata k lineárním modelům vzniknuvší z reálných dat z provozu údržbové 

organizace, je uvedena v kapitole 5.2. 

4.1.5.1 Autokorelace 

Obdobně jako test na datech, prvním testem reziduí je autokorelace. Tedy jev autokorelace, 

pokud se vyskytne, značí sériovou závislost náhodné složky. Autokorelace v konečném 

důsledku může snížit vypovídající hodnotu celého modelu, kdy vnese nejistotu do intervalů 

spolehlivosti a uměle zvyšuje koeficient vícenásobné determinace, jakožto jedno z kritérií 

výběru modelu. Autokorelaci lze testovat Ljung-Boxovým Q-Testem.  

H0: nulová hypotéza, že data jsou nezávisle distribuována, není zde pozorována korelace na 

reziduích.  

H1: alternativní hypotéza definuje, že data jsou závislá a vyvracuje sériovou nezávislost.  

Pro zamítnutí hypotézy 𝐻0 musí platit: 

𝑄 > 𝝌𝟐
𝟏−∝ 4.10 

Kdy statistika Q sleduje 𝝌𝟐
ℎ rozdělení s h stupni volnosti. Tento test lze provést v programu 

Matlab pomocí předem definované funkce, lbqtest. Matematicky zjednodušenou formou testu 

je Box-Pierceův, který z výše zmíněného testu vychází. Pokud test provedeme na datech, 

která po každém členu vektoru reziduí umocníme kvadrátem, je tento test vypovídající i pro 

testování heteroskedasticity, viz další podkapitoly. 

4.1.5.2 Test střední hodnoty chyb 

Dalším testem na reziduích je potvrzení faktu, že náhodná složka nesystematicky osciluje 

kolem nuly, čímž mají náhodné poruchy stálou střední hodnotu. Při použití programu Matlab, 

je test odobný, jako dříve popsaný (kapitola 4.1.3), ale na datovém vektoru obsahující rezidua. 

Důležité pro použitelnost lineárního modelu je, aby se střední hodnota reziduí v ideálním 

případě rovnala nule, což je podmínka dána Gauss-Markovými předpoklady. 

4.1.5.3 Heteroskedasticita 

Zároveň lze na reziduích rozpoznat jev zvaný heteroskedasticita, kdy rezidua nevykazují 

konečný a konstantní rozptyl. Tímto jevem je nejvíce ovlivněn odhad parametrů prediktorů, 

čímž je ztracena vydatnost parametrů a modelu. Tedy jako v předchozím případě, může být 

diagnostická kontrola porušena. Tento jev lze odstranit samozřejmě dodáním chybějící 

vysvětlující proměnné, ovšem problém nastává, pokud taková proměnná není k dispozici. 
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Nedostatek dat často nastává v socio-technických systémech, kterým je například právě 

letectví, tedy i údržba letadel obecně. 

Veškeré testy se musí pro konečnou validaci provést, i když jsou prediktory nekorelované. 

Poslední zmíněný test je z testů Lagrangeových, pro objevení takzvaného ARCH efektu. 

ARCH je zkratka pro autoregresivní heteroskedasticitu. V literatuře je použití tohoto testu 

uvažováno jako alternativa k testu Ljung-Boxovu, nicméně pro ověření je možné provést oba 

tyto testy. Syntaxe v programu Matlab je poté archtest. 

4.1.6 Validace modelu 

Poslední částí tvorby lineárního modelu je jeho ověření. V práci jsem použil tři způsoby 

validace modelu. 

1) Analýza na nezávislém vzorku dat 

2) Konstrukce modelu na celém vzorku dat s porovnáním změn na modelu 

3) Porovnání konstruovaného modelu oproti modelu s konstantou 

První a vhodný způsob ověření, je nechat model pracovat s daty, která jsou s ním nezávislá. 

Jinak řečeno je záhodno použít další data, která nebyla k tvorbě modelu implementována. 

V praxi se při budování modelu oddělí z datového souboru, z matice dat, 10 až 20 % část, 

která je dále využita k validaci. Této části dat se říká hold-out sample. Po vložení těchto dat 

do modelu a přepočtu, nesmí být predikovaná neboli odhadovaná data diametrálně odlišná. 

Odhadované hodnoty nesmí vykazovat absolutní nezávislost s daty reálnými. 

Grafické zobrazení obsahuje konfidenční intervaly. Ty jsou důležité pro ověření vhodnosti 

modelu, kdy při dané hladině významnosti, se nachází predikovaná hodnota výstupu v tomto 

intervalu. Vznikají přičtením predikční hodnoty v plusové a minusové hodnotě.  

Výpočet těchto intervalů lze provést dle vzorce 4.11. 

𝐶. 𝐼. 𝑌𝑝 = √𝑀𝑆𝐸 ∙ √(1 + 𝑋𝑖 ∙ (
𝑀𝑆𝐸 ∙ 𝑖𝑛𝑣(𝑋´ ∙ 𝑋)

√𝑀𝑆𝐸
∙ 𝑋𝑖) 4.11 

Druhý způsob je založen na porovnání. Porovnáváme kritéria a parametry modelu 

konstruovaného bez hold out sample, odděleného vzorku dat, se stejnými druhy parametrů 

vytvořenými na celém vzorku dat. Cílem je ověřit, že tyto hodnoty se nebudou při konstruování 

zásadně měnit. Druhým způsobem validace lze odhalit, a dále i příslušnými akcemi redukovat, 

jev zvaný jako Overfitting. Tento termín popisuje situaci, kdy bychom vytvořili model na datech 

základních naprosto přesný, přizpůsobili ho jen na konkrétní data, ale při použití na dalších 
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vzorcích reálných dat vstupujících do modelu by sám o sobě neměl žádnou vypovídající 

hodnotu. Tedy jednalo by se konstruování lineárního modelu na základě šumu. 

Poslední způsob validace je intuitivní. Je to pouhé ověření, že mnou tvořené modely predikují 

výstupy lépe, nežli by predikoval model, který by obsahoval pouze konstantu, kterou je možno 

označit C. Konstantu C volíme dle poslední měřené hodnoty výstupu modelu. Tento výstup 

poté použijeme pro predikci následného kroku. Úvahou buď fakt, zda je záhodno do námi 

tvořeného modelu přidávat prediktory a zda je tedy model s nimi přesnější nežli bez nich.  

Konkrétní testování validace modelů Airbus A320 FAM a Boeing 737 NG je uvedeno v kapitole 

5.3. 

4.2 Normální regresní model s Bayesovým odhadem parametrů 

Pro další validaci použitelnosti právě lineárního modelu je vhodné ověřit, zda neexistuje 

i model pro odhad, který by lépe reprodukoval reálný systém. Vyzkoušel jsem tedy i tvorbu 

modelu na základě použití Bayesovy věty. 

