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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je na základně zhodnocení stávajícího stavu systému údržby 

v podniku navrhnout způsob implementace metody Totální produktivní údržby pro výrobní 

podnik VOP CZ, s.p. Jak je v práci definováno, TPM je strukturovaný proces neustálého 

zlepšování zaměřený na podniková výrobní zařízení, který usiluje o optimalizování účinnosti 

výroby tím, že identifikuje a eliminuje ztráty efektivnosti výroby a zařízení, a to pomocí 

aktivní účasti zaměstnanců ze všech organizačních struktur podniku založené na práci 

v týmech. Teoretická část práce definuje pojem TPM, cíle a principy této metody, její nosné 

pilíře, doporučené způsoby jejího zavádění a její přínos. Praktickou část diplomové práce 

tvoří analýza stávajícího stavu systému údržby a jeho nedostatků a určení vlastní podnikové 

cesty k zavedení TPM. Je vytvořena metodika pro zavedení TPM o šesti krocích, jsou 

realizována vybraná opatření a odhadnuty očekávané přínosy zavedení metody pro podnik. 

Abstract 

The subject of this thesis is to design the implementation of the Total Productive Maintenance 

at the company VOP CZ, s.p. using the evaluation of the current state of equipment 

maintenance. As defined in this paper, Total Productive Maintenance (TPM) is a structured 

equipment-centric continuous improvement process that strives to optimize production 

effectiveness by identifying and eliminating equipment and production efficiency losses 

throughout the active team based participation of employees across all levels of the 

operational hierarchy. The concept, goals and the principles of the method are defined at the 

theoretical part of the thesis, as well as the supporting pillars, recommended ways of 

implementation and its benefits. The main part of the thesis is comprised of the maintenance 

current state analysis, its deficiency and characteristic way of implementation. An original 

six-steps methodology is set up, selected actions are put into practice and anticipated benefits 

for the company are estimated. 
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ÚVOD 

Protože je dnešní podnikatelské prostředí velmi náročné, nemůže si výrobní společnost 

dovolit přehlížet problémy, jako tomu bylo v minulosti. Tento postoj by mohl být cestou ke 

zkáze. Průmyslový podnik je nejvíce závislý na svých výrobních strojích a zaměstnancích. 

Jeho výkon se pak odvíjí od toho, jak dobře je sladěna práce lidí a strojů, jak lidé svým 

strojům rozumí a pečují o ně. Poruchy ve výrobním procesu stojí cenný čas a způsobují vedle 

vysokých nákladů i stres, kterému je možné se vyhnout. Hodina plánovaného odstavení 

zařízení je lepší než pět minut neplánovaného výpadku. Aby se zabránilo ztrátám, je třeba 

dosáhnout plynulé produkce výrobků, které odpovídají požadovaným parametrům. 

Účelem Totální produktivní údržby je dosáhnout bezchybné výroby a snižování prostojů. 

Podnik vydělá peníze pouze v případě, že stroje běží. Čekání strojů na opravu i provádění 

vlastních oprav je zdroj zvyšování nákladů. Kvalitní údržba je základem pro výkonný výrobní 

systém. Aby bylo dosaženo minimalizace všech druhů ztrát, je nezbytné zařízení velmi dobře 

udržovat. Musí být odhalena slabá místa, zjištěny příčiny problémů a ty poté trvale 

odstraněny. Tyto úkoly ale nezvládnou údržbáři sami. Na Totální produktivní údržbě se tedy 

intenzivně podílí také obsluha strojů, která na strojích denně pracuje. 

Cílem této diplomové práce je provést přípravu aplikace Totální produktivní údržby do 

podnikové praxe společnosti VOP CZ, s.p., a to za účelem neustálého zvyšování efektivnosti 

a spolehlivosti strojů. Dílčím cílem práce je dále doporučit postup implementace metody na 

takové úrovni, aby se Totální produktivní údržba stala součástí firemní kultury jako nikdy 

nekončící proces. 

Práce je rozčleněna do sedmi tematických celků. První z nich stručně představuje principy 

štíhlé výroby, druhy plýtvání, ztrát při výrobě, a vysvětluje také metodiku 5S. Druhý 

rozsáhlejší okruh se věnuje samotné metodice Totální produktivní údržby. Definuje mimo jiné 

její cíle, hlavní pilíře a kroky implementace. Po představení společnosti VOP CZ, s.p. dále 

následuje první kapitola praktické části práce, a to návrh plánu implementace TPM o šesti 

krocích, který je vytvořen podniku na míru na základě zpracování teorie, předchozích 

zkušeností a konzultací. V další části práce jsou realizovány vybrané přípravné činnosti. 

Poslední kapitola je věnována výčtu očekávaných přínosů zavedení TPM v podniku. 
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1 ŠTÍHLÁ VÝROBA 

Metoda Totálně produktivní údržby (TPM) je nesporně jedním z důležitých prvků Štíhlé 

výroby. Ta se v posledních desetiletích stala mantrou podniků, které chtějí být dlouhodobě 

úspěšné na světových trzích, jejichž požadavky sledují náročný trend: vyrábět výrobky či 

poskytovat služby přizpůsobené individuálním požadavkům zákazníků, ovšem za ceny 

hromadné produkce. Přitom musí být zachována vysoká kvalita a spolehlivá rychlost  

a přesnost dodávek. Zeštíhlení výroby je proto pro většinu podniků, které chtějí být 

konkurenceschopné, nevyhnutelným krokem. Štíhlá výroba představuje princip provádění jen 

takových činnosti, které jsou zapotřebí, správně hned napoprvé, rychleji než konkurence, 

 a to vše při dosažení nižších nákladů. 

Štíhlá výroba ovšem neznamená jen šetřit, utahování opasků nebývá produktivní řešení. 

Znamená zvyšovat výkonnost společnosti a efektivnost výroby, znamená dosáhnout s danými 

zdroji vyšší přidané hodnoty než druzí a spotřebovávat na jednotlivé procesy méně času. [1] 

1.1 7 druhů plýtvání 

I dnes stále existuje mnoho společností, které nekladou velký důraz na dopady plýtvání  

a s ním spojených nákladů. Zvyšování efektivity má smysl, pouze pokud je propojeno 

s redukcí nákladů, čehož lze dosáhnout produkováním jen toho, co je třeba, s použitím 

minimálního úsilí. Efektivita musí být zlepšována krok za krokem, u operátorů, na výrobních 

linkách až po výrobu celkově. Taiichi Ohno, významný průkopník na poli štíhlé výroby  

a autor bestseleru Toyota Production System (1988), definoval 7 hlavních druhů plýtvaní ve 

výrobních procesech. Jsou to: [2] 

 vady – výroba vadných dílů nebo špatně provedené procesy, které je nutné opravit či 

přepracovat, 

 nadvýroba – vyrábí se více nebo dříve, než je požadováno. Skladování nadbytečných 

kusů jsou zbytečné náklady, 

 čekání – čekání na materiál, informace, nástroje či na další zpracování v následujícím 

procesu, 

 přeprava - zbytečná doprava nebo přemísťování materiálů nebo informací z místa na 

místo, 

 nadbytečné zpracování – provádění činností, které nejsou potřeba; produktu je 

přidávána hodnota, za kterou není zákazník ochoten zaplatit, 
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 nadbytečné zásoby – skladování zbytečného materiálu či jeho příliš velkého množství 

– zabírá skladovací prostory, jsou v něm vázány peníze, 

 zbytečné pohyby – zbytečné pohyby pracovníků, které musí při práci provést; to 

zahrnuje zbytečné ohýbání, natahování se, zvedání atd. [3] 

Plýtvání ve výrobě je tedy obecně vše, co nepřidává hodnotu finálnímu produktu nebo za co 

zákazník není ochoten zaplatit. Nemělo by se ovšem zapomínat, že podnik tvoří také lidé, 

jeho zaměstnanci. Jejich nevyužitá tvořivost, znalosti a zanedbaná motivace se dá taktéž 

považovat za formu plýtvání; při nepodchycení tohoto faktoru může podnik propást spoustu 

nápadů či příležitostí ke zlepšení. [4] 

Jednotlivé formy plýtvání je možné eliminovat pomocí prvků štíhlé výroby, které jsou 

uvedeny na následujícím obrázku – Obr. 1. [1] 

 

 

Obr. 1 Prvky štíhlé výroby [1] 
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1.2 Ztráty z provozu strojů 

Všechna přerušení chodu strojů a zařízení je možné označit za ztráty; jsou to překážky v jejich 

využívání. Jejich údržba je tedy významnou oblastí pro zvyšování produktivity a snižování 

nákladů. Vadná produkce mnohdy začíná špatným čištěním nebo mazáním stroje, povoleným 

šroubem či zaneseným filtrem. Je nutné si uvědomit, že přehlížení drobných abnormalit může 

po jisté době vyústit v poruchy strojů a prostoje. 

Existují dva základní druhy ztrát: [5] 

1) Chronické – nejčastěji se zanedbávají; vyvolávají většinu sporadických ztrát, jsou 

častější. Mají často několik skrytých, přehlížených a podceňovaných příčin. 

2) Sporadické – vyskytují se náhle a je většinou snadné najít jejich příčinu a odstranit ji, 

protože jejich dopad na výrobu je výrazný. 

Ztráty obecně vznikají buď jako důsledek lidské chyby nebo na základě způsobu provozování 

a údržby stroje. Mohou se dále dělit na 6 skupin (tzv. 6 velkých ztrát). [5] 

 Prostoje související s poruchami strojů a neplánované prostoje.  

 Prostoje vznikající nutnosti výměny nástrojů a forem včetně seřizování a nastavování 

v rámci přípravy stroje pro další výrobní dávku. 

 Ztráty způsobené zbytečnými krátkými zásahy obsluhy do chodu stroje, které mají za 

následek přerušení jeho výkonu. 

 Ztráty způsobené nižší rychlostí stroje, než která byla plánována. 

 Ztráty způsobené vyrobením nejakostního výrobku a nutností jeho přepracování. 

 Snížení výkonu při rozběhu výrobních procesů a technologických zkoušek.  

Cílovou metou Totální produktivní údržby je eliminování těchto ztrát. 

1.3 Metoda 5S 

Zásady 5S jsou stavebním kamenem Totálně produktivní údržby, umožňují naplňovat princip 

štíhlé výroby. Jedná se o pět kroků, které vedou k odstranění plýtvání. Na štíhlém pracovišti 

zaměstnanec nedělá zbytečné úkony a pohyby, které by ho zdržovaly od práce, snižovaly jeho 

produktivitu či dokonce byly nebezpečné. Předměty, které se zde nachází, jsou jen ty potřebné 

a jsou vždy na svých určených místech. [4] Cílem 5S je tedy vytvoření a udržení 

organizovaného, čistého, bezpečného a výkonného prostředí pro práci.  
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Metoda 5S tvoří základní kámen pro neustálé zlepšování, snižování nákladů a chybovosti. 

Umožňuje na první pohled komukoli rozpoznat normální a nenormální podmínky. Pomocí 

angažovanosti pracovníků vede systematicky ke zlepšení pracovního prostředí  

a ke zefektivnění procesů. [1] Zpravidla bývá 5S také součástí metodiky Totální produktivní 

údržby. 

Metodu 5S poprvé představil Hiroyuki Hirano ve své knize „5 Pillars of the Visual 

Workplace“ a její název symbolizuje začáteční písmena po sobě jdoucích kroků (tzv. pilířů), 

v originálním japonském znění: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitskuke.[6] Na následujícím 

obrázku Obr. 2 jsou kroky uvedeny v českých a anglických ekvivalentech: 

 

Obr. 2 Pět pilířů [6] 

První krok – Třídění 

Počáteční krok metody 5S se týká přípravy. Je nutno rozlišit potřebné položky na pracovišti 

od nepotřebných a ty poté odstranit. Zůstat může jen to, co se skutečně používá pro současnou 

výrobu a činnost. Vše nepotřebné se přesune do skladů, archivů a jiných prostor k tomu 

určených nebo se zlikviduje. K označování potenciálně nepotřebných věcí v rámci procesu 

třídění se mohou použít tzv. „červené štítky“. Nejčastěji se mezi označenými předměty 

objevují např. zastaralé nebo zlomené nástroje, nefunkční elektrická zařízení, referenční 

příručky, stará oznámení, poznámky a jiné. [7] 
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Druhý krok – Systematizace 

Tato fáze je zaměřena na uspořádání potřebných věcí tak, aby byly rychle a jednoduše pro 

operátora k dosažení. Pro položky, které byly určeny jako žádoucí na pracovišti, je nutné určit 

přesné místo uložení tak, aby všem bylo jasné, kde je mohou najít a kam je musí vrátit. 

Součástí tohoto kroku systematizace je tedy i označování nářadí a jeho umístění na pracovišti. 

Druhý krok tedy eliminuje mimo jiné plýtvání, ke kterému dochází při zbytečně dlouhém 

hledání pomůcek a poté jejich vracení. Také předchází nebezpečí zranění se o nástroj 

odložený na nevhodném místě. [6] 

Třetí krok – Čistota 

Třetím krokem je úklid na pracovišti, a to od umytí podlahy až po kompletní očištění strojů. 

