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T 17 Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti  
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Úvod 
Úvodem – krátkodobá ukládání jsou realizována především u praporů a 
jsou především z důvodů nepoužívání- odvelení, pobyt v misi, nemoc, kurzy 
apod.  
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1. Dlouhodobé ukládání –všeobecná ustanovení 
 
 

jsou vesměs platná jako pro krátkodobá uložení 
  



 
 
 
 
 
 

2. Organizace přípravy dlouhodobého ukládání. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Konzervace a uložení- se skládá: 

 přípravné období 

 prováděcí období 

 vyhodnocovací období 

 Nutno zabezpečit pracoviště materiálně 



 
 
 
 
 
 
 

3. Technická zařízení pro ochranu proti 
znehodnocení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jsou závislá na : 

 

 druhu a typu VTM 

 charakteru, rozměrech a hmotnosti VTM 

 metodě ochrany 

 podmínkách ukládání 

 vybavení pracoviště pro ukládání. 



4. Technické prostředky pro ukládání 
 
 
  Pojízdná konzervační stanice 

 miniaturní konzervační souprava (MIKOS) 

 konzervační přístroje 

 Svařovací aparáty na plasty 

 odvlhčovače vzduchu 

 zařízení pro nástřik nátěrových hmot a konzervačních 
prostředků 

 zařízení pro aerosolování inhibitorů koroze 



5. Ukládání techniky 
 
 
 

- ukládání techniky do PE-obalu (polyetyten. folie) 

 

Technologický postup- příprava místa uložení; obalení ostrých výstupků; 
příprava PE obalu; umístění techniky do obalu; svaření dílů; vložení vysoušedla; 
vložení vlhkoměru; svaření nástavce; kontrola svárů, pořízení záznamů o uložení 
do příslušné dokumentace. 

 

- ukládání do SM –obalu 

- ukládání do F- obalu 



6. Záznamník uložené techniky 
 
 
 je skladovým tiskopisem k celému systému konzervace. 

plní svou funkci a slouží pro: 

 přehled a evidenci 

 pro práci na technice 

 ke kontrole hlavních technických údajů 

 pro vyjádření komise velitele 

 pro záznamy o vyjmutí pro kontroly, pro hodnocení 
techniky 



6. Záznamník uložené techniky 
 
 
 



7. Konzervační přístroj PK-1 
 
 je konzervační přístroj pro konzervaci pracovních prostorů zejména 

tankových a jiných motorů. 

 

V soupravě se nachází: 

Vzduchové lahve; směšovač-4cestný rozvod; ventil na plnění lahví; 
redukční ventil; odměrná nádoba; zpětný ventil, čerpadlo; nádrž, 
olej; tlakový vzduch a olejové mlha. 



7. Konzervační přístroj PK-1 
 
 



Závěr  

Dlouhodobé ukládání je většinou realizováno outsourcingem 

Technické prostředky pro ukládání jsou především zaměřeny na způsoby a 
metody dlouhodobého ukládání 

Záznamník uložené techniky je nutno vést z důvodů archivování data a 
přehledu úkonů, které byly provedeny 

7. Konzervační přístroj PK-1 je užívám především pro tankové motory a jejich 
nakonzervování v rámci krátkodobého i dlouhodobého ukládání. 



Závěr  

Úkoly pro samostatnou práci: 

Naučit se nakreslit a popsat konservační přístroj PK-1, vysvětlit jeho činnost. 



Dotazy ?? 