Pro popis tohoto systému je nutné definovat veličiny, které nazýváme náhodné, jelikož 

v procesu získání a měření těchto veličin dochází k nepřesnostem v záznamu či v samotném 

systému dochází k poruchám v procesu.  

Veličiny v systému je záhodno třídit, a to podle kritéria významu v samotném systému. První 

modelovanou veličinou je výstup. Ten v daném okamžiku neznáme, respektive můžeme ho 

dodatečně měřit. Druhou veličinou je vstup, veličina, kterou můžeme nastavit a má tak přímý 

vliv na výstup. Třetí veličinou je vstup externí, který má taktéž vliv na výstup, ale nemůžeme 

ho měnit. Samotný vstup nazýváme řízením. Další veličinou je stav, který nám definuje model 

systému v daném okamžiku. Poslední složkou je šum, který je dán tím, že systém není 

deterministický. Obsahuje náhodné veličiny, které vnáší do systému neurčitost. Šum není 

možné předpovědět ani měřit.  

Náhodné veličiny se označují číselným indexem. Výstup modelu může být spojitý nebo 

diskrétní, tedy výstup je náhodná veličina diskretizovaná v čase. Hovoříme tak o náhodné 

posloupnosti indexované diskrétním časem se spojitými hodnotami.  

Úkolem je tedy vytvořit model, který je obrazem reálného systému, a to za pomoci 

matematického popisu závislosti modelovaných veličin na jiných, vhodně vybraných 

veličinách. Tato závislost ve většině případů není známa, a tedy vztahy je nutno popsat za 

pomoci parametrů. Společně s chybou měření a chybou v procesu se chyba v odhadu 

parametru z měřených dat projeví v neurčitosti. To je stochastická část systému, takzvaný šum 

zmíněný výše.  
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Jelikož je stochastika rozsáhlým matematickým oborem, který obsahuje nejen teorii 

pravděpodobnosti, ale i matematickou statistiku, tak zde nebudu již popisovat veškeré 

související definice a odvození. Zaměřím se pouze na lineární regresní model s normálním 

rozdělením náhodné složky, který použiji pro odhad parametrů a predikci výstupu. 

Model má obecnou rovnici uvedenou vztahem 4.12: 

𝑦𝑡 = Ψ𝑡´ ∙ Θ + e𝑡  4.12 

kde 𝑦𝑡 je modelovaná veličina 

 Ψ𝑡 je regresní vektor 

 Θ je parametr modelu  

e𝑡 je šumem s normálním rozdělením s nulovou střední hodnotou a konstantním 

rozptylem šumu r 

Pokud bychom pracovali pouze se vstupními veličinami bez předchozích vstupů, nazývali 

bychom model jako statický. Nicméně pro účel této práce je třeba vytvořit dynamický regresní 

model prvního řádu. Řád modelu je určen největším zpožděním modelované veličiny. V řadě 

případů platí pravidlo, že je lepší pracovat s modelem prvého řádu, přestože je mnoho-

rozměrný, než s modelem vyššího řádu [11]. 

4.2.1 Teoretická tvorba modelu 

Na začátku tvorby modelu řešíme tedy dva kroky: 

1) Návrh struktury modelu – počet veličin a zpoždění modelu 

2) Určení parametrů – ty nám určují, definují závislosti mezi veličinami 

V případě popisu a určení parametrů je nutné zavést funkci hustoty pravděpodobnosti f (Θ), 

která se nazývá apriorní a která tak odráží prvotní znalosti o parametrech. Informace 

z měřených dat se postupně využívají pro upřesnění popisu parametrů, čímž se původní 

apriorní hustota pravděpodobnosti mění na aposteriorní. Střední hodnota aposteriorní hustoty 

pravděpodobnosti vypovídá o bodových odhadech parametrů. To je dokázáno, tím že 

optimální bodový odhad podle kvadratického kritéria je roven podmíněné střední hodnotě 

(vzorec 4.13). 

Θ̂𝑡 = 𝐸[Θ|𝑑(𝑡)] 4.13 

Důležité je zmínit tzv. Bayesovu větu. Vývoj parametrů, tedy postupné upřesňování pomocí 

informací z měřených dat, je prováděno podle vzorce 4.14: 
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𝑓(Θ|𝑑(𝑡)) ∝ 𝑓(𝑦𝑡|Ψ𝑡, Θ) 𝑓(Θ|𝑑(𝑡 − 1)) 4.14 

kdy vztah začíná s apriorní hustotou pravděpodobnosti odrážející již výše zmíněnou expertní 

znalost. Výsledkem odhadování je levá část úměry, která tak udává úplný stochastický popis 

parametrů. 

Předpověď výstupu je popsána prediktivní hustotou pravděpodobnosti, která je podmíněná 

regresním vektorem a předchozími měřenými daty. Zde v podmínce nemůžeme použít 

parametry �̂�𝒕, které v danou chvíli neznáme. Tedy musíme modelovat obě neznámé veličiny, 

𝑦𝑡 a �̂�𝒕, podle sdružené hustoty pravděpodobnosti, která je rozložena dle řetězového pravidla. 

Tím získáme pouze výstup 𝑦𝑡. Předpověď výstupu v čase t je dána modelem 𝑓(𝑦𝑡|Ψ𝑡, Θ). 

Model má tvar daný následujícím vztahem (vzorec 4.15). 

𝑓(Θ|𝑑(𝑡)) ∝ 𝑓(𝑦𝑡|Ψ𝑡, Θ) 𝑓(Θ|𝑑(𝑡 − 1)) 4.15 

4.2.1.1 Algoritmus hledání parametru 

Postup hledání parametru je tedy následující [12]: 

1) Sestavíme apriorní hustotu pravděpodobnosti, kdy je doplněna apriorní statistika V0 

a κ0 , jakožto počítadlo vzorků. 

2) Druhým krokem je měření dat a tedy i průběžný přepočet statistik. Tím získáváme 

aposteriorní statistiky Vt a κt. 

3) Tuto statistiku pak využijeme k vytvoření aposteriorní hustoty pravděpodobnosti, která 

je založena na měřených datech. 

4) Posledním krokem je výpočet bodových odhadů, které jsou dány podmíněnou střední 

hodnotou (vzorec 16). 

Θ̂𝑡 = 𝐸[Θ|𝑑(𝑡)] = ∫ Θ f ( Θ|𝑑(𝑡))𝑑Θ
Θ

= 𝑉Ψ
−1𝑉𝑦Ψ 4.16 

Kdy matice 𝑉Ψ a vektor 𝑉y,Ψ  lze definovat rozdělením informační matice statistiky Vt na 

submatice (vzorec 4.17). 