Vše v podniku musí být čisté. Cílem je pracoviště bez špíny, prachu, oleje, materiálového 

odpadu apod. Vše je udržováno v perfektním stavu, aby byl jakýkoli stroj či nářadí připraveno 

k použití, kdykoli je potřeba. Dochází ke zpracování přesného harmonogramu úklidu včetně 

zodpovědností za něj, protože čistota musí být udržována v rámci denní rutiny, ne pouze 

jednou za čas. Výhodou čistého pracoviště také je, že umožňuje identifikovat případný zdroj 

znečištění, eventuálně odhalit poruchu nebo jí předejít. Obecně tento krok vede ke zvýšení 

bezpečnosti na pracovišti, k vytvoření příjemnějších pracovních podmínek a také k vyšší 

výkonnosti pracoviště. [6] [7] 

Čtvrtý krok – Standardizace 

Standardizace, čtvrtý pilíř metody 5S, se od prvních tří liší. První tři pilíře jsou vlastně 

aktivitami, jsou něco, co se musí provést. Standardizace je metoda, která se používá pro 

udržování prvních tří pilířů v běhu, a nejvíce se upíná ke kroku tři. Je výsledkem toho, že jsou 

stroje a jejich okolí udržovány v naprostém pořádku a čistotě. Všechny pracovní postupy jsou 

standardizovány a rozděleny. Každý pracovník tedy zná své povinnosti a plní je tak, aby byly 

naplněny první tři kroky. Vyšším stupněm tohoto kroku je poté prevence. Pokud se i přes 

aplikaci prvních třech kroků například neustále ztrácí nástroje nebo se od oleje špiní určitá 

část stroje, je nutné ptát se „proč“ tak dlouho, až je zdroj problému odhalen a odstraněn. [6]   

Pátý krok – Udržování 

Poslední částí metody 5S je zachování disciplíny. Jedná se o dodržování a neustálého 

zlepšování standardů 5S. Jakmile byly první čtyři kroky uskutečněny, stávají se součástí denní 

rutiny. Pokud společnost postrádá disciplínu v dodržování 5S a pořádá jen příležitostné 5S 



9 

 

kampaně, pátý pilíř není správně zaveden a jsou zbytečně vynakládány prostředky a úsilí 

navíc. Zachování znamená zavedení programu 5S tak, že je zajištěn pokračující úspěch.  

Pátý krok je také spojen s pravidelnými inspekcemi, s používáním formulářů na kontrolu 5S, 

dotazníků, prováděním auditů a hodnocením plnění standardů 5S. Účinný je také pravidelný 

brainstorming s následnou implementací zlepšovacích návrhů.[7] 
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2 TPM – TOTÁLNÍ PRODUKTIVNÍ ÚDRŽBA 

Světový trend v oblasti organizace a managementu údržby již několik let směřuje k úplnému 

začlenění aktivit údržby strojů a zařízení do systému zabezpečování jakosti. [8] V této 

kapitole bude představen jeden za základních prvků štíhlého podniku, který je zaměřen na 

dosahování vysoké produktivity výrobních zařízení – systém TPM. 

2.1 Definice a cíle TPM 

Zkratka TPM je odvozena od anglického názvu metody, tedy Total Productive  Maintenance, 

a překládá se nejčastěji jako Totální (celková) produktivní údržba. Autorem systému TPM 

je Seichi Nakajima, který v 50. a 60. letech studoval systémy pro preventivní údržbu v USA  

a Evropě. Svoje poznatky zpracoval v komplexním návrhu, který nazval Total Productive 

Maintenance - totální produktivní údržba. Na začátku 70. let byl tento systém zaveden do 

japonských podniků. [5] [8] 

Systém Totální produktivní údržby je prováděn na celopodnikové bázi a je použitelný  

ve všech případech, kdy jsou k obsluze strojů při výrobě zapotřebí lidští operátoři. 

Nakajimova definice TPM z roku 1984 obsahuje 5 základních prvků.  

1. Cílem TPM je maximalizovat efektivnost výrobního zařízení. 

2. TPM zřizuje celopodnikový systém preventivní údržby pro všechna výrobní zařízení  

a to na celou dobu jejich životnosti. 

3. TPM je implementován různými odděleními a vyžaduje účast mnoha funkcí, jako 

techniků, manažerů, obsluhy strojů i údržbářů. 

4. TPM zahrnuje každého jednotlivého zaměstnance. 

5. TPM je založeno na podpoře preventivní údržby pomocí týmové práce.  

Slovo totální v názvu metody symbolizuje totální efektivnost, která má ve výsledku zajistit 

vyšší zisk, totální systém údržby, který zahrnuje preventivní, produktivní i prediktivní údržbu 

(viz. kapitola 3.2), totální účast všech zaměstnanců a totální zahrnutí všech zařízení. [5] 

Základní cíle, ke kterým TPM směřuje, jsou: 

 žádné neplánované prostoje ani poruchy výrobních zařízení, 

 žádné vady způsobené stavem stroje, 

 žádné ztráty rychlosti strojů. 
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Řečeno stručně: aktivity TPM, do kterých jsou zapojeni všichni pracovníci výroby, směřují 

k minimalizaci nehod, zmetků a prostojů zařízení. [5] 

Při TPM jde o přenesení zodpovědnosti za denní a běžnou údržbu stroje na jeho obsluhu 

(operátora). Ten také zajišťuje udržování čistoty a pořádku na pracovišti. Je také nutné 

překonat často zažité dělení pracovníků na „ty, kteří pracují na stroji“ a „ty, kteří stroj 

opravují“.  Obsluha stroje by měla být přímo zainteresována na udržování provozuschopnosti 

zařízení a měla by se účastnit jeho oprav, i když je provádí specializovaný technik. Takto je 

obsluha motivována k odpovědnosti za své zařízení, bude o něj více pečovat a nebude 

lhostejná k jeho údržbě nebo poškození. Obsluha by se měla naučit svému stroji porozumět, 

aby poznala včas abnormality v jeho stavu a reagovala patřičně na signály blížící se poruchy. 

[8] [9] 

2.2 Vývoj systémů údržby 

V dělení údržbářských systémů existují tyto základní kategorie, viz Obr. 3: [10]   

 BM - Break-down Maintenance (údržba po poruše),  

 PM1 - Preventive Maintenace (plánovaná preventivní údržba), 

 PM2 - Productive Maintenace (produktivní údržba),  

 TPM - Total Productive Maintenance (totálně produktivní údržba).     

 

 

Obr. 3 Vývoj systémů údržby [10] 
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Systém údržby po poruše 

Výrobní stroje jsou používány bez velkých zásahů údržby tak dlouho, dokud na nich nedojde 

k poruše nebo havárii. Opravy se neplánují a odstávky strojů tak vznikají neočekávaně. Tato 

koncepce je zcela nevhodná a v dnešní době lze použít snad jen u zcela nedůležitých zařízení, 

jejichž výpadek nenaruší výrobní proces, nebo pokud například společnost vlastní více 

zařízení stejného typu a porouchané tak může být ihned nahrazeno funkčním.[11] Při použití 

tohoto systému údržby je nutné mít na paměti, že se díky nadměrnému opotřebovávání 

snižuje životnost zařízení a také opravy jsou často většího rozsahu a vyžadují vyšší náklady. 

Plánovaná (preventivní) údržba 

Rozvíjela se od 60. a přibližně do 80. let 20. století. Je systémem údržby podle časového 

plánu. Jejím cílem je nezbytné opravy plánovat s dostatečnou časovou rezervou s ohledem na 

přípravu údržby a předcházet poruchám. Plánovaná preventivní prohlídka a oprava se provádí 

po uplynutí předem stanoveného časového cyklu, který bývá určován požadavky výroby. 

Tento cyklus je definovaný jako interval mezi pořízením výrobního zařízení a generální 

opravou. Protože je tento systém založený na pevném časovém cyklu bez ohledu na skutečný 

technický stav zařízení, není optimální a je velmi nákladný. [9] [11] 

Prediktivní údržba 

Zlatými léty tohoto systému údržby byla 70. – 90. léta 20. století. Začíná se přihlížet  

ke skutečnému technickému stavu, který je přesněji zjišťován metodami technické 

diagnostiky. Ty dokážou detekovat poruchu, lokalizovat místo defektu a specifikovat jeho 

druh. Metod technické diagnostiky a všech naměřených parametrů je později využíváno 

k prognóze zbytkové životnosti stroje nebo jeho součástí, aby bylo možné sladit 

technologické odstávky na údržbu a předcházet tak haváriím. [11] 

Produktivita zařízení se zvyšuje tak, že se systematicky redukuje všechen čas, který ubírá 

danému stroji kapacitu (výroba zmetků, přestavování zařízení, práce při snížené rychlosti, 

poruchy apod.). Produktivita údržby je oceňována podle dvou hledisek. Prvním kritériem je 

výška absolutních nákladů na údržbu a druhým je finanční ztráta podniku na výrobě, která 

vznikla jako důsledek neplánovaných poruch. Ideálním stavem je ten, kdy obě hodnoty jsou 

nulové, tedy bez nákladů na údržbu dosáhnout výroby bez výpadků. [1] [12] 
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2.3 Pilíře TPM 

Na rozdělení systému TPM do jednotlivých tematických bloků dle podnikových aktivit 

existuje více názorů. Dva z nich budou pro srovnání uvedeny. Mašín a Vytlačil rozdělují 

problematiku TPM na 6 bloků, které celkový systém údržby pokrývají, je to: [5] 

1. Měření a analýza ztrát 

2. Samostatná údržba 

3. Plánovaná údržba 

4. Trénink pracovníků 

5. Hladké přejímky a náběhy 

6. Zlepšování stavu strojů 

Těchto šest bloků pokrývá aktivity z oblasti oprav po poruše, preventivní, produktivní  

a prediktivní údržby, jejich zlepšování, i aktivity spojené s návrhem, instalací a náběhem 

nových technologií. Pro správnou koordinaci programu TPM je jejich pochopení důležité. [5] 

Dle původní metodiky Seichiho Nakajimy se systém TPM se skládá z osmi rozdílných částí, 

pro něž se zažilo označení pilíře, viz Obr. 4. Každý z pilířů má svou vlastní oblast, kterou 

popisuje, ale jsou také části, které se překrývají. Ne všechny se stejnou měrou týkají údržby.  

 

Obr. 4 Osm pilířů TPM [3] 
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 1. pilíř – Orientace na zlepšování (Focused Improvement) 

Tento pilíř zahrnuje všechny aktivity, které maximalizují celkovou efektivnost zařízení, 

procesů i celých závodů pomocí nekompromisní eliminace ztrát a zlepšování výkonnosti. 

Cílem je dosahovat u jednotlivých výrobních strojů tak dobrého výkonu, kterého dosahují 

v nejlepších dnech, protože čím lépe stroje fungují, tím produktivnější je dané oddělení 

(divize, závod) a tím úspěšnější je celá společnost. Koncept, který tento pilíř pohání, je teorie 

nulových ztrát, tedy naprostá eliminace selhání, vad a jiných negativních jevů. Celková 

efektivnost zařízení (Overall Equipment Effectiveness – OEE) umožňuje výsledky pilíře 

Orientace na zlepšování měřit, viz kapitola 4.4. [13] 

 2. pilíř – Autonomní údržba (Autonomous Maintenance) 

Autonomní údržba je základní kámen aktivit TPM. Je to proces, ve kterém obsluha strojů 

přijímá a sdílí zodpovědnost (s údržbou) za výkonnost a dobrý stav jejich výrobního zřízení. 

Hlavní myšlenkou je vytvoření „operátora – odborníka“ za účelem ochrany jeho zařízení. 

Hlavní požadavky pro operátory jsou: 

- být schopen odhalit abnormalitu na stroji, ať už dle kvality jeho produkce nebo 

jen poslechem pohledem na něj (založeno na pocitu „Něco je špatně“) 

 a adekvátně zareagovat, 

- být schopen svůj stroj udržovat v dobrém stavu a zajistit dobré podmínky pro jeho 

chod, jako je čištění stroje, odstraňování odpadu, doplňování kapalin atd. (úzká 

provázanost s pilířem Orientace na zlepšování). 

Autonomní údržba cílí na rozvoj znalostí operátorů o svých strojích a na nastavení 

pravidelných kontrol svého pracoviště, kdy může operátor jednoduše odhalit odchylky od 

ideálního stavu. [13] 

 3. pilíř – Plánovaná údržba (Planned Maintenance) 

Plánovaná údržba hledá skryté příčiny problémů zařízení, identifikuje kořenové příčiny  

a implementuje vhodná řešení. Účelem pilíře je tedy předcházet haváriím výrobního zařízení, 

a to tak, že je zřízen a udržován systém pro optimální stav vybavení i procesů. Dle definice 

Japonského institutu pro údržbu výrobních zařízení (JIPM) „Zavést systém plánované údržby 

znamená zlepšit výstupy výroby (tedy žádná selhání strojů, žádné zmetky) a zlepšit kvalitu 

techniků údržby pomocí zvýšení dostupnosti výrobního zařízení. Efektivní implementací 



15 

 

těchto aktivit je možno redukovat náklady na údržbu a vybudovat plynulý integrovaný 

systém, který zahrnuje: [13] 

 periodickou preventivní údržbu k zabránění haváriím, 

 údržbu provádějící nápravy a denní prevenci ke snížení rizika poruch, 

 údržbu po poruše k zajištění co nejdivějšího návratu stroje do funkčního stavu, 

 odborné vedení a asistenci v autonomní údržbě. 

 4. pilíř – Management náběhu (Initial Flow Control) 

Tento pilíř je také často nazýván Prvotní management nebo Management počáteční etapy. 

Management náběhu navrhuje aktivity, které jsou prováděny v průběhu plánování 

a konstrukce nového zařízení, které mu dodává vysoký stupeň spolehlivosti, udržovatelnosti, 

ekonomičnosti, funkčnosti, bezpečnosti a flexibility, při současném zvážení informací  

o údržbě a nových technologiích, čímž jsou snižovány výdaje na údržbu a ztráty  

ze zhoršování kvality. Toto zlepšování je založeno na učení se ze zkušeností s již existujícím 

zařízením. U zařízení, které prošlo krokem Management náběhu, by tedy ideálně nemělo 

docházet k haváriím a nemělo by produkovat neshodné výrobky. Proces managementu 

náběhu zlepšuje spolehlivost zařízení tím, že jsou zjišťovány slabiny existujícího zařízení  

a tyto informace jsou jako zpětná vazba podávány konstruktérům. Záměrem tohoto pilíře je 

minimalizovat náklady životního cyklu zařízení. [13] 

 5. pilíř – Kvalita údržby (Quality Maintenance) 

Kvalita údržby znamená zřízení takových podmínek a kontroly, které zabrání případnému 

výskytu vad.  Jádro konceptu Kvality údržby je v integrování  a vykonávání postupů, struktur 

a metodologie, které byly nastaveny v prvních čtyřech pilířích. Hraje roli během navrhování 

procesů (vybavení), vývoje výrobní technologie či aktivit údržby. Vstupní podmínkou 

aplikování 5. pilíře pro zajištění vysoké kvality ve výrobním procesu je uvést vybavení, 

upínáky a nástroje, stejně jako lidské dovednosti a pracovní metody do požadovaného stavu. 

Vstupní podmínky pro úspěšné zavedení Kvality údržby zahrnují odstranění rychlého 

zhoršování stavu vybavení, eliminaci procesních problémů a rozvoj zkušených  

a kompetentních uživatelů. [13] 
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 6. pilíř – Zlepšení administrativy (Administrative TPM) 

Šestý pilíř zavádí aktivity TPM do administrativy, aby bylo dosaženo neustálého zlepšování 

účinnosti a efektivnosti logistiky a administrativních funkcí. Tyto logistické a podpůrné 

funkce mohou mít významný dopad na výkonnost operací výrobní produkce. TPM musí 

zasáhnout celou společnost včetně administrativních a jiných podpůrných oddělení, protože 

výroba nemůže stát jako aktivita sama o sobě, je závislá na řadě podpůrných procesů. Tento 

pilíř se soustředí na identifikaci a eliminaci ztrát efektivity ve správních činnostech. [13] 

 7. pilíř – Bezpečnost a životní prostředí (Safety and Environment) 

Ačkoli je to jeden z posledních pilířů, bezpečnost a životní prostředí je velmi důležitou 

oblastí v TPM. Bezpečnost je popisována jako „údržba klidu v mysli“. Žádný program TPM 

není smysluplný bez přísného soustředění se na bezpečnostní podmínky a dopad na životní 

prostředí. Zajišťování spolehlivosti zařízení, prevence lidské chyby a eliminace nehod  

a znečištění jsou klíčové zásady TPM.  Zde je uvedeno několik příkladů toho, jak TPM 

zlepšuje bezpečnost a ochranu životního prostředí. [13] 

 Autonomní údržba učí obsluhu strojů, jak správně zacházet se zařízením a jak 

udržovat čisté a organizované pracoviště. Aktivity 5S eliminují nebezpečné 

podmínky v pracovním prostředí. 

 Operátoři strojů trénovaní v TPM rozumí lépe svým strojům a procesům, jsou 

schopni rychle detekovat a vyřešit abnormality, které by mohly vyústit 

v nebezpečné stavy. 

 Obsluha strojů přijímá zodpovědnost za bezpečnost a ochranu životního 

prostředí na svém pracovišti. 

 8. pilíř – Trénink a rozvoj zaměstnanců (Training and Education) 

Cílem je, aby zaměstnanci podniku rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, měli morálku 

pozvednutou na vysokou úroveň, chodili do práce rádi a efektivně a zcela nezávisle 

vykonávali všechny požadované úlohy. Vzdělávání je obsluze strojů předáváno,  

aby zlepšovali již nabyté dovednosti. [14] 

2.4 Celková účinnost zařízení (OEE) 

Cíle TPM jsou měřeny použitím Celkové účinnosti zařízení (Overall Equipment Effectiveness 

– OEE). Tento ukazatel lze vypočítat na základně násobku tří hodnot: [15] 
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 míry využití (availability rate), 

 míry výkonu (performance rate), 

 míry kvality (quality rate). 

Míra využití je poměr celkového času, během kterého je zařízení k dispozici, bez prostojů,  

a celkového času včetně těchto prostojů. Prostoje můžeme vypočítat jako součet všech 

jednotek času ztraceného z důvodu selhání zařízení, nastavování a přizpůsobování stroje, 

nečinného stroje a menším přestávkám. [11] [15] 

             
                                                

                                       
          (1) 

Míra výkonu je stupeň toho, jak blízko je průměrný čas cyklu teoretickému minimu. 

            
                                            

                                                
        (2) 

Míra kvality je poměr vyrobených kusů přijatelné kvality a celkového počtu vyrobených kusů. 

              
                                        

                     
         (3) 

Úpravou je dosaženo zjednodušeného tvaru rovnice pro výpočet OEE. 

                                 
                                        

                           
      (4) 

Typické výpočty reprezentující hodnotu OEE před implementací TPM a případně jiných 

štíhlých strategií se obvykle pohybují mezi 40 % a 50 %. Zkušenosti ukazují, že je možné 

vyzvednout tato čísla na rozpětí mezi 80 % a 90 %, a to v časovém rozmezí dvou až tří let od 

začátku zavádění TPM. [15] Literatura také uvádí, že 1% zlepšení OEE je doprovázeno 5 - 

20%  náklady na údržbu. [11] 

Existují dva způsoby, jak zvýšit účinnost zařízení. První způsob, podpora pozitivních faktorů, 

představuje zlepšení funkcí a výkonnosti jednotlivých prvků všech zařízení. Druhý způsob 

probíhá eliminací překážek, které se v TPM nazývají šest velkých ztrát. [16] 

2.5 12 kroků implementace podle klasické metodiky 

Seichi Nakajima vyvinul klasický proces implementace o dvanácti krocích, který se stal 

v roce 1984 základem pro zavádění TPM, viz Obr. 5. Těchto 12 kroků můžeme dále přiřadit 
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čtyřem programovým fázím. [13] Dnes je tento proces praktikován a publikován v různých 

verzích, které jsou ovšem často jen zjednodušením či variací na původní Nakajimův model.  

 

Obr. 5 Dvanáct kroků implementace TPM [16] 

Údržba a spolehlivost jako základ strategie výroby je klíčem k úspěšné implementaci TPM, 

nezbytná je ovšem také podpora top managementu společnosti. Dále bude dvanáct kroků 

Nakajimovy metodiky zavádění TPM podrobněji popsáno. 

 Krok 1 - Oznámení rozhodnutí top managementu o zavedení TPM 

Aby bylo možné začít zavádět metodu TPM do organizace, celý pracovní kolektiv musí být 

přesvědčen o tom, že je vrcholový management tomuto programu zcela oddán. V opačném 

případě je možné očekávat skepticismus a odpor ze strany zaměstnanců, který může celou 

iniciativu zcela zadusit. [13] 

Krok 2 – Začátek vzdělávání a kampaně představující TPM 

Prvním krokem v samotném zavádění TPM je buď najmout nebo určit koordinátora TPM, 

jehož zodpovědností je informovat a vzdělat všechny zaměstnance společnosti v aktivitách  

v rámci TPM, benefitech, které s sebou přináší a důležitosti přispívání k naplňování programu 

každým jedincem. [13] 

Příprava 

1. Oznámení rozhodnutí top managementu o zavedení TPM 

2. Začátek vzdělávání  a kampaň  představující TPM 

3. Vytvoření podpůrných organizačních jednotek 

4. Vytvoření základní politiky a cílů TPM 

5. Formulace hlavního plánu pro vývoj TPM 

Předběžná implementace 6. Zahájení TPM („výkop“) 

Implementace TPM  

7. Zlepšování účinnosti všech zařízení 

8. Návrh programu autonomní údržby 

9. Návrh programu plánované údržby 

10. Zahájení tréninku obsluhy pro zlepšení zručnosti a údržby 

11. Zavedení preventivní údržby 

Stabilizace 12. Zlepšování implementace TPM a zvyšování úrovně 



19 

 

Krok 3 – Vytvoření podpůrných organizačních jednotek 

Jakmile je koordinátor TPM přesvědčen o tom, že zaměstnanci porozuměli principům TPM  

a jejich důsledkům, jsou sestaveny první akční týmy. Tyto týmy by měly být složeny z lidí 

vybraných napříč organizační strukturou podniku, kteří mají přímý dopad na řešené problémy, 

jako jsou operátoři strojů, personál údržby, vedoucí směn, plánovači výroby a členové 

středního nebo vyššího managementu. Tým obvykle vede koordinátor TPM až do té doby, 

než se jeho členové zcela s procesem obeznámí a než se přirozeně objeví nový vedoucí týmu. 

Akční týmy mají na starosti vytipování problémových oblastí, nastavení směru nápravných 

opatření a iniciování nápravného procesu. Týmy jsou vedeny k tomu, aby začínaly s malými 

problémy a pečlivě si vedly záznamy o svém postupu. Tato struktura v čele s hlavním 

organizátorem zajistí, že všichni pracují se stejným cílem. [16] 

Krok 4 – Vytvoření základní politiky a cílů TPM 

Nyní přichází na řadu analýza existujících podmínek, definování politiky TPM a nastavení 

cílů, které jsou zcela specifické, měřitelné a dosažitelné v předem daném čase. Sestaví  

se metodika pro OEE včetně mechanismu, který zajistí report dat. Určí se problémové operace 

a vybavení.[13]  

Krok 5 – Formulace hlavního plánu pro vývoj TPM 

Tento plán určí, které zdroje budou potřeba. Definuje základní schopnosti a dovednosti, které 

jsou potřeba a sestaví plán vzdělávacích kurzů. Vytvoří se časový harmonogram pro zavádění 

všech aktivit z kroků 7 – 12.  Připraví se podrobné plány pro každý z osmi pilířů. [13] 

Krok 6 – Zahájení TPM 

V tomto kroku začíná samotná implementace. Tento „výkop“ by měl mít podobu formální 

prezentace TPM pro všechny zaměstnance a tato situace by se mohla využít k tomu, aby firma 

získala jejich plnou podporu. Mohou být také pozvání externí zákazníci a jiné zainteresované 

strany. [17] 

Krok 7 – Zlepšování účinnosti všech zařízení 

Zde jsou použity nástroje managementu kvality a neustálého zlepšování, jako jsou diagram 

příčin a následků, Paretův digram či nalezení kořenové příčiny. Akční týmy provedou analýzu 

každého stroje a zařízení, identifikují jeho problémy, zjistí příčinu, vyvinou řešení  
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a navrhnou nezbytná vylepšení. Členy tohoto týmu jsou typicky operátoři stroje, zástupce 

údržby a technický expert. [17] 

Krok 8 – Návrh programu autonomní údržby 

Vybrané úkoly údržby jsou specializovanými pracovníky údržby předány výrobním 

operátorům. Jedná se o čištění zařízení, mazání strojů, pravidelné inspekce, nastavování  

a seřizování zařízení. [17] 

Krok 9 – Návrh programu plánované údržby 

Nastaví se plány a rozvrhy k provádění oprav a údržby na zařízeních dříve, než na nich dojde 

k poruše, a to za účelem prodloužení jejich životnosti. Zahrne se pravidelná a prediktivní 

údržba a také management náhradních dílů a nářadí. Tato rutinní čištění operátory a 

pravidelné kontroly údržbou stabilizují celou situaci a pomohou zpomalit zhoršování stavu 

strojů. Je vytvořen rozvrh pro údržbu na každém kusu vybavení. [17]  

Krok 10 – Zahájení tréninku obsluhy pro zlepšení zručnosti a údržby 

Oddělení údržby při tomto kroku přebírá úlohu učitelů a průvodců, aby poskytlo týmům 

trénink, rady a informace o zařízení. Zahájení prvního výukového setkání musí být 

naplánováno co nejdříve po zahajovací prezentaci z kroku 6. Trénink má 2 hlavní složky: 

 trénink tzv. měkkých dovedností, 

 trénink technických dovedností. 