Vt = [
𝑉𝑦 𝑉´𝑦Ψ

  𝑉𝑦Ψ 𝑉Ψ
 ] 4.17 

5) Výsledkem algoritmu uvedeného v bodech 1-4 je tedy konstrukce aposteriorní hustoty 

pravděpodobnosti a hlavně pak bodové odhady parametrů. 
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4.2.2 Realizace modelu na datech revizí A320 FAM 

Předchozí algoritmus lze následně zpracovat počítačovým programem. K tomuto účelu jsem 

vybral program Scilab. Skript algoritmu pro odhad parametrů a predikci výstupu lze čerpat ze 

Stochastických systému od I. Nagyho [11]. Po úpravách je skript dostupný v příloze této práce. 

Na uvedeném skriptu v příloze 2 bylo možné začít testovat data. Data poskytl již zmíněný 

systém pro údržbové organizace AMOS. Nicméně jsem se setkal s následujícími obtížemi.  

1) Neúplná potřebná data z revizí 

2) Data vykazující poruchy  

3) Nedostatek dat po sobě následujících revizí na jednom letadlovém typu 

Tři zmíněné problémy velmi zdržely postup tvorby samotného modelu. Data bylo nutné 

získávat z externích databází a jednotlivých oddělení celé společnosti a postupně je doplňovat 

do jedné celistvé databáze. Příkladem jako jeden z mnoha, lze uvést tento. Během revize 

a údržby letadla nebyla v systému AMOS doplněna hodnota Flight Cycles, která jakožto 

prediktor pro výpočet výstupu, je velmi důležitá.  

Neméně závažná jsou data, která vykazovala chybu. To bylo zapříčiněno v zásadě lidským 

faktorem ať ze strany pracovníka údržby vykonávající danou činnost nebo zadavatele do 

systému. 

Poslední překážkou, nakonec i nejzávažnější, byla závislost dat. K dynamickému regresnímu 

modelu je možné přistupovat více způsoby. Tento fakt lze ověřit Pearsonovým nebo 

Spearmanovým korelačním testem, respektive jeho výpočtem. Koeficient těchto testů nabývá 

hodnot od -1 do 1, kdy hodnoty blížící se k mínusové hodnotě indikují nepřímou závislost dat, 

kdežto plusové hodnoty koeficientu přímou závislost. Hodnoty koeficientu blížící se nule 

znamenají zanedbatelnou lineární závislost a mezi daty lze stanovit absence korelace. 

O těchto testech bylo více pojednáno v kapitole o lineárním modelu. 

Pokud se prokáže, že mezi predikovanou veličinou a předchozím stavem není závislost, je 

očividné, že model nemůže reprodukovat chování systému. Tedy algoritmus nebude a nemůže 

upřesnit parametry prediktorů modelu nebo ne dostatečně natolik, aby byl model použitelný 

k predikci. 

Nejdříve jsem testoval sestavení modelu pro jednotlivá letadla, kdy jsem uvažoval s tím, že 

výstup závisle proměnné y v čase t, je závislý na výstupu t-1, tedy na svém minulém stavu. Na 

reálném modelu to znamená, že pokud by na poslední revizi letadla bylo y hodin nálezového 

času, v aktuální další revizi by s určitou závislostí byly nálezové hodiny ovlivněny právě 

minulým výstupem. Závislost je zde míněna lineární, jelikož se zabýváme modely s parametry 
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vykazující linearitu. Model vykazoval v tomto případě značný šum, který nebylo možné 

odstranit ani zpřesněním parametrů nebo například přidáním nebo úpravou prediktorů. 

Vypovídající hodnota modelu je takřka nulová, kromě sledování trendu a vývoje revizí 

nedokáže model predikovat (obrázek 18). 

Bylo tedy zásadní přistoupit k aplikaci předchozího druhu modelu. Ten se vyznačuje tím, že 

jsem nepoužil minulé výstupy daného letadla z revize. Tím se nejen zdvojnásobil objem dat, 

které bylo možné použít, ale také jsem vyloučil nedostatek nezávislosti minulých výstupů. 

 

Obrázek 18 – Simulovaná a predikovaná data revizí Airbus A320 FAM 
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5 Aplikace testování lineárních regresních modelů na datových 

blocích 

Po selekci, jaký model je vhodné použít, je dle postupu tvorby modelu (kapitola 4.1.1.) záhodno 

pokračovat testováním modelu a následně testovat rezidua, vzniknuvší jakožto rozdíl 

měřených a predikovaných hodnot. 

5.1 Backward elimination modelů Aribus A320 FAM a Boeing 737 NG 

na reálném datovém bloku 

Na základě kapitoly 4.1.4. lze nyní testovat model s reálnými daty z provozu a údržby letadel 

popsaných v kapitole 4.1.2. V tabulkách níže je vyobrazena metoda Backward selection 

pomocí parametrů β modelů Airbus a Boeing. Dále v posledním sloupci je vždy uvedeno 

testování nulové hypotézy pomocí t-testu. Po provedení prvního kroku Backward elimination 

je stav prediktorů zobrazen v  tabulce 5. 

Tabulka 5 – Prediktory před aplikaci Backward elimination modelu Airbus A320 FAM 

Název prediktoru Parametr prediktoru Hodnota parametru Hodnota testování 

Age of aircraft 𝛽1 33.495 4.105 

MPD MHrs 𝛽2 1.557 12.316 

Operator X 𝛽3 -4.860 -0.052 

Additional Works 𝛽4 0.273 3.785 

Customized Works 𝛽5 0.703 1.735 

Na hladině pravděpodobnosti 5% odpovídá hodnota tα/2 1.9886 a tedy zde zamítáme prediktor 

Provozovatele. Nicméně prediktor Additional Works v modelu zůstává. Tedy po odebrání 

jednoho prediktoru s nejmenší hodnotou t-testu a Backward elimination pokračuje dalším 

krokem (tabulka 6). 

Tabulka 6 – Prediktory po aplikaci Backward elimination modelu Airbus A320 FAM 

Název prediktoru Parametr prediktoru Hodnota parametru Hodnota testování 

Age of aircraft 𝛽1 33.598 4.174 

MPD MHrs 𝛽2 1.556 12.333 

Additional Works 𝛽4 0.273 3.7235 

Customized Works  𝛽5 0.715 2.049 
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Na hodnotách testování t0 je zřejmé, že narůstají s ubývajícím počtem prediktorů a tedy 

spolehlivost testu se zvyšuje. U prediktoru 𝛽5 je zřejmé, že se pohybuje na hranici přijmutí. 

Jelikož je hladina nastavena na 5 %, rozhodl jsem se prediktor modelu ponechat. Výsledné 

grafické vyobrazení simulovaných a měřených hodnot výstupu se spočtenými hodnotami 

C.I.Y. (viz vzorec 4.11) označenými zeleně, je vidno na dalším grafu (obrázek 19). 

 

Obrázek 19 – Graf predikovaných a simulovaných hodnot výstupu modelu A320 FAM 

Tedy po jedné proměnné, která nejvíce statisticky neovlivní model, odebíráme a poté 

opakujeme proces do té doby, než bychom museli odstranit proměnnou, která vypovídající 

hodnotu modelu sníží.  

Tak jako testování předchozího modelu, můžeme testovat i model Boeingu 737 NG. Výsledné 

hodnoty jsou zapsány v tabulce 7. 

Tabulka 7 – Prediktory před stepwise Backward elimination Boeing 737 NG 

Název prediktoru Parametr prediktoru Hodnota parametru Hodnota testování 

Operator X 𝛽1 680.775 2.661 

Age of aircraft 𝛽2 90.518 6.133 

MPD MHrs 𝛽3 1.673 9.528 

Customized Works 𝛽4 0.460 0.981 

Additional Works 𝛽5 -0.182 -1.154 

Jak bylo řečeno dříve, odlišnosti mezi výrobci letadel a obecně koncepcí typu, silně ovlivňují 

modely pro predikci. Na hladině pravděpodobnosti 5 % odpovídá hodnota tα/2 rovno 1.9886. 

Tedy podle intervalů ve vztahu 4.8 můžeme dle tabulkových hodnot vyřadit parametr prediktor 

s parametrem 𝛽4 a následně poté i 𝛽5. To nám již jen potvrdilo očekávání, jelikož mezi 

vícepracemi a výstupem není silná korelační závislost (koeficient korelace více jak 0,7 [9]). To 
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samé platí pro Customized práce. Také to potvrdilo myšlenkovou analýzu prediktorů a jejich 

vliv na nálezové práce. 

Dalším krokem této metody je znovu otestovat zbývající prediktory. 

Tabulka 8 – Prediktory po aplikaci Backward elimination modelu Boeing 737 NG 

Název prediktoru Parametr prediktoru Hodnota parametru Hodnota testování 

Operator X 𝛽1 666.623 2.645 

Age of aircraft 𝛽2 90.030 6.130 

MPD MHrs 𝛽3 1.637 10.00 

Nyní je z tabulky zřejmé, že parametry dle t-testu vyhovují k použití. Nicméně v kapitole 

validace se ještě zaměřím na další ověřování prediktorů s t hodnotou blízké kritické. Výsledné 

grafické zobrazení je uvedeno na obrázku 20. 

 

Obrázek 20 – Graf predikovaných a simulovaných hodnot výstupu modelu Boeing 737 NG 

5.2 Testování reziduí modelů Airbus A320 FAM a Boeing 737 NG na 

reálném datovém bloku 

Testy popsané v předchozích podkapitolách jsou dostatečně vypovídajícím potvrzením 

použitelnosti modelu z hlediska závislosti reziduí a dalších základních jevů, které se mohou 

vyskytnout. V případě, že rezidua vykazují autokorelaci, vždy by měla následovat analýza 

použití dalšího prediktoru a znovu testovat hypotézy. Tedy vždy je preferované použít model 

bez korelovaných reziduí, nicméně u některých modelů a dat není vyhnutí. Tento případ není 

ale akceptován v této práci. V případě, kdy situace není dodáním prediktoru zlepšena, je 

v uvážení použití jiného specifika či typu modelu. Těmito typy mohou být například ARIMA či 

nelineární regresní model. Specifikací modelu je myšleno například násobení prediktorů, 

násobení a mocnění prediktorů či pouze umocnění prediktorů a pouze jejich použití. 
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Veškeré testy reziduí v matematickém programu Matlab zobrazí přímo binární hodnotu, kdy 

pokud se hodnota rovná nule, tak hypotéza není zamítnuta. Opakem hodnota jakéhokoli testu 

je jedna, hypotéza je zamítnuta a model musí být znovu analyzován a přetvořen. Pro tento 

účel jsem data z modelů uložil do samostatné matice a následně přes skript nahrál do 

programu Matlab. Grafické zobrazení reziduí modelů Airbus a Boeingu jsou na obrázku 

21 a 22.  

 

Obrázek 21 – Grafické vyobrazení residuí modelu Airbus A320 FAM 

Obrázek 22 – Grafické vyobrazení residuí modelu Boeing 737 NG 

Výsledkem výše zmíněných testů z residuální analýzy byly hodnoty binárních nul a tedy 

i poslední potvrzení pro to, aby model mohl být testován na validaci.  
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5.3 Validace modelů Airbus A320 FAM a Beoingu 737 NG 

Na základě teoretické části v kapitole 4.1.5, můžeme testovat rezidua modelů. Zaměřme se 

tedy na model Boeingu 737 NG. Na obrázku 23 je vyobrazeno použití modelu na 10 % hold-

out sample hodnot Airbus A320 FAM.  Červenou křivkou jsou proložena data predikovaná, 

modrou křivkou data reálná. Zelenými symetrickými křivkami jsou vyobrazeny konfidenční 

intervaly s hladinou významnosti 0,05 neboli 5 %.  

 

Obrázek 23 – Graf validace modelu Boeing 737 NG 

Jak je zřejmé z obrázku validace modelu Boeingu 737 NG, při použítí hold-out sample 

k predikci výstupu, je hodnota výstupu simulované veličiny pouze jednou mimo hodnotu 

konfidenčního intervalu. Druhý model je následně validován stejným způsobem v grafu na 

obrázku 24. 

Model Airbus A320 FAM vykazuje větší jistotu a tedy menší odchylku hodnot. Důkazem jsou 

i kritéria modelu, kdy model druhý zmíněný vykazuje 78% hodnotu v koeficientu R2
a. Bohužel 

co lze s obtížemi predikovat matematickými lineárními modely jsou výkyvy, extrémní případy, 

kdy letadlo, kde je předpokládaná velká náročnost neplánovaných prací, nevykazuje žádný 

takovýto jev a naopak letadlo, které neobsahuje žádné náročné práce, přilétá se závadou, na 

které se stráví až stovky hodin.  
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Obrázek 24  – Graf validace modelu A320 FAM 

Druhým způsobem validace je následně použít veškerá data a utvořit model znovu. Poté 

porovnáváme parametry modelu, zda došlo k jejich výrazné změně. Tím otestujeme stálost 

a stabilitu modelu obecně. Není dáno kritérium o kolik procent, je změna v parametrech 

prediktorů přípustná, nicméně zcela zřejmě nestabilní model vykazuje výkyvy v řádu stovek 

procent.   

Nyní je v tabulce 9 a 10 zobrazena procentuální změna prediktorů. 