Vzdělávání vedoucích jednotlivých akčních skupin probíhá společně a ti poté předávají 

informace členům svých skupin. [17] 

Krok 11 – Zavedení preventivní údržby 

V tomto kroku jsou aplikovány principy preventivní údržby, a to jak na nové, tak na již 

existující stroje či procesy. Nové produkty musí být navrženy tak, aby se daly jednoduše 

vyrábět na nových i stávajících strojích. Nové stroje musí být projektovány pro jednodušší 

provedení operací, výměny nástrojů a údržbu. Na stávajících strojích je provedena analýza 

záznamů trendů v typech závad, frekvence závad na součástkách a také kořenové příčiny 

těchto závad. Dále se provede rozhodnutí, jak problém eliminovat a redukovat údržbu skrze 

změnu návrhu vybavení nebo změnou procesu jako takového. [17] 
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Krok 12 – Zlepšování implementace TPM a zvyšování úrovně 

Stejně jako u kterékoli iniciativy štíhlého řízení, organizace si musí navyknout na princip 

neustálého zlepšování a průběžně si nastavovat vyšší cíle. [13] 

2.6 7 kroků autonomní údržby 

Cesta implementace autonomní údržby je rozdělena do sedmi navazujících kroků – viz Obr. 6. 

Jednotlivé aktivity pak provádí realizační týmy složené ze zainteresovaných pracovníků 

napříč organizační strukturou (operátoři, údržbáři, manažeři, technici), a to s podporou 

hlavního řídícího týmu TPM, který je zpravidla složen z vedoucích jednotlivých týmů  

a koordinátora TPM. Týmy je nutné podporovat z úrovně podnikového vedení. 

 

Obr. 6  Kroky implementace autonomní údržby [5] 

Krok 1 – Úvodní čištění a kontrola 

Je důležité nejprve uvést stroj do co nejlepšího stavu; nánosy špíny často zakrývají příčiny 

různých poruch a nečistoty, které zapadnou do nevhodných částí stroje, mohou zapříčinit 

výrobu zmetků, výpadek stroje nebo předčasné opotřebení některých částí. Při úvodním 

čištění může být také odhaleno opotřebení, chybějící součásti, nerovnosti, hluk či nadměrné 

vibrace stroje, které signalizují výskyt abnormality v jeho chodu. Všechny zjištěné závady je 

• Pokračování v aktivitách kontrol a údržby;  
neustálé zlepšování celého pracoviště 7 

• Kontrola a řízení pracoviště s ohledem na celkovou 
efektivnost zařízení 6 

• Nastavení pravidelné autonomní kontroly a údržby 5 

• Trénink kontroly a údržby pro všechny členy týmů 4 

• Vytvoření standardů pro autonomní čištění a 
mazání strojů 3 

• Opatření proti zdrojům znečištění a 
problematickým místům 2 

• Úvodní čištění a kontrola všeho vybavení 1 
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nutno odstranit. Zároveň se začíná rozvíjet rutina čištění, operátoři mohou poznat funkce 

stroje a poznat jeho slabá místa. 

Pro efektivní implementaci prvního kroku je možno použít úvodní trénink týmů za pomoci 

audiovizuální techniky, TPM karty pro upozornění na abnormality, souhrnné listy abnormalit, 

úvodní audit a jiné. V tomto kroku by také mělo být určeno místo pro umístění a odkládání 

pomůcek pro čištění. [5] 

Krok 2 – Odstranění problematických míst a zdrojů znečištění 

Tento krok se zabývá usnadněním a zkrácením doby čištění a eliminací zdrojů znečištění. To 

proto, aby se čištění mohlo stát každodenní rutinou operátorů stroje a nezabralo příliš mnoho 

času. Je také vhodné usnadnit přístup ke špatně dosažitelným místům a umožnit obsluze 

kontrolu potřebných částí stroje, jako jsou například nádržky s provozními kapalinami. 

V tomto kroku se často instalují průzory, vhodné kryty, držáky a sběrné nádobky ke zdrojům 

znečištění, usnadňuje se výměna součástek nebo se přidávají dodatečné popisky. [5] 

Krok 3 – Vytvoření standardů pro autonomní čištění a mazání 

Samostatné doplňování provozních kapalin operátory stroje je způsob, jak může obsluha 

stroje napomoci k udržení podmínek pro jeho správný chod. Nedostatečné mazání může 

způsobit nadměrné opotřebovávání stroje, jeho poruchy a pokles kvality výrobků. V rámci 

třetího kroku jsou vytvořeny plány čištění a mazání stroje pro jeho operátory. Ty musí být 

stručné, jasné a přehledné, ideálně doplněny ilustračními fotografiemi s popiskami. Přímo na 

stroji je vhodné označit ideální výšku hladiny provozní kapaliny nebo místo, kde je nutné 

stroj promazávat. Obsluha stroje také musí mít jasno v tom, jaký druh maziva má použít a kde 

jej najde. Je ideální co nejvíce snížit počet druhů maziv. 

Pro naplňování tohoto kroku se opět využívá týmová práce. Rozdělí se zodpovědnost  

za jednotlivé úkony mezi operátory stroje a údržbu; údržbáři mohou být využiti pro trénink 

obsluhy. Je potřeba sledovat celkovou spotřebu maziva, tedy složku nákladů na údržbu stroje. 

[5] 

Krok 4 – Trénink kontroly a údržby pro všechny členy týmů 

Znalosti nabyté jak v tomto kroku, tak při úvodním školení a čištění stroje budou obsluhou 

využívány během inspekce stavu stroje a při odhalování abnormalit. Jsou vytvořeny textové 

materiály, diagramy a další pomůcky pro vzdělávání obsluhy za účelem kontroly strojů. Při 
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tréninku je třeba se postupně zaměřit na jednotlivé části stroje a objasnit jejich funkci  

a specifika důležitá pro údržbu. [5] 

Krok 5 – Nastavení pravidelné autonomní kontroly a oprav 

Cílem tohoto kroku je vychovat operátora, který je schopen samostatně vykonávat jak rutinní 

údržbu, tak aktivní inspekci a případnou nápravu svého stroje. Přitom se řídí inspekčními 

standardy. O stroj je tedy poté v pravidelných intervalech správně pečováno, snižuje se výskyt 

větších abnormalit, redukují se prostoje a tak zvyšuje využití stroje. K inspekci je využíváno 

smyslů člověka (především zraku, sluchu, čichu a hmatu), jeho zkušeností a standardů údržby. 

Po zavedení tohoto kroku není již nutné využívat odborné pracovníky údržby na rutinní 

činnosti. Často dojde ke snížení počtu údržbářů a ke zvyšování profesních nároků na ně. 

Operátoři strojů se stávají muli-profesními pracovníky. [5] 

Krok 6 – Kontrola a řízení pracoviště s ohledem na OEE 

V rámci šestého kroku by mělo být dosaženo vtažení operátorů strojů do vyššího stupně 

eliminace plýtvání prostřednictvím jejich samostatných aktivit zaměřených na zvyšování 

efektivního využití strojů. Jsou sbírány data, prováděny základní analýzy ztráty a přijímány 

nápravná opatření vedoucí ke zvýšení OEE. V tomto kroku jsou řešeny dosud neuzavřené 

problémy, dokumentují se charakteristiky pokračujících abnormalit, přidávají se kontrolní 

body do standardů dle zjištěných údajů. Je určováno množství a umístění náhradních dílů, 

materiálu, polotovarů, nástrojů, měřících přístrojů a standardů pro obsluhu. [5] 

Krok 7 – Neustálé zlepšování celého pracoviště 

Poslední krok je přechodem k trvalé zlepšovatelské aktivitě týmů, dalšímu zlepšování 

efektivního využití strojů a zařízení. Týmy zavádějí zlepšení, která zvyšují životnost dílů  

a životnost strojů. Je rozvíjen systém sběru dat v rámci rutinní kontroly a údržby, zavádí se 

statistika časových ztrát, spotřeby maziv a opotřebení nástrojů. Cílem tohoto kroku je 

dosažení co nejmenších ztrát na daném stroji. [5] 

2.7 Podnikový koordinátor TPM 

Podnikový koordinátor TPM hraje velmi důležitou roli v organizaci celého programu TPM. Je 

zodpovědný za podporu, kterou podnik jednotlivým provozům poskytuje, a za držení 

vymezeného směru programu. Mezi jeho úkoly patří: [5] 

 formulovat základní vizi programu za pomoci managementu podniku, 
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 plánovat rozvoj metody v rámci hlavního harmonogramu, 

 organizovat a vést schůzky hlavního podnikového týmu TPM, 

 vyhledávat příležitosti pro rozvoj programu, 

 koordinovat činnost mezi provozy a jinými útvary, 

 informovat management o stavu programu, 

 organizovat celopodnikové aktivity potřebné v rámci programu, 

 zajišťovat trénink a vedení malých týmů a jejich vedoucích, 

 vést základní administrativní agendu k TPM, 

 spolupracovat při auditech TPM, 

 prezentovat celý program z hlediska podniku. 

2.8 Malé pracovní skupiny – TPM týmy 

Významným prvkem programu TPM je týmová práce jako forma participativního 

managementu. V organizační struktuře programu TPM se objevují tyto prvky: [5] [3] 

 podnikový koordinátor TPM, 

 podnikový tým TPM, 

 malé týmy TPM. 

Obr. 7 Organizace TPM pomocí týmů [5] 
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Na Obr. 7 je názorná ukázka organizace TPM pomocí týmů. 

Vedoucím malé pracovní skupiny na úrovni podnikového týmu TPM je podnikový koordinátor 

TPM, vedoucím pracovní skupiny na úrovni malého týmu TPM bývá zpravidla mistr nebo jiný 

pověřený pracovník výrobního úseku podniku, který je zároveň členem vedoucího týmu TPM. 

Malá pracovní skupina se může skládat z: 

- operátorů, pracujících na stroji, 

- údržbářů, 

- výrobní kontroly, 

- technologů, 

- pracovníků zajišťujících nákup nových strojů 

Jednotlivé týmy se pravidelně setkávají kvůli poradám a prezentaci své práce. Je zcela na 

konkrétní potřebě podniku, jak časté tyto prezentace jsou. Je vhodné, aby se pravidelných 

(například měsíčních) prezentací podnikového TPM týmu účastnil také zástupce vedení 

společnosti. Při prezentacích se velmi stručně odpoví na 2 základní otázky: [5] 

 co tým udělal za poslední období, 

 co bude tým dělat v období následujícím. 

2.9 Shrnutí 

V kapitolách 2.5 a 2.6 byly uvedeny postupy implementace TPM a autonomní údržby.  

První z nich je velmi podrobný postup, zahrnující 12 kroků; oproti druhému postupu řeší i 

otázku představení nově zaváděné metody zaměstnancům, úvodní vzdělávací kampaň, 

prediktivní údržbu a vznik podpůrných organizačních jednotek, týmů TPM, o kterých se dále 

zmiňuje kapitola 2.8. Nevěnuje se ovšem zvlášť úvodnímu čištění, které naopak řeší druhý 

postup o sedmi krocích. 

Oba postupy se shodně věnují autonomní údržbě, zlepšování účinnosti zařízení, průběžnému 

tréninku zaměstnanců, pravidelné plánované kontrole i údržbě a neustálému zvyšování úrovně 

programu TPM. 

Pro přehlednost postupu implementace a jeho účinnost v podmínkách českého podniku je 

vhodnější vytvořit postup, který není příliš dlouhý, ale přitom obsahuje všechny důležité 

body. Tomu se bude dále věnovat kapitola 5 této práce.  
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

V této části práce bude uvedena charakteristika společnosti. [18] 

Společnost VOP CZ, s.p. (dále VOP CZ) podniká v oblasti vojenské techniky, strojírenské 

výroby a vývoje. Nachází se v Šenově u Nového Jičína a jeho další část je v Bludovicích 

nedaleko Nového Jičína. Zaměstnává více než 700 zaměstnanců. 

Podnik se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou. 

V roce 2013 byl zahájen provoz nového podnikového Centra výzkumu a vývoje. Přestavba 

původní budovy trvala více jak půl roku a dala vzniknout modernímu zázemí pro hlavní 

výzkumné a vývojové aktivity VOP CZ. Na vlastní vývoj navazuje modernizace a výroba 

vojenské techniky a výroba civilních produktů. 

3.1 Mise společnosti 

Své klíčové schopnosti společnost vidí v: 

 poskytování kontinuální a efektivní podpory zabezpečení obranyschopnosti státu  

a bezpečnosti obyvatelstva prostřednictvím komplexních služeb a produktů v oblasti 

vojenské a bezpečnostní techniky a partnerství v rámci mezinárodních organizací; 

 spolehlivé, flexibilní a inovativní spolupráci s Ministerstvem obrany, Ministerstvem 

vnitra a obchodními partnery v oblasti technického rozvoje pro zabezpečení obrany  

a boje proti terorismu; 

 podílení se na rozvoji vědy, výzkumu, vývoje a výroby a zkušebnictví speciální  

a civilní produkce na české i mezinárodní úrovni a jejich maximální aplikaci pro 

potřeby zákazníků; 

 naplňování potřeb zákazníků na české i mezinárodní úrovni; 

 podílení se na rozvoji regionů, kde podnik působí, včetně podpory zaměstnanosti 

 a ochrany životního prostředí. Zajištění potřeb zaměstnanců podniku a vytváření 

inspirativního pracovního prostředí. 

3.2 Vize společnosti 

Vizí společnosti je formulována takto: 

 trvale posilovat finanční stabilitu a růst, 
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 být stabilním, moderním a respektovaným podnikem v rámci českého 

 a mezinárodního trhu, který aplikuje nejnovější vědecké poznatky cestou výzkumu, 

vývoje, zkušebnictví a výroby, 

 disponovat produkty a komplexními službami převyšujícími konkurenci a tím být 

trvale preferovaným obchodním partnerem v oblasti vojenského a civilního sektoru, 

 být vyhledávaným zaměstnavatelem na trhu pracovních sil, 

 disponovat spokojenými a loajálními zaměstnanci a systémově podporovat jejich 

profesní a osobní rozvoj. 

3.3 Historie 

VOP CZ je podnik s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby. V roce 1946 vznikl  

v Šenově u Nového Jičína Vojenský opravárenský závod 025, který se zaměřoval pouze na 

opravu vojenské techniky. Postupem času se možnosti podniku rozšířily i na vojenskou 

výrobu. V devadesátých letech podnik postupně zavedl civilní strojírenskou výrobu.  

V posledním období následovalo rozšiřování výrobních kapacit a technologických možností, 

kdy se podnik sloučil s VOP-026 Šternberk i se začleněným Vojenským technickým ústavem 

pozemního vojska (VTÚPV) Vyškov, Vojenským technickým ústavem výzbroje a munice 

(VTÚVM) Slavičín a Vojenským technickým ústavem ochrany (VTÚO) Brno. V roce 2012 

se celý podnik přejmenoval na VOP CZ, s.p. 

Díky dlouhodobému rozvoji a investicím podniku v oblastech technologie, lidských zdrojů  

a výrobních kapacit je VOP CZ největším vojenským podnikem v ČR. V oblasti civilní 

strojírenské výroby je uznávaným partnerem v oblasti stavebních strojů a manipulační 

techniky a dílů investičních celků.   

Níže je uvedena historie podniku v datech:  

 1946 - počátek historie Vojenský opravárenský podnik 025 (Nový Jičín), 

 1951 - počátek historie VOP-026 (Šternberk), 

 1989 - vznik obou státních podniků, 

 1994 - restrukturalizace podniku a zahájení civilní strojírenské výroby, 

 2010 - sloučení Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s.p. a VOP-026, 

Šternberk, s.p. do jednoho podniku  s názvem VOP-026 Šternberk, s.p., 

 2012 - přejmenování podniku na VOP CZ, s.p., 

 2013 - odloučení lokalit Slavičín, Vyškov a VTÚO Brno, prodej lokality Šternberk. 
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3.4 Výrobní program 

Hlavní oblasti, ve kterých společnost provozuje svou podnikatelskou činnost, jsou vojenská 

technika, strojírenská výroba a v neposlední řadě vývoj. 

Vývoj 

V oblasti vývoje se společnost zabývá novými produkty vojenské a civilní techniky.  

Její vývojáři patří mezi elitu ve svých oborech a podílejí se na mnoha projektech  

ve spolupráci s dalšími domácími a zahraničními experty.  

 V oblasti vývoje spolupracuje VOP CZ s Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR, Národním bezpečnostním úřadem, Asociací obranného a bezpečnostního 

průmyslu, s NATO, Evropskou obrannou agenturou (EDA) a dalšími organizacemi. Mezi 

významné projekty patří podíl na přezbrojení Armády České Republiky (AČR) novými 

kolovými bojovými vozidly a kolovými obrněnými transportéry PANDUR II 8x8CZ, 

vývoj prostředků NBC (nukleární, biologické a chemické) ochrany a prostředků ochrany a 

monitorování objektů, techniky a osob.   V oblasti vlastní finální produkce pracují 

odborníci na vývoji malých komunálních strojů a programovatelných svařovacích 

polohovadel.  

Společnost vyrábí například: 

 programovatelná svařovací polohovadla, 

 cisternové automobily - pro pohonné hmoty, pro pitnou vodu, 

 prostředky NBC ochrany - dekontaminační automobil, směšovač EDS, 

 prostředky ochrany a monitorování - mobilní kontrolní pracoviště vstupu, scanner, 

 polní kontejnerové márnice, 

 varianty vozidel Pandur - průzkumná (s lokátorem a bez lokátoru), zdravotnická, 

ženijní, velitelská. 

Strojírenská výroba 

Společnost VOP CZ nabízí ucelený sortiment možností strojírenské výroby, který navazuje na 

dlouholetou tradici výroby – viz ukázky výrobků na Obr. 8. Podnik těží z bohatých zkušeností 

konstruktérů, techniků, technologů a dělníků, kterým poskytuje zvyšování kvalifikace  
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a odborný růst, a to proto, aby jeho zákazníci obdrželi výrobky a služby nejvyšší kvality. 

Věrnost zavedených zákazníků je oceněna nadstandardními podmínkami spolupráce. Výroba 

pro civilní sektor se dynamicky rozvíjí již od roku 1992 v následujících oblastech: 

 Prvovýroba 

- příprava a dělení ocelových plechů a profilů na CNC strojích 

- skružování, stříhání a ohýbání plechů na CNC strojích 

- příprava povrchů tryskáním   

 Výroba 

- soustružnické a frézařské práce na CNC vertikálních a horizontálních strojích;  

- ruční a robotické svářečské práce v ochranné atmosféře metodou MIG-MAG 

 a TIG-WIG;   

- veškeré zámečnické a klempířské práce; 

- lakýrnické práce;   

- montáže strojních celků, včetně hydrauliky;   

- montáž slaboproudých i silnoproudých elektrických zařízení, stolařské  

a truhlářské práce. 

Hlavní druhy produkce jsou: 

 díly, části a svařence malých a středních stavebních strojů, 

 díly, části, svařence silničních strojů, 

 přesné díly, sestavy a svařence pro manipulační techniku, 

 speciální konstrukce a svařence dle zadání zákazníka, 

 finální výrobky, včetně zkoušení.   

Vojenská technika 

VOP CZ se zabýval různými stupni oprav vojenské techniky již od svého založení krátce po 

druhé světové válce. V počátcích to byly opravy techniky používané v průběhu druhé světové 

Obr. 8 Výrobky pro strojírenství [18] 
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války, hlavně německé, britské a americké provenience. Postupně byly zaváděny opravy 

sovětské techniky jako např. tanky, samohybná děla, dělostřelecké tahače a obrněné 

transportéry. 

Počátkem nového tisíciletí se široce rozvinula výroba pojízdných dílen různých typů - jak 

skříňových, tak i kontejnerových. Byly zahájeny opravy ženijní techniky a výroba souprav 

pro ženijní zabezpečení. Podnik rovněž vyvinul a vyrobil vysoce specializované polní 

laboratoře, polní nemocnice, sofistikované průzkumné a pozorovací prostředky, lehké 

minomety, speciální munici. 

Společnost se zabývá výrobou především v těchto oblastech vojenské techniky: 

 pásová technika, 

 kolová technika, 

 ženijní technika, 

 prostředky NBC ochrany, 

 průzkumné a pozorovací systémy, 

 modernizace, rekonstrukce a opravy, 

 polní nemocnice a zdravotnická technika. 

Systémy managementu kvality 

Společnost VOP CZ má certifikován systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 

9001:2009, systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005  

a vlastní také osvědčení Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 

jakosti o shodě systému jakosti s požadavky normy ČOS 051622 (AQAP 2110). Toto 

osvědčení společnosti umožňuje snadněji získávat státní zakázky pro Armádu České 

Republiky a ostatní členské země NATO. Společnost VOP CZ samozřejmě vlastní také 

certifikát o shodě procesu svařování s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006. Na jaře roku 2013 

získal podnik ocenění Top Rating
® 
a dosáhla tak nejvyššího mezinárodního hodnocení 

společnosti D&B (Dun&Bradstreet). 
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4 SYSTÉM ÚDRŽBY V PODNIKU – CESTA K TPM 

V této části práce bude popsán systém TPM, který byl v průběhu let 2008/2009 v podniku 

VOP CZ zaveden a provozován. Dále bude analyzován stávající stav systému údržby. 

4.1 Prvotní zavedení TPM 

O zavedení metody TPM bylo v podniku VOP CZ rozhodnuto již v roce 2008. Okamžitě byly 

zahájeny přípravy, které trvaly několik měsíců, až byla v září téhož roku implementace 

spuštěna.  

Úvodní školení TPM, kterého se účastnili vedoucí zaměstnanci výroby, údržby i management 

podniku, provedl přizvaný externí odborník. Ten také proškolil podnikového koordinátora 

TPM, kterým se stal vedoucí oddělení plánování odboru majetku, údržby a energetiky.  

V první fázi implementace byl sestaven harmonogram zavádění TPM na jednotlivých strojích. 

Tento seznam byl koordinován s plánem výroby tak, aby nebyly narušeny stávající termíny 

zakázek. Byly vybrány jen stroje, které byly v daném období pro výrobu důležité. Na proces 

zavádění byl každý stroj uvolněn vždy na 5 pracovních dní. V této době na stroji proběhlo: 

1. úvodní školení daného týmu přiřazeného ke stroji (operátoři, údržba), 

2. počáteční čištění celého stroje, 

3. označení všech částí stroje nutných k opravě (pomocí červených TPM lístků), 

4. odstranění závad, 

5. vytvoření TPM tabule, 

6. podchycení Celkové efektivnosti zařízení (OEE), 

7. zavedení metody 5S, 

8. přepracování plánů údržby prováděné obsluhou stroje. 

Úvodní školení každé pracovní skupiny vedl vždy výše zmíněný podnikový koordinátor TPM. 

Pracovní skupiny měly zpravidla 4 a více členů. Za pracovní skupinu byl vždy zvolen tzv. 

patron stroje, který byl zodpovědný za TPM skříň, TPM tabuli a za oblast 5S. Na TPM tabuli 

bylo rozhodnuto umístit: 

 plány denní a týdenní údržby,  

 graf OEE za poslední týden, 

 graf nákladů na údržbu stroje,  

 záznamový list prostojů. 
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Celý postup pracovní skupiny byl průběžně dokumentován pro vytvoření závěrečné 

prezentace, která proběhla na konci zaváděcího týdne, a které se zpravidla mimo vlastního 

týmu účastnil také člen managementu společnosti. 

Metoda TPM byla nakonec zavedena a po určitý čas prováděna na těchto strojích: 

 NORTE (obráběcí centrum), 

 STAMA (obráběcí centrum), 

 CLOOS (svařovací robot), 

 CORTA (pálící stroj), 

 EUROBOT (svařovací robot), 

 KASTO (kotoučová pila), 

 LIMAT (svařovací robot), 

 MCV 1000 (obráběcí centrum), 

 SSB (portálová fréza), 

 TAMA (ohraňovací lis), 

 WH 10 NC (obráběcí centrum), 

 MCV 1260 (obráběcí centrum). 

Z důvodu hospodářské krize a s ní souvisejícím poklesem výroby nebylo TPM zaváděno na 

více strojích. I na těchto strojích bylo ovšem od metody TPM brzy upuštěno, a to po příchodu 

povodně v červenci roku 2009, která vytopila většinu výrobních prostor. Management 

podniku se poté rozhodl v TPM nepokračovat. Většina strojů by musela opět projít fází 

kompletního čištění a oprav, která by trvala s dodržením všech detailů podle TPM metodiky 

minimálně 5 pracovních dní. Z důvodu velkého zdržení výroby vlivem povodně byly 

v krátkém čase opraveny jen nejnutnější stroje a vybavení, aby bylo možné neprodleně 

pokračovat ve výrobě. 

Teprve začátkem roku 2013 bylo rozhodnuto, že se metoda TPM opět vrátí do výrobní praxe 

podniku. Implementace měla tentokráte proběhnout na téměř všech výrobních zařízeních 

(přibližně 40 strojů), přičemž první odstávky byly naplánovány na letní měsíce. Odstávky 

měly na jednotlivých strojích probíhat postupně, předpokládaná délka odstávky byla opět 

čtyři až pět dní. Průběh implementace měl být shodný s původním plánem z roku 2008. 