Tabulka 9 – Validace modelu Airbus A320 FAM s hold-out sample 

Parametr 
prediktoru 

Hodnota parametru 
s 90 % dat 

Hodnota parametru 
s 100 % dat 

Procentuální změna 
parametru 

𝛽1 37.116 33.219 -10.500 

𝛽2 1.656 1.544 -6.744 

𝛽4 0.302 0.219 -27.626 

𝛽5 0.715 0.790 10.550 

Tabulka 10 – Validace modelu Boeing 737 NG s hold-out sample 

Parametr 
prediktoru 

Hodnota parametru 
s 90 % dat 

Hodnota parametru 
s 100 % dat 

Procentuální změna 
parametru 

𝛽1 666.623 420.914 -36.859 

𝛽2 90.030 96.910 7.643 
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𝛽3 1.637 1.592 -2.745 

V tabulce 10 jsou popsány změny parametrů prediktorů. Pokud bychom provedli Backward 

elimination s dalším parametrem, který vykazoval blízké hodnoty k hodnotě kritického t0, 

parametry by dosáhly většího ustálení. Nicméně stále je změna parametrů v řádech jednotek 

až desítky procent. Největší změnu vykázal parametr prediktoru provozovatele v modelu pro 

Boeing 737 NG, který je určen takzvanou Dummy variable. Zde je nutné provést rozvahu nad 

jeho použitím. K tomu lze použít kritéria modelu.  

Tabulka 11 – Kritéria pro selekci Dummy variable použití na modelu Boeing 737 NG 

Kritérium validace S použitím Dummy Variable Bez použití Dummy variable 

R2
a 0.735 0.718 

SSE 29524591.708 29524591.708 

MSE 312199.696 320919.475 

 AIC 485.535 488.627 

Kritéria v tabulce 11 se vlivem použití Dummy variable s prediktorem Provozovatele letadla, 

zásadně nemění, což vypovídá o tom, že model tímto prediktorem nebyl zásadně ovlivněn. 

Pro další operace s modelem necháme prediktor Provozovatele letadla dále zařazen. 

Výsledek lze indikovat na sumě kvadrátu reziduí modelu, tedy SSE, kdy vzorec pro výpočet 

byl uveden výše. Tuto sumu získáme i pro model tvořený pouze konstantou a porovnáme je. 

Tabulka 12 – Vysvětlující síla modelů oproti použití konstantní hodnoty 

Model 
SSE modelu s 

prediktory 
SSE modelu 

s konstantou pouze 
Násobný rozdíl  

Model A320 FAM 8876552.209 54065920.99 4.9x 

Model Boeing 737 NG 23496934.25 115266961.7 6.1x 

Z tabulky 12 je zřejmé, že modely s prediktory jsou řádově přesnější nežli bez prediktorů. Tedy 

tímto lze výše zmíněné modely považovat za validované, a to třemi způsoby. To znamená, že 

model dokáže reprodukovat významnou část chování reálného systému.   
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6 Shrnutí dosavadních výsledků tvorby modelů 

Jakožto cíl této práce bylo stanoveno zaobírání se a analyzování neplánovaných prací při 

revizích těžké údržby letadel ve společnosti CSAT.  

Na počátku práce, a následně i v průběhu celé tvorby, byla získána data ze systému AMOS 

od společnosti Swiss Aviation Software verze 11. Metodologie tvorby modelu byla na začátku 

definována dvěma způsoby přístupu. Následně pak jeden typ modelu byl použit jako ověření 

vhodnosti lineárního regresního modelu. Lineární modely uvedené v kapitole 4.1 této práce, 

byly validovány a přináší uspokojivý výsledek v predikci nálezových časů, nicméně vždy je 

možné tyto predikce zlepšovat a zdokonalovat. To je možné zvláště dodáním dalších dat do 

modelů a následně znovu zpracovat analýzu. Bohužel další data je možné získat až 

s přibývajícím časem. Ovšem možností je do modelu zahrnout diametrálně odlišná data 

a testovat je i s jinými přístupy k modelu. Příkladem již zmíněný model ARIMA pro specifické 

použití na jednotlivé registrace letadel, nicméně znovu testování a budování složitějších 

modelů je nad rámec zadání této práce. 

Pokud se na práci podíváme zpětně, po kompletaci dat bylo možné provést jejich analýzu 

a následně určit prediktory. Ty byly testovány na kolinearitu a korelované prediktory byly 

z datového bloku vyřazeny. Před použitím v modelu byl datový blok rozdělen na data pro 

stavbu modelu a již zmíněný hold-out sample, který byl použit pro validaci modelu.  

Nezávisle na sobě byly budovány modely pomocí lineárního regresního přístupu MMSE a dále 

model založený na odhadu modelu pomocí Bayesovy věty, a tak upřesnění parametrů 

použitých v něm v krocích času. Po sestavení modelů pro Airbus A320 FAM a Boeing 737 NG 

bylo možné přistoupit k testování a validaci. Model sestavený druhým přístupem byl následně 

použit jen k potvrzení, že revize po sobě jdoucí na sobě nejsou zdaleka závislá, co se týče 

lineárních modelů. Pokud bychom měli ovšem data pro každé konkrétní revize daného letadla, 

mohli bychom tak modelovat a predikovat další kroky dle určitého předpokladu. Bohužel 

s použitím pouze jednoho jediného minulého stavu, minulé revize, nelze predikovat příští 

revizi, která je v zásadě vždy diametrálně odlišná. To lze potvrdit i obsahem a přístupem 

programu údržby letadla, kdy se velmi zjednodušeně řečeno střídají objemově menší a větší 

revize a vlivem i přístupu MSG-3 se postupně s přibývajícím věkem letadla zvyšuje objem 

prací v těchto jednotlivých revizích. Zde musím upozornit, že pokud by byl datový blok 

rozsáhlejší, závislost mezi po sobě jdoucími revizemi specifického druhu existuje. Nicméně 

pro nedostatek dat nelze tento model zatím sestavit. 
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V tomto bodě tedy bylo záhodno se již soustředit jen na tvorbu lineárního regresního modelu 

a ustoupit od použití Bayesovy věty pro odhad parametrů a predikci výstupu. Predikovat 

z jediného minulého stavu letadla není takřka možné.  

Použití lineárního modelu má nesčetné množství výhod a možností. Mnohé z těchto možností 

byly využity v této práci, nicméně nejen vlivem velmi omezeného datového vzorku, nebyl 

potenciál regresního modelu plně využit. Sestavení modelu predikce údržbových časů 

letadlového typu pouze jednoho provozovatele, který by si udržoval letadla pouze jednou 

organizací údržby, by bylo diametrálně jednodušší pro konstruování a předpověď těchto časů. 

V tuto chvíli je ovšem z mého pohledu očividné, že nevysvětlených přibližných 20 % rozptylu 

hodnot datových bloků, může být dále vysvětleno. Postačí k tomu více dat a jejich detailnější 

analýza. To znamená, že model potřebuje další vysvětlující proměnnou, která bude zahrnovat 

již zmíněné extrémní případy. Jak tyto extrémní případy predikovat? Která proměnná a který 

prediktor, který můžeme před revizí použít je ukryt v údržbovém systému AMOS? Tyto otázky 

mohou být zodpovězeny, ale je k tomu potřebné delší časové období a hlubší přístup k datům. 

Posledním bodem, který je vhodné uvést do shrnutí dosavadních výsledků, je vlastní přínos. 

Ano, nástroj funguje a predikuje, nicméně důkazem jest i srovnání s dosavadním systémem 

výpočtu neplánovaných prací. To lze vyjádřit spočtením kvadrátu reziduí výpočtů provedených 

v CSAT a výpočtu mých predikcí. Tím tak lze porovnat jednotlivé metody. U modelu Boeingu 

737 NG je komparace jednoduchá, jelikož data byla dohledatelná. To ovšem neplatí pro model 

Airbus A320 FAM. Ukázkou tedy bude srovnání na modelu Boeing. 

Tabulka 13 – Srovnání predikovaných hodnot na modelu Beoing 737 NG 

SSE Predikovaných hodnot 
modelem 

SSE Výpočtů CSAT 
oddělení 

Procentní rozdíl mezi 
SSE predikce modelu a 

výpočtu CSAT  

2,548 * 10^7 4,157 * 10^7 38,7% 

V tabulce 13 jsou uvedeny hodnoty SSE. Tedy odhad neboli predikce neplánovaných 

údržbových časů byl přesnější u modelu Boeingu 737 NG o 38,7 %.  
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7 Aplikace lineárních výpočtových modelů v CSAT 

Jakožto hlavní cíl mé diplomové práce bylo vytvořit přínos v podobě ušetření nákladů 

a zlepšení plánování revizí letadel při údržbovém stání v hangárech CSAT. Proto validované 

modely je nutné implementovat i do postupů výpočtů revizních časů. Jak bylo uvedeno 

v předchozích kapitolách, výpočty se v CSAT provádí na základě předchozích zkušeností 

a expertních znalostí, popřípadě experimentování s proměnnými.  

Jelikož vytvořený model potřebuje v praxi nejdříve dlouhodobě ověřit, než ho lze nasadit do 

provozu, rozhodl jsem se vytvořit aplikaci spustitelnou na kterémkoli desktopovém zařízení 

používající operační systém Windows, který bude separátně funkční mimo výpočty již 

vytvořené produkčním plánováním. Tedy pomocí programovacího jazyka C Sharp neboli C# 

bude vytvořen kód, který bude napomáhat odpovědným osobám ve výpočtu revizních dob. 

7.1 Tvorba aplikace 

Rozhodl jsem se použít k tvorbě Microsoft Visual Studio Community 2017, kde lze intuitivním 

způsobem tvořit jednoduché i složitější aplikace a plně tak postačí k tvorbě aplikace na odhad 

neplánovaných prací revize.  

7.1.1 Programovací jazyk C# 

Po nezbytném nastavení prostředí Visual Studia, zvolením programového jazyka C#, lze ihned 

začít tvořit vlastní projekt. Jazyk C# byl vytvořen firmou Microsoft jakožto vysokoúrovňový 

programovací jazyk, který je objektově orientovaný [20]. Jazyk využívající objektově 

orientovaný přístup, kdy se klade důraz na opětovné použití kódu. To znamená, že program 

tvoříme z komponent, které jsou předem definované. V programu si determinujeme objekt, 

který popisujeme atributy a metodami. Atributy jsou vlastnostmi a metody jsou schopnosti, 

které objekt může vykonávat.  

Výhodou C# je i přenositelnost, kdy veškeré námi vytvořené programy jsou spustitelné na 

jakémkoli interpretovi, tedy na takzvaném překladateli pro danou platformu. 

7.1.2 Windows Forms aplikace 

V prostředí studia si zvolíme nový projekt typu Windows Forms Apllication. Mým cílem je 

vytvoření aplikace pro zadávání číselných hodnot prediktorů s tlačítkem, které po stisknutí 

provede výpočet na pozadí aplikace. Nicméně důležité je taktéž zajištění správnosti funkce 

aplikace, tedy programově dohlédnout na stabilitu aplikace. To je dosaženo několika 

podmínkami.  
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1. Do jednotlivých polí pro zadání čísel do výpočtů nebude možné zadat písmena 

2. Každé políčko pro vstup hodnot bude muset být vyplněno, aby byl výpočet proveden 

3. Nelze zadávat hodnoty do výsledných textových polí 

Princip programování v tomto jazyce a prostředí je intuitivní. V záložce Toolbox si do 

návrhového pole importujeme požadovaná tlačítka a textová pole. Úpravou jejich atributů 

a metod pak definujeme v zdrojovém kódu jejich funkci.  

 

Obrázek 25 – Vývojové prostředí Microsoft Visual Studia 2017 

Na obrázku 25 je část kódu, kde je i popsáno první z tlačítek aplikace. Tedy po stisknutí tlačítka 

nastane výpočet proměnných definovaných níže, dle námi definované rovnice. Důležité je 

definovat, že proměnná x je číselná hodnota. Každou proměnnou pak aplikace načítá 

z textových polí, které si volíme. 

Jak bylo uvedeno výše, pro správnou funkci musíme definovat atributy políček. Tedy pro každé 

textové pole musíme popsat, jak se má chovat. Na obrázku 24 je ukázka definování prvního 

textového pole pro zadání prediktoru. Prvním krokem je definování události KeyPress pro 

textová pole, která zajistí, že můžeme do pole zadat pouze čísla 0 až 9 a dále tato čísla oddělit 

desetinnou čárkou. Druhá událost zajišťuje, že pokud je textové pole prázdné, bez vložené 

jakékoli číselné hodnoty, nelze stisknout tlačítko pro výpočet. Toto je nutné definovat pro 

všechna pole a zároveň definovat tlačítko, že dokud nejsou vyplněna všechna příslušná 

textová pole, nelze ho aktivovat. Ukázka aplikace této podmínky je vyobrazena ve skriptu na 

obrázku 26. 
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Tento proces musíme provést pro všechna pole a tlačítka. Jelikož do aplikace vkládáme dvě 

výpočetní rovnice pro dva modely, Airbus A320 FAM a Boeing 737 NG, tvoříme sedm 

textových polí pro zadávání čísel a dvě tlačítka pro výpočet (obrázek 27).  

 

Obrázek 26 – Definování textových polí aplikace 

Další dvě textová pole jsou definována pro simulovaný výstup modelu, výsledek výpočtu 

rovnice. Do těchto polí vkládáme pomocí kódu výsledek rovnice. K tomu, aby uživatel nemohl 

zadat do pole pro výsledek číselné hodnoty, upravíme atribut zadávání do pole na hodnotu 

zákazu. Celý kód lze nalézt v příloze 3.  