V průběhu léta 2013 se ovšem plány podniku změnily. Vedení VOP CZ prodalo část svého 

závodu, lokalitu Šternberk, a stroje z tamních výrobních hal bylo nutno přestěhovat do prostor 
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v Šenově. To bohužel znamenalo další odložení zavádění TPM v podniku. Během stěhování 

docházelo na strojích k přerušení naplánované výroby a ta musela být později doháněna, proto 

nebylo možné stroje po přestěhování postupně odstavovat z provozu, aby na nich mohla být 

v týdenních intervalech zaváděna metoda TPM. Vedení podniku uvažuje o opětovném 

zavedení Totální produktivní údržby v průběhu roku 2014. 

4.2 Stávající stav systému údržby v podniku 

V současné době jsou v rámci podnikové údržby naplňovány některé ze zásad TPM, a to ty, 

které se nejvíce osvědčily při každodenním chodu výroby, a které zároveň zabíraly nejméně 

času. Od prvního zavedení TPM v roce 2008 dodnes přetrvaly: 

 plány denní a týdenní údržby strojů – umístěny u důležitých strojů, 

 evidence výdajů na údržbu pro každý stroj zvlášť, 

 tabule TPM u důležitých strojů, 

 prediktivní údržba – prováděna jen u některých strojů. 

Plány denní a týdenní údržby chybí u nových strojů pořízených společností, u některých 

strojů přesunutých do Šenova z prodaného závodu ve Šternberku a u strojů, pro které TPM 

v roce 2008 zaváděno nebylo.   

Evidence výdajů na údržbu je vedena v programovém systému počítačové podpory jakosti 

PALSTAT CAQ. V modulu údržby stroje má většina výrobních zařízení podniku založenu 

svou evidenční kartu. V minulosti byly do karet vybraných strojů zapisovány veškeré 

záznamy údržby i obsluhy, včetně pravidelných TPM kontrol. Po zavedení TPM by mohl být 

tento program opět využíván šířeji. 

Tabule TPM se zpravidla ponechaly u strojů, u kterých již byly v minulosti instalovány. 

V budoucnu se počítá se zavedením tabulí u všech strojů, na které se bude systém TPM 

vztahovat. V současnosti jsou na tabulích umístěny především plány denní a týdenní údržby. 

Prediktivní údržba se provádí pouze formou výměny součástí po uplynutí návodem 

předepsaného intervalu, nebo formou využití automatické diagnostiky, kterou mají jako 

vestavěnou funkci svého systému novější typy strojů (všechny NC stroje). Pro příklad může 

být uvedeno obráběcí centrum AXA VSC2 (na Obr. 9), které bude po uplynutí 960 hodin 

provozu vyžadovat vyčištění nebo výměnu filtru hydraulického agregátu. Chod některých 

strojů může jejich systém dokonce zablokovat, dokud není patřičný servisní zásah vykonán. 
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4.2.1 Nedostatky v současném systému údržby 

Mezi nedostatky aktuálního systému údržby patří: 

 nedostatečná evidence podrobností o údržbě a poruch jednotlivých strojů 

v počítačovém systému, následně tedy chybí možnost analyzování poruch, 

 plány denních a týdenních samostatných kontrol a čištění strojů nejsou vypracovány 

pro všechny důležité stroje, 

 nezanedbatelným problémem je komunikace plánovačů výroby s oddělením 

podnikové údržby, stroje nejsou uvolňovány pro jejich potřebnou očistu a uvedení do 

dobrého stavu tak často, jak je třeba, 

 všichni současní operátoři strojů neprošli před lety úvodními školeními autonomní 

údržby, nemají tak často dostatečné znalosti o funkci svého stroje, o jeho technologii, 

preventivní údržbě nebo odstraňování běžných poruch, 

 ne všichni operátoři strojů mají opravdu zájem o jejich čistotu a údržbu, chybí 

motivace i pravidelná kontrola plnění jejich povinností, 

 objevují se případy nedostatečné kontroly stavu hladiny oleje ve stroji, jeho doplnění 

do všech strojů se poté musí alespoň jednou týdně věnovat vybraný pracovník, 

 nejsou podrobně zaznamenávány prostoje na všech důležitých strojích, tudíž není 

možné vyhodnocovat celkovou efektivnost zařízení (OEE) a následně ji vylepšovat. 

Obr. 9 Obráběcí centrum AXA 
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4.3 Nejčastější příčiny problémů strojů 

Příčiny problémů strojů, jako jsou ztráty jakosti, výpadek nebo pomalý takt, které se 

v podniku dle zkušeností údržby nejčastěji vyskytují, jsou: 

 ztráta oleje, 

 uvolněné šrouby, 

 znečištěné stroje, 

 vadné nářadí, 

 vibrace, 

 odpadní třísky a jejich doprava, 

 hluky z motoru,  

 přehřáté motory, 

 nevhodné upínací prostředky, 

 chyby údržby, 

 překročení meze opotřebení, 

 porézní hadice. 

4.4 Ekonomické následky výpadku strojů  

Pod pojmem „náklady na opravu“ se zpravidla skrývá mnoho jiných doprovodných nákladů, 

kterým může být díky zavedení TPM na strojích předcházeno. V praxi to mohou být: 

 zmenšení výnosu kvůli opožděné dodávce, 

 platby týkající se náhrady škody, 

 běžné pokuty za pozdní dodávku, 

 dodatečné investiční výdaje, 

 náklady na zmetky, 

 vyšší náklady na opravu, 

 dodatečné náklady na suroviny a energii, 

 vyšší personální náklady, 

 vyšší náklady na skladování a úroky, 

 dodatečné náklady na přesčasové hodiny. 
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5 NÁVRH PLÁNU IMPLEMENTACE TPM 

Aby mohla být metodika TPM do podniku zavedena tentokráte úspěšně a trvale, je třeba se 

poučit ze zkušeností, nevyhovujících procesů nebo výsledků implementace z roku 2008. Bude 

zvolena taková kombinace oficiálních metodik pro zavádění TPM zmíněných v teoretické 

části práce, která bude nejvíce vyhovovat specifickým požadavkům společnosti VOP CZ. 

Pro zvýšení šance úspěšného zavedení takto velké změny do každodenního chodu společnosti, 

kterým zavedení TPM s jistotou je, bude dále využita metoda pro zavádění změn J. Kottera, 

která je známá jako Proces úspěšné změny o osmi krocích, viz Tab. 1. 

Tab. 1 Proces úspěšné změny o osmi krocích [19] 

Proces úspěšné změny o osmi krocích 

  

Pořadí 
kroku 

Popis kroku, doporučený postup 

Připravení 
scény 

1 
Vytvoření pocitu naléhavosti. Pomoc druhým vidět potřebu 
změny a důležitost okamžitého jednání. 

2 

Sestavení vedoucího týmu. Je třeba zajistit, aby byla skupina 
řídící změnu silná, složená z lidí s vůdcovskými dovednostmi, 
důvěryhodností, komunikačními schopnostmi, autoritou, 
analytickými schopnostmi a smyslem pro naléhavost. 

Rozhodnutí, 
co dělat 

3 
Vytvoření vize změny a strategie. Je třeba umět vysvětlit, jak 
bude budoucnost odlišná od minulosti a jak je možné takovou 
budoucnost uskutečnit. 

Uskutečnění 
plánu 

4 
Sdělení všeho zaměstnancům tak, aby pochopili a aby byli 
přesvědčeni. Je nezbytné zajistit, aby vizi a strategii přijalo co 
nejvíce lidí. 

5 
Zplnomocnění druhých k jednání. Odstranění co nejvíce bariér, 
aby ti, co chtějí vizi uskutečnit, to mohli udělat. 

6 
Usilování o dosažení několika viditelných a nesporných úspěchů 
v krátké době. 

7 
Vytrvání. Po prvních úspěších je třeba pracovat tvrději a rychleji, 
zavádět potřebnou změnu za změnou, dokud se vize nestane 
skutečností. 

Vytrvání 8 
Vytvoření nové kultury. Udržování nových způsobů chování  
a zajištění toho, aby byly úspěšné, dokud se nestanou natolik 
silnými, že nahradí staré procesy. 
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Je vidět, že je tento obecný postup zavádění změny velmi podobný postupu implementace 

klasické TPM metodiky Seichiho Nakajimy (kapitola 3.5). Při kombinaci obou metodik je zde 

možnost dosáhnout mnohem lepších výsledků. 

5.1 Popis metodiky zavádění TPM v podniku 

Je zřejmé, že nemá smysl bezmyšlenkovitě kopírovat japonský způsob zavádění TPM. Pro 

vlastní provozní praxi společnosti VOP CZ bude tedy vymezena vlastní cesta k TPM na 

základně všeobecně platných principů. 

Nejdůležitější části TPM pro podnik jsou: 

1. Pracovní týmy TPM (podnikový tým TPM a malé týmy TPM) 

2. Provádění plánované údržby (jak obsluhou stroje, tak údržbou) 

3. Školení obsluhy a údržby strojů 

4. Zvyšování efektivnosti zařízení 

5. Správná a včasná péče o stroje 

Nyní bude formulována metodika pro zavedení TPM; její postup bude sestaven z šesti kroků. 

5.1.1 Krok 1 – Zahájení – oznámení rozhodnutí vedení podniku  

o zavedení TPM 

Oznámení o zavedení TPM není rozhodnutí, které by stačilo „vyvěsit na nástěnku“. 

Zaměstnanci by neměli být jen stroze informování, tento krok je dobrou příležitostí pro 

vedení společnosti, aby pomohlo zaměstnancům pochopit důležitost celého počinu. Vhodné je 

uspořádat postupně setkání se všemi zaměstnanci, kde by byla po úvodním proslovu se 

samotným oznámením stručně prezentována metoda TPM, její postup zavedení v podniku 

(neboli co všechny zaměstnance, především výrobu, čeká) a očekávané dopady zavedení pro 

podnik. Další důležité body pro organizaci setkání: 

 pozvánka na setkání všech zaměstnanců může být zajištěna personálním oddělením 

společnosti,  

 setkání by měla být pro každou pracovní směnu zvlášť, aby nijak významně nenarušila 

organizaci a chod podniku,  

 setkání s oznámením by nemělo trvat déle jak hodinu a půl, nejde přeci jen o sdělení 

každého detailu o TPM, ale ujištění všech, že má věc nejvyšší důležitost a je plně 

podporována vedením, 
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 setkání samotné může vést podnikový TPM koordinátor, ale vedení společnosti by 

mělo mít prostor pro svůj proslov. 

V souvislosti s prvním krokem Kotterova úspěšného zavedení změny by se oznámení 

rozhodnutí top managementu o zavedení TPM mělo zaměstnancům podat takovým 

způsobem, aby byl omezen jejich pocit spokojenosti se současným stavem a aby vnímali 

zvýšenou naléhavost situace. Bylo by například možné prezentovat v krátkosti zaměstnancům 

ekonomické výsledky výroby, například statistiku ztrát, kolik stály podnik neplánované 

prostoje strojů, vyrobené zmetky a jiné. Pokud bude zaměstnancům vyčíslena finanční částka, 

která byla zbytečně vynaložena na tyto ztráty, namísto čtvrtletních odměn, mohlo by to na ně 

mít požadovaný vliv. Vedení může také zmínit, že neprovádění Totální produktivní údržby 

má špatný vliv na konkurenceschopnost podniku, a že někteří zahraniční zákazníci zavedení 

této metody požadují. Bez TPM by tak společnost mohla přijít o významné zakázky. 

5.1.2 Krok 2 – Vytvoření organizace TPM a úvodní školení 

Sestavení podnikového týmu TPM je řízeno podnikovým koordinátorem TPM, zvolení jeho 

členů je poté schváleno oprávněnou osobou z vedení společnosti. Je vhodné, členy tohoto 

týmu byli: 

 mistři z jednotlivých pracovišť, kteří dobře chápou proces výroby,  

 zástupci strojní i elektroúdržby, 

 plánovači výroby, 

 pracovníci zodpovědní za nákup nových strojů, 

 zástupce managementu společnosti. 

Tento tým by měl projít rozsáhlým školením, které může trvat 1 – 2 dny. Pro toto školení 

vypracuje podnikový koordinátor TPM, který jej povede, metodickou příručku TPM, kterou 

se budou moci členové vedoucího týmu řídit. V rámci tohoto úvodního školení by měl být 

pomocí brainstormingu týmem vypracován a schválen: 

 seznam cílů TPM v podniku, vize budoucnosti, 

 seznam strojů, které jsou vhodné pro zavedení TPM, v pořadí od těch nejdůležitějších, 

 harmonogram zavádění TPM včetně metody 5S na vybraných strojích, 

 počet malých TPM skupin, které budou TPM zavádět na jednotlivých strojích 
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 seznam pracovníků vybraných z podnikového týmu, kteří se stanou lídry malých TPM 

týmů (budou zodpovídat za práci těchto týmů, plnění termínů a budou se dále účastnit 

porad podnikového týmu TPM). 

Po absolvování úvodního školení by měli být členové podnikového týmu schopni: 

 vysvětlit, co je to TPM, 

 vysvětlit úlohu a účel TPM, 

 vysvětlit základní části TPM aplikované v podniku, 

 použít metodu 5S, 

 chápat účel autonomní údržby, 

 identifikovat abnormality, určit typy poškození a jejich rozdíly, 

 chápat funkci TPM týmů a jejich organizaci, 

 vysvětlit, co jsou to základní ztráty (6 velkých ztrát), 

 vysvětlit, co je to OEE a k čemu se používá. 

Během tohoto kroku je také vhodné vyřešit otázku motivace zaměstnanců, – mimo faktu, že 

za peníze ušetřené společností díky aplikaci TPM bude investováno do zlepšení pracovního 

prostředí. To je naznačeno vedením společnosti již v zahajovacím proslovu. Motivace může 

být jak pozitivní tak negativní. Vhodným řešením může být: 

 udělování prémií nebo náhradního volna za aktivní účast v týmu při zavádění TPM 

(operátorům, údržbářům, technikům) – odvislé od hodnocení podnikového TPM 

koordinátora a vedoucího malého TPM týmu 

 srážení prémií nebo pohyblivé složky mzdy, pokud zaměstnanec neplní své 

povinnosti, například pokud pověřená osoba při namátkové kontrole zjistí 

nedodržování denní a týdenní údržby, pokud je zaznamenán dlouhotrvající nepořádek 

na pracovišti atd. 

5.1.3 Krok 3 – Zahájení práce malých TPM týmů 

Dle vytvořeného harmonogramu zavádění TPM je dále vytvořen první malý TPM tým 

z pracovníků, kteří vybrané stroje obsluhují a zástupců strojní a elektroúdržby. Tento malý 

tým vede pracovník z podnikového TPM týmu - zpravidla mistr nebo jiný pověřený 

pracovník výrobního úseku podniku. Tým je vytvořen na dobu jednoho pracovního týdne, po 

tuto dobu je stroj/stroje uvolněn z výrobního programu. Podnikový koordinátor TPM spolu 
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s vedoucím malého TPM týmu připravuje a vede průběžná školení. Během týdne provádí 

TPM koordinátor kontrolu postupu malého týmu, ale není u stroje přítomen permanentně. 

Dále budou rozepsány aktivity skupiny vedené vedoucím malého týmu během týdne, je 

počítáno s osmihodinovou pracovní dobou a pauzou na oběd. 

Pondělí: 

 uvítání pracovní skupiny, představení, 

 školení: základy TPM, 5S, bezpečnost, 

 prohlídka zařízení, 

 třídění potřebných a nepotřebných věcí na pracovišti, 

 příprava základního čištění – mycí plán. 

Úterý: 

 základní čištění zařízení (a pracoviště), 

 označení nedostatků na stroji, které je třeba napravit za použití červených TPM lístků 

(identifikace abnormalit, zdrojů znečištění, eliminace obtížně přístupných míst pro 

čištění nebo kontrolu). 

Středa:  

 krátké školení TPM pro aktuální den, 

 určení stanoviště a instalace TPM tabule u zařízení, 

 kontrolní seznam nedostatků nalezených na stroji, určení toho, kdo zajistí jejich 

odstranění a termín, do kdy budou odstraněny (kontrolní TPM lístky jsou umístěny na 

tabuli TPM a zároveň na stroji, ze kterého jsou postupně odnímány), 

 průběžné řešení nedostatků. 

Čtvrtek: 

 krátké školení TPM pro aktuální den, 

 probrání nebo vypracování: 

o OEE, 

o analýzy poruch, 

o protokolu poruch, 

o kontrolního seznamu nedostatků, 
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o denní a týdenní údržby stroje, 

 umístění TPM/5S skříně na pracovišti s potřebnými úklidovými pomůckami, mazivy, 

popřípadě i vytřízeným a uspořádaným nářadím, pokud nemá své specifické místo. 

Pátek 

 krátké školení TPM pro aktuální den, 

 kontrola 5S, 

 kontrola průběžného řešení nedostatků, 

 uvedení stroje do provozu, 

 shrnutí a závěrečná prezentace vedoucímu pracovníkovi, prohlídka na místě, 

 ukončení týdenního workshopu. 

Nedostatky, které jsou v průběhu zavádění TPM objeveny, jsou zapisovány také do karty 

stroje v počítačovém systému PALSTAT CAQ, kde jsou tak zároveň evidovány náklady na 

údržbu stroje při průběžných záznamech oprav. 

Je určen patron stroje, který je za jeho stav a dodržování zavedených principů TPM trvale 

zodpovědný – může to být mistr nebo také pečlivě zvolený operátor stroje. 

List evidence denní a týdenní kontroly, který obsluha stroje pravidelně vyplňuje, je na konci 

týdne předán zodpovědnému pracovníkovi, který potřebné detaily zavede do karty stroje. 

V týdnu následujícím po zavedení TPM na stroji jsou podnikovým koordinátorem často 

prováděny kontroly dodržování zavedených standardů, a to na všech směnách (v tomto týdnu 

neprobíhá TPM na dalším stroji, koordinátor má tudíž čas se kontrolám a průběžnému 

dolaďování věnovat). 

Další kontroly jsou koordinátorem prováděny namátkově. 

Po týdenní odmlce následuje opět dle harmonogramu zahájení TPM na dalším stroji/strojích. 

Než je proces zavádění TPM dokončen u všech zařízení, může to dle zvoleného počtu strojů 

trvat několik měsíců až rok. 

5.1.4 Krok 4 – Průběžná setkávání TPM týmů a tréninky dovedností 

Je nastaven pravidelný interval (ideálně dvouměsíční), ve kterém se pravidelně setkává 

podnikový TPM tým. Během tohoto setkání: 

 proběhne krátká prezentace již vykonané práce, 
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 vedoucí malých TPM týmů sdělí své zkušenosti s průběhem zavádění, sdělí své 

případné návrhy na zlepšení procesu, 

 pokud je během minulého období zjištěno, že operátorům strojů (ale i odborné údržbě) 

chybí určité důležité znalosti nebo dovednosti, rozhodne se o uspořádání 

monotematického tréninku dovedností pro vybrané pracovníky, 

 je vyhodnocen trend a výsledky OEE u strojů za poslední období (využitelnost, výkon 

a kvalita), analyzovány ztráty, navržena nápravná opatření, 

 proběhne informační příprava na následující období. 

Vedoucí TPM týmů by měli následně informovat také své týmové podřízené o úspěších 

zavedené metody, což je forma prezentace malého vítězství v krátkém čase (ve shodě 

s šestým krokem principů zavádění úspěšné změny). Úspěchy musí být ale reálné a je nutné je 

propagovat důvěryhodně. Prezentovat zkresleně dobré výsledky za každou cenu, 

přechvalování programu, může mít zcela kontraproduktivní výsledek. Propagací dobrého 

výsledku může být: 

 snížení počtu poruch oproti období před zavedením TPM, 

 pokles zmetkovitosti, 

 vypíchnutí změn na pracovišti, které zaměstnanci oceňují (například nářadí vždy na 

svém místě, nové osvětlení, ochranné prvky, dostatek informací na pracovišti,…) 

 zvýšení kvalifikace a praktické uplatnitelnosti zaměstnanců díky odborným školením, 

5.1.5 Krok 5 – Vytvoření programu plánované preventivní a prediktivní údržby 

Protože je odbor údržby strojů po zavedení samostatné údržby vykonávané nyní operátory 

strojů uvolněn od často nutných oprav po poruše, doplňování maziv a utahování šroubů, může 

nyní vykonávat to, k čemu je odborně způsobilý – plánovanou pokročilou prevenci vyžadující 

vyšší stupeň kvalifikace. Je možné, že údržba následně přijde na dodatečné aktivity, které 

může navíc vykonávat obsluha strojů, ty pak může na schůzi podnikového TPM týmu 

navrhnout k zařazení do týdenního nebo denního plánu samostatné údržby strojů. 

Součástí plánované údržby specializovanými pracovníky je: 

 preventivní údržba plánovaná na základě doby provozu stroje, kterou: 

o automaticky hlásí stroj na základě továrního nebo vlastního nastavení (platí jen 

pro technologicky vyspělé stroje, jako jsou počítačově číslicově řízené (CNC) 

stroje, 
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o zajišťuje údržba stroje na základě evidence počtu hodin stroje v běhu, o které 

rozhoduje údržba stroje na základě zkušeností nebo na základě faktů 

uvedených v návodu stroje (například výměna ložisek stroje po 2000 hodinách 

provozu, přetěsnění, kompletní výměna oleje, atd.), 

 prediktivní údržba, která využívá diagnostického měření určitého parametru, přičemž 

další aktivity jsou prováděny na základě výsledků tohoto měření, 

 prediktivní údržba využívající diagnostické metody, při které jsou pravidelně sbírána 

data z provozu stroje a blížící se poruchy či jiné abnormality jsou předpovídány 

z vývoje parametrů, a to zpravidla srovnáním s hodnotami, které jsou získávány 

v optimálních provozních podmínkách. 

Při plánované údržbě mohou pracovníci dlouho dopředu určit čas pro potřebné opravy tak, 

aby byl v souladu s plánem výroby a nenarušoval její plynulost. Mohou také dopředu 

objednat náhradní díly či zorganizovat návštěvu externím servisním technikem, pokud je to 

třeba. 

Dle všech získaných dat a informací vypracovávají pracovníci údržby servisní plány pro 

každý stroj. K evidenci mohou opět použít příslušný modul počítačového programu 

PALSTAT CAQ. 

V rámci eliminace neplánovaných prostojů strojů by měl TPM koordinátor v součinnosti 

s mistry výroby sestavit zaměstnaneckou matici zastupitelnosti, a to pro případy, kdy 

pracovník údržby nebo operátor stroje neplánovaně nedorazí. Aby se zabránilo přílišnému 

zpoždění výroby tím, že se bude složitě zjišťovat, kdo má stejnou odbornou expertizu nebo 

dovednosti jako daný pracovník, jednoduše se nahlédne do matice zastupitelnosti a vhodný 

náhradník se povolá na směnu. Vhodnou motivací pro zaměstnance, kteří by takto měli náhle 

nastoupit do výkonu práce, je přislíbení prémie za přesčas nebo náhradního volna. 

5.1.6 Krok 6 – Kontrola, zlepšování a vybudování nové TPM kultury 

Totální produktivní údržba je nikdy nekončící proces. Aby byla nově vytvořená podniková 

kultura trvalého charakteru, je potřeba nikdy ve snaze a jejím aktivním naplňování neustat, 

dokud zcela nenahradí staré tradice. 

Měl by být stanoven pravidelný interval pro hodnocení vytyčených parametrů a provádění 

celkových vnitřních auditů. Stejnou důležitost má ovšem i provádění namátkových kontrol 

plnění povinností a přijímání příslušných opatření, pokud nejsou dodržovány. 



44 

 

Podnikový koordinátor TPM dále vyvěsí na tabuli TPM ke každému stroji tabulku pro 

evidenci návrhů pro zlepšování plynoucích od obsluhy stroje. Je velká pravděpodobnost, že se 

mezi vtipnými připomínkami objeví také cenné nápady, které posunou kvalitu výroby opět  

o něco výše. Může být také vyhlášena celoroční soutěž o nejlepší aplikovaný návrh na 

zlepšení, který bude oceněn finanční prémií, neboť může skutečně podniku přinést úsporu. 

5.2 Shrnutí navržené metodiky a porovnání s původním postupem 

Pro přehledné zobrazení všech kroků byla sestavena následující tabulka. 

Tab. 2 Kroky implementace TPM v podniku 

Číslo 
kroku Název kroku 

1 Zahájení – oznámení rozhodnutí vedení podniku o zavedení TPM 

2 Vytvoření organizace programu TPM a úvodní školení 

3 Zahájení práce malých TPM týmů 

4 Průběžná setkávání TPM týmů a tréninky dovedností 

5 Vytvoření programu plánované a preventivní a prediktivní údržby 

6 Kontrola, zlepšování a vybudování nové TPM kultury 

 

Oproti zavádění TPM, které probíhalo v podniku v roce 2008, jsou v novém postupu a 

strategii tyto změny: 

 úvodní proslov ředitele společnosti a představení TPM všem zaměstnancům podniku, 

tedy nejen mistrům výroby, údržbě a managementu, ale také všem operátorům i 

administrativním pracovníkům, aby si všichni bez pochyb uvědomovali podporu 

vedení společnosti a důležitost celého programu pro budoucnost společnosti, a tedy i 

jejich (viz kapitola 5.1.1); 

 vytvoření podnikového týmu TPM (oproti předešlému vytvoření pouze malých týmů 

TPM vedených podnikovým koordinátorem TPM) a setkávání tohoto týmu na 

pravidelných poradách (viz kapitola 5.1.2, 5.1.4); 
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 zpracování mycích plánů úvodního čištění pro všechna zařízení předem - oproti 

předešlému čištění na základě příkazů během mycího dne (viz kapitola 5.1.3); 

 tréninky dovedností pracovníků organizované dle průběžně zjišťované aktuální 

potřeby (viz kapitola 5.1.4); 

 pravidelná prezentace výsledků TPM (viz kapitola 5.1.4); 

 plánovaná preventivní a prediktivní údržba pro všechna zařízení, ne jen pro důležité 

stroje či stroje s integrovanou funkcí samostatné diagnostiky systému (viz kapitola 

5.1.5); 

 nastavení pravidelných i namátkových kontrol plnění povinností operátory (viz 

kapitola 5.1.6); 

 zavedení motivace zaměstnanců pro aktivní účast na TPM a plnění svých povinností 

(viz kapitola 5.1.2); 

 vyhlášení celoroční soutěže o nejlepší aplikovaný návrh na zlepšení jako součást 

strategie motivace zaměstnanců pro aktivní přispívání ke zlepšování chodu 

společnosti. 