Výhodou programování v tomto prostředí je i grafické zobrazení, které je takřka libovolně 

upravitelné. Lze tedy nastavit vzhled aplikačního okna, pozadí a celou aplikaci tak přizpůsobit 

uživateli. V závěru tvorby aplikace vkládáme štítky, kterými popisujeme jednotlivá pole. Finální 

nastavení atributů je libovolné. Výsledná aplikace je zobrazena na obrázku 27. 
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Obrázek 27 – Aplikace pro výpočet neplánovaných prací modelů A320 FAM a Boeingu 737 NG 
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8 Závěr 

Tato magisterská práce demonstruje použití a implementaci možnosti, jak predikovat 

neplánovanou dobu řešení závad, a to na systému tak složitém, jako je údržba letadla. Již 

v úvodu jsem uvedl, že v údržbě letadel, v údržbové organizaci, nyní predikujeme. Proaktivní 

přístup je přímo na samotných provozovatelích. Celý výzkum byl založen na reálných datech 

z provozu, a tedy dokazuje, že touto cestou se lze ubírat. Důkazem je i číselné vyhodnocení 

v kapitole 4.3. V práci lze nalézt způsob, jak predikční model konstruovat a dále jakých 

výsledků modely dosáhly v případě dvou letadlových typů. Modely obou letadlových typů byly 

validovány k použití a následně byla vytvořena aplikace pro použití k plánování údržby. Tyto 

modely popisují typy, které jsou nejčastěji servisovanými letadly společností CSAT, a proto 

věřím, že tak mají největší přínos pro budoucí plánování revizí. Během tvorby práce a 

konstruování predikčních modelů bylo třeba překonat mnoho překážek a vyhnout se mnoha 

slepým uličkám. Některé tyto problémy bylo možné řešit přidáním dat do datového bloku, jiné 

použitím nové metody a přístupu k predikci. Avšak ne vždy je možné chybějící data získat či 

je teprve otázkou času, kdy dostatek dat bude možné získat. Tomu tak je u letadlového typu 

ATR42 a 72. Nemá smysl zde uvádět tvrzení, že lineární regresní model je nejoptimálnější 

metodou predikce neplánovaných prací při údržbě letadel. Je ale nutné uvést, že predikce 

touto metodou možná je a cíl této práce, byl splněn. 

Mým osobním názorem je, že budoucnost predikce nejen neplánovaných prací, ale i 

plánovaných reálných údržbových hodin, je v modelu založeném po jednotlivých úkolech 

údržby a pracích, prováděných během revize letadla. Každá práce má svoji historii 

v údržbovém systému a je jen otázkou statistiky ji ohodnotit. Tímto způsobem by bylo možné 

odhadovat nejen reálnou dobu na vykonání prací, ale také odhadovat počet nálezů při revizi, 

ohodnotit nález kvalifikací či predikovat, kdy bude práce a závada z ní vzniknuvší, hypoteticky 

řešena. Aplikace těchto modelů je v dnešní době výpočetní techniky velmi různorodá a 

potenciál pro použití je velmi univerzální. Touto problematikou se v dnešní době zaobírá 

mnoho matematiků a tvorba dalších modelů k ulehčení plánování a ušetření nadbytečných 

nákladů je nasnadě. Budoucnost zajisté přinese více těchto predikčních modelů, díky kterým 

bude možné plánovat revizi jako jeden blok, ale také i po částech a možná i po dnech. Nicméně 

ještě dlouhý výzkum a čas nás dělí od finálního plánovaní takovéhoto druhu. Jak již bylo 

řečeno, v systému, jakým je revize letadla, je nespočet možných faktorů a vlivů. A to jak 

sociálních, tak technických. Jak odhadovat lidskou výkonnost? Jak predikovat únavu součástí 

a celků bez jejich předběžné historie či předchozí inspekce?  Na světe je velmi omezené 

množství predikčních aplikací a pokud existují, každá organizace si velmi pečlivě udržuje taje 

jejich základu. Taktéž získání dat o revizích není v oblasti letectví jednoduchou záležitostí.  



  

   74  
  

Tvorba lineárních modelů z této práce mě navedla k učení se mnohým mne neznámým 

oblastem matematiky a statistiky. Taktéž mne tato práce vedla k mnohem detailnějšímu 

zkoumání technické stránky revizí letadel. Výsledek této práce tedy není jen v přínosu pro 

společnost CSAT, ale také pro zájemce vzdělat se v oboru letectví, respektive v údržbě 

letadel. V českých publikacích není tato problematika mnohdy detailně rozepsána a přímo se 

na plánování údržby nezaměřuje. Proto jsem pro porozumění obsahu této práce uvedl 

okrajově i základ plánování Maintenance Checks, tvorbu Maintenance Programs a další 

základy z této oblasti. Tedy čtenář může získat povědomí, co vše se skrývá za samotným 

létáním a jaká jsou rizika údržby letadel obecně.  
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Příloha 1 

Lineární regresní model vytvořený metodou nejmenších čtverců 

//ODHAD PARAMETRŮ MODELU 

clc 

clear all 

load("B.sod");                  //načtení dat z matice Bu=B(:,1) 

u2=B(:,2)      

u3=B(:,3) 

u5=B(:,5) 

u6=B(:,6)y=B(:,4)kroky=size(y,1);X=[ones(size(y,1),1) u2 u3];      

     //matice prediktorů - vstupů[m n]=size(X);b=inv(X'*X)*X'*y;                   

     //výpočet vektoru parametrů                          

yp=X*b;                                   //predikovaný výstup 

     

Y=[y yp]; 

  

for t=1:kroky;                          //výpočet residuí - error v cyklu 

    e(t)=y(t)-yp(t); 

end//TESTOVÁNÍ MODELU 

alpha=0.05;SSR=sum((y-mean(y))^2);                 //residual sum of square 

SSE=e'*e;                               //sum of squared errorsybar=mean(y); 

SST=sum((y-ybar)^2);MSE=SSE/(m-n-1);                        //mean square error 

MSR=SSR/n;                              //regression mean square 

se=sqrt(MSE);                           //standart error of estimate 

F0=MSR/MSE;                             //parametr pro signifikaci regrese 

Fa=cdff('F',n,m-n-1,1-alpha, alpha);R2a=1-(SSE/(m-n-1))/(SST/(m-1));C=MSE*inv(X'*X);                    

    //kovarianční matice 

[nC mC]=size(C); 

seb=[];                                  //odchylka parametrůfor i=1:nC; 

    seb=[seb; sqrt(C(i,i))]; 

end 

ta2=cdft('T',m-n,1-alpha/2,alpha/2); 

sY=[]; sYp=[]; 

for i=1:m 

    sY=[sY; sqrt(X(i,:)*C*X(i,:)')] 

    sYp=[sYp; se-sqrt(1+X(i,:)*(C/se)*X(i,:)')] 

end 

CIYpL=yp-sYp; 

CIYpU=yp+sYp;t0b=b./seb;                             //parametr pro testování nulové 

hypotézy 

decision=[];                            //hypotéza 

disp([t0b],'parametr testování') 

disp([ta2],'studentovo rozdeleni') 

for i=1:n; 

    if t0b(i)>ta2 | t0b(i)<-ta2 then 

        decision=[decision; ' zamítnuto na hladine alpha    ']  //parametr bychom nemuseli  

    else 

        decision=[decision; ' není zamítnuto na hladině alpha    ']   //parametr možno eliminovat  

    end; 

end; 

disp(decision,'rozhodnutí') 

disp(C,'kovarianční matice')if F0>Fa then 

    printf('zamítá hypotézu H0'); 

else 

    printf('nezamítá hypotézu H0'); 
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end 

for t=1:kroky 

    PRESS(t)=((y(t)-yp(t))^2) 

end 

PRESS_SUM=sum(PRESS) 

disp([PRESS_SUM],'PRESS_SUM') 

disp([R2a],'R2a') 

clf 

plot(1:kroky,y,'b',1:kroky,yp,'r',1:kroky,CIYpL,'g', 1:kroky,CIYpU,'g')   //vykreslení grafu 

legend('simulace','predikce') 

save("model_b.sod","R2a","y","yp","b") 
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Příloha 2 

Normální regresní model 1. řádu  

exec("ScIntro.sce",-1),mode(0)load("DATA.sod") 

nd=size(y,1)    

nps=14      //rozmer informacni matice 

V=zeros(nps,nps)     //pocatecni informacni matice 

k=0for t=2:nd 

 Ps=[y(t) ymin(t) vek(t) vekmin(t) celkcasmin(t) hodiny(t) hodinymin(t) cykly(t) cyklymin(t) plan(t) planmin(t) 

tatplanmin(t) tatrealmin(t) 1]   //rozsireny regresni vektor 

 V=V+Ps'*Ps            //update statistiky V - informacni matice 

k=k+1                 //update statistiky k - pocitadla 

end//rozdeleni informacni matice V 

Vy=V(1,1)      // cast Vy  

Vyps=V(2:$,1)     // cast Vyps 

Vps=V(2:$,2:$)     //cast Vps//bodove odhady 

theta_odhad=inv(Vps)*Vyps      //bodove odhady regresnich koeficientu 

r_odhad=(Vy-Vyps'*inv(Vps)*Vyps)/k    //bodovy odhad rozptylu//predikce vystupu jako 

simulace s odhadem parametru 

yp=zeros(1,nd) 

for t=2:nd 

 ps=[ymin(t) vek(t) vekmin(t) celkcasmin(t) hodiny(t) hodinymin(t) cykly(t) cyklymin(t) plan(t) planmin(t) 

tatplanmin(t) tatrealmin(t) 1]     //regresni vektor s predikov. 

yp(t)=ps*theta_odhad+sqrt(r_odhad)*rand(1,1,'vek')  //generovani vystupu 

  

endplot(1:nd,y,'b-*',1:nd,yp,'r') 

legend('simulace','predikce')for t=2:nd; 

    res(t)=y(t)-yp(t); 

     

end 

press=sum(res)^2; 

disp([press],'PRESS') 

disp([res],'Residuals') 

scf 

plot(1:nd,res) 
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Příloha 3 

Skript aplikace pro predikci neplánovaných prací při údržbě letadel 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Aplikace 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            var x1 = double.Parse(textBox1.Text); 
            var x2 = double.Parse(textBox2.Text); 
            var x3 = double.Parse(textBox3.Text); 
            var x4 = double.Parse(textBox4.Text); 
            var result = 33.598*x1 + 1.556*x2 + 0.273*x3 + 0.715*x4 - 204.753; 
            textBox5.Text = result.ToString(); 
        } 
         
        private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && 
e.KeyChar != ','; 
        } 
 
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double x; 
            if (!double.TryParse(textBox1.Text, out x)) 
            { 
                textBox1.Text = string.Empty; 
            } 
            button1.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox1.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox2.Text) && !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox3.Text) 
&& !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox4.Text); 
            textBox5.Text = string.Empty; 
        } 
 
        private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && 
e.KeyChar != ','; 
        } 
 
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double x; 
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            if (!double.TryParse(textBox2.Text, out x)) 
            { 
                textBox2.Text = string.Empty; 
            } 
            button1.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox1.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox2.Text) && !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox3.Text) 
&& !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox4.Text); 
            textBox5.Text = string.Empty; 
        } 
 
        private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && 
e.KeyChar != ','; 
        } 
 
        private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double x; 
            if (!double.TryParse(textBox3.Text, out x)) 
            { 
                textBox3.Text = string.Empty; 
            } 
            button1.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox1.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox2.Text) && !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox3.Text) 
&& !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox4.Text); 
            textBox5.Text = string.Empty; 
        } 
 
        private void textBox4_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && 
e.KeyChar != ','; 
        } 
 
        private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double x; 
            if (!double.TryParse(textBox4.Text, out x)) 
            { 
                textBox4.Text = string.Empty; 
            } 
            button1.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox1.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox2.Text) && !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox3.Text) 
&& !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox4.Text); 
            textBox5.Text = string.Empty; 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            var x6 = double.Parse(textBox6.Text); 
            var x7 = double.Parse(textBox7.Text); 
            var x8 = double.Parse(textBox8.Text); 
            var result = 666.623*x6 + 90.0298*x7 + 1.6368*x8 -561.2644 ; 
            textBox9.Text = result.ToString(); 
        } 
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        private void textBox6_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && 
e.KeyChar != ','; 
        } 
 
        private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double x; 
            if (!double.TryParse(textBox6.Text, out x)) 
            { 
                textBox6.Text = string.Empty; 
            } 
            button2.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox6.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox7.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox8.Text); 
            textBox9.Text = string.Empty; 
        } 
 
        private void textBox7_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && 
e.KeyChar != ','; 
        } 
 
        private void textBox7_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double x; 
            if (!double.TryParse(textBox7.Text, out x)) 
            { 
                textBox7.Text = string.Empty; 
            } 
            button2.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox6.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox7.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox8.Text); 
            textBox9.Text = string.Empty; 
        } 
 
        private void textBox8_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double x; 
            if (!double.TryParse(textBox8.Text, out x)) 
            { 
                textBox8.Text = string.Empty; 
            } 
            button2.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox6.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox7.Text) && 
!string.IsNullOrWhiteSpace(textBox8.Text); 
            textBox9.Text = string.Empty; 
        } 
 
        private void textBox8_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar) && 
e.KeyChar != ','; 
        } 
    } 
} 