Podnikový tým TPM by měl být seznámen s osmi principy úspěšného zavedení změny a 

průběžně si je připomínat.  
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6 REALIZACE VYBRANÝCH PŘÍPRAVNÝCH ČINNOSTÍ 

V rámci řešení této diplomové práce byly provedeny vybrané přípravné činnosti pro zavedení 

TPM v podniku VOP CZ; jejich výstupy jsou uvedeny v následujících podkapitolách.  

6.1 Protokol prostojů stroje 

Při provozu stroje je důležitá evidence jeho prostojů pro výpočet a sledování OEE. Pokud 

není tato evidence součástí softwaru stroje, provádí se ručně. Na základě informací získaných 

od vedoucího údržby byl vytvořen přehledný protokolu prostojů (viz Tab. 3). Tento protokol 

byl oproti původnímu záznamovému listu upraven o seznam kódů jednotlivých typů prostojů. 

Ty jsou nyní uvedeny pod protokolem a rozčleněny do skupin pro výpočet OEE. V původním 

záznamovém listu nebyl seznam prostojů s kódy uveden, obsluha strojů pak nezapisovala 

jednotně všechny nastalé situace a byl tak ztížen proces výpočtu OEE. 

Tab. 3 Protokol prostojů zařízení 

 

 
Provozuschopnost stroje   

  
Výkonnost stroje  

 
    1  Dále nespecifikovaná porucha stroje   21  Ztráty při najíždění nové výroby  44  Ukončení zakázky  

2  Transport dílů (dopravníky, apod…)  22  Chybějící personál   

 

45  Činnost mluvčího skupiny nebo patrona  

3  Chybějící emulze, porucha chlazení  23  Chyba obsluhy   

  

48  Čekání na uvolnění od výstupní kontroly  

4  Porucha periferií (přípravky atd…)  
 

24  Skupinová porada   

 

13  Prostoj při výpadku jiného stroje  

5  Poškozené provozní prostředky    
25  Celopodnikové shromáždění  

    6  Přehřáté zařízení     
27  Chybějící materiál (logistika)   

    7  Zlomení (poškození) nástroje (vým. plátků)  29  Vadný materiál (vstupní kontrola)   Kvalita výroby   

8  Porucha výměny nástrojů     
30  Chybějící výrobní příkaz   

51  Oprava dílů - vlastní zavinění 

9  Přeseřízení (výměna přípravků)   
31  Chybějící balící (obalový) materiál  52  Oprava dílů - cizí zavinění 

10  Náběh nového programu (AV - ladění)   33  Nasazení nezaškol. pracovníka  53  Výroba zmetků 

11  Čištění a opravy prováděné stroj. údržbou  34  Zaškolování nového pracovníka  54  Třídění vrácených dílů na opravu 

12  TPM - provádění opatření     
35  Chybějící nástroj (výdejna)  55  Špatné povrchy 

14  Čištění / úklid      
36  Odstraňování třísek (špon)   56  Zašpiněné díly -reklamace z QS 

17  Najetí zařízení po čištění   
40  Krátká pauza (WC apod…)   

 
   

 

  

  

 

 

 

 

 
      

___

Poznámka

Protokol prostojů zařízení  
 Počet naplánovaných směn :

týden ____
Konec 

prostoje

Čas v 

minutách

 Zařízení  

____
Datum

Začátek 

prostoje
Jméno

Strana :             

Čas 

nástupu 

údržby

Kód 

prostoje

Čas 

nahlášení 

údržbě
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6.2 Plán odstávek strojů pro zavádění TPM 

V následující tabulce (Tab. 4) jsou uvedeny všechny významné stroje, seřazené od těch pro 

podnik nejdůležitějších a nejvytíženějších. Odstávky jsou naplánovány vždy pro dva stroje 

v jednom týdnu najednou. Z organizačních důvodů zmíněných v kapitole 5.1 je mezi 

zaváděcími týdny vždy týden volný a je ponecháno volno v období vánočních svátků. 

Tab. 4 Plán odstávek strojů pro zavádění TPM 

 

Č. Název Typ stroje 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Obráběcí centrum NORTE 1

2 Obráběcí centrum NORTE 2

3 Obráběcí centrum NORTE 3

4 Obráběcí centrum STAMA 1

5 Obráběcí centrum STAMA 2

6 Obráběcí centrum MCV 1260

7 Obráběcí centrum MCV 1260

8 Obráběcí centrum MCV 1000

9 Obráběcí centrum AXA VSC2 

10 Laser. řezací stroj TruLaser L 

11 Laser. řezací stroj BALIUM 1500

12 Obráběcí centrum Harkämper

13 Ohraňovací lis COLGAR

14 Ohraňovací lis PB-10.3 TAMA

15 Ohraňovací lis SAFAN

16 Laser. řezací stroj BALIUM 1500

17 Obráběcí centrum WHQ 105

18 Obráběcí centrum WHQ 105

19 Obráběcí centrum WHQ 13

20 Obráběcí centrum WHQ 13

21 Obráběcí centrum WHQ 13

22 Obráběcí centrum WHQ 13

23 Obráběcí centrum WHQ 13

24 Obráběcí centrum WHQ 105

25 Horiz. obr. centrum H 63

26 Portálová frézka SSB

27 Pálicí stroj Corta - MGM

28 Pálicí stroj Cortina

29 Pálicí stroj Vanad Prox. 

30 Sv. robot Panasonic

31 Sv. robot Panasonic

32 Sv. robot Panasonic

33 Sv. robot Panasonic

34 Sv. robot Panasonic

35 Sv. robot Panasonic

36 Sv. robot Panasonic

37 Sv. robot Limat-Boki

38 Sv. robot Limat-Kuka

Plán týdenních odstávek strojů pro zavedení TPM (2014/2015)

Seznam předpokládaných 

strojů pro TPM
Leden Únor Březen KvětenDubenŘíjen Listopad ProsinecZáří
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Původní plán odstávek z roku 2008 se natolik přizpůsoboval plánu výroby, že se celé 

zavedení TPM neúměrně prodlužovalo. To se dělo především díky nedostatečné úrovni 

komunikace mezi plánovači výroby a koordinátorem TPM, a také díky neochotě plánovačů 

stroje pro TPM uvolňovat. Nový plán počítá s pevnými daty zavádění, kterým by se měli 

plánovači výroby přizpůsobit, například převedením výroby na jiné stroje vhodného typu. To 

je v současné době možné díky faktu, že bylo mnoho strojů přesunuto do závodu v Šenově ze 

zrušené lokality ve Šternberku. Plán je navíc vytvořen s dostatečnou časovou rezervou, aby 

bylo možné nové zakázky při plánování přímo přiřadit strojům, které nejsou určeny v dané 

době pro zavádění TPM. 

6.3 Mycí plán 

Pro vytvoření vzorového mycího plánu bylo zvoleno obráběcí centrum STAMA, viz Tab. 5, 

fotografie jsou doprovázeny návodem provedení čištění stroje. 

Tab. 5 Mycí plán obráběcího centra STAMA 

Poř. 

číslo 

Název Popis Poznámka Foto 

1 Mytí krytů 

Demontovat 

kryty, odvézt 

mimo stroj a 

umýt. 

Po 

demontáži 

lze WAP i 

saponát 

        

 

2 

 

Mytí 

vřetene 

Odkrytý prostor 

po demontáži 

celý odmastit ze 

všech stran za 

použití vhodného 

prostředku (ne 

benzínu) 

Po 

demontáži 

krytů. Pouze 

ručně 

saponátem, 

v nedostupn

ých místech 

lze použít 

WAP se 

sníženým 

tlakem! 
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3 

Mytí 

plechů pod 

zásobníke

m 

Demontovat 

kryty, odvézt 

mimo stroj a 

umýt 

Po 

demontáži 

lze WAP i 

saponát 

 

4 

 

Mytí horní 

části 

Celou horní část 

vřetene umýt a 

odmastit ze 

všech stran 

Lze použít 

WAP s 

ohledem na 

hydraulické 

prvky 

 

5 

 

 

Mytí 

zásobníku 

Řetěz zásobníku 

odmastit po 

celém obvodu, 

spodní část 

zásobníku rovněž 

umýt 

Lze použít 

WAP s 

ohledem na 

hydraulické 

prvky 

 

6 

 

Mytí 

vnitřních a 

vnějších 

prostor 

stroje  

Celý vnitřní a 

vnější prostor 

stroje umýt od 

skvrn po řezné 

kapalině a 

odmastit. 

Lze použít 

WAP s 

ohledem na 

hydraulické 

prvky 
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7 Mytí dveří 

a skel 

Dveře umýt a 

očistit od skvrn 

po řezné 

kapalině, skla 

umývat pouze 

ručně 

Lze použít 

WAP 

 

 

8 

 

Mytí skříně 

s hydraulick

ými ventily 

a elektro 

zásuvkami 

Po otevření 

skříně umýt a 

odmastit všechny 

části i stěny a 

dveře za použití 

vhodného 

prostředku. 

Používat pouze 

ruční 

rozprašovač a 

hadr. Očistit i 

horní část od 

prachu a mastnot. 

Pouze ručně 

 

 

V průběhu čištění je důležité průběžně odčerpávat vodu ze sběrné vany pod strojem a dávat 

pozor na elektroinstalaci a hydraulické prvky – tým, který čištění provádí, prochází v rámci 

týdenního plánu zavádění TPM bezpečnostním školením, viz kapitola 5.1.3. 

Plán je tímto způsobem vytvořen proto, aby nemusel být v průběhu celodenního čištění 

přítomen podnikový koordinátor TPM, jako tomu bylo dosud, ale aby mohli členové malého 

týmu TPM postupovat podle tohoto návodu, ve kterém jsou uvedeny jak podrobné popisy 

činností, tak upozornění na bezpečnost zacházení. Vzhledem k tomu, že kompletní čištění 

stroje je nutné dle vytíženosti stroje přibližně po roce zopakovat, mycí plány budou využívány 

opakovaně. 

6.4 Plán denní a týdenní údržby 

Plány denní a týdenní údržby byly sestavovány již při původním zavedení TPM v roce 2008 

pro vybrané stroje. V rámci přípravy na zavádění TPM musí být další plány vytvořeny pro 

stroje nové, stroje přesunuté z lokality Šternberk a pro stroje, pro které dosud zavedeny 
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nebyly. V průběhu zpracovávání této diplomové práce byly sestaveny 3 plány údržby, a to pro 

stroje PANASONIC 1, PANASONIC 2 a AXA VSC2.  

Tabulky 6-21 představují plán denní a týdenní údržby pro obráběcí centrum AXA VSC2-

4000. Stroj je jedním z nejnovějších v podniku, je schopen samostatné diagnostiky, což je 

velkou pomocí pro údržbu. Pro vytvoření plánu byly použity také servisní pokyny z návodu 

k obsluze stroje. 

Plán obsahuje záznamový list pro denní a týdenní údržbu a dále karty věnující se jednotlivým 

částem stroje a jejich potřebné údržbě. Plán je opatřen fotkami, popiskami, podrobnými 

vysvětlivkami a návody. Tyto plány tvoří základ autonomní údržby v podniku. 

Tab. 6 Plán údržby AXA VSC2 - přehled úkonů denní údržby 

 

Jméno:

Datum:

Po Poznámka Út Poznámka St Poznámka Čt Poznámka Pá Poznámka So Poznámka Ne Poznámka

4 Kontrola přimazávačů vzduchu (list 4)

Bod 1 - 9 je možno provádět při zapnutém stroji !

Výr. číslo: 

denně

2
Zkontrolovat, případně doplnit olej do centrálního 

mazání a zapsat do tabulky (list.2)

Zkontrolovat, popřípadě doplnit chladící kapalinu 

(list.5)

3
Zkontrolovat, případně doplnit hydraulický olej HM-68 

(zapsat do tabulky) (list.3)

Prostor kolem stroje (list.6)

8

Zkontrolovat tichý chod a vůle všech pohyblivých částí 

stroje - při jakémkoli podezření na poruchu neprodleně 

hlásit strojní údržbě (list.8)

Bezpečnostní upozornění (list.1)1

10 Čištění trysek (list.10)

9

Odstranit třísky z pracovního prostoru, (list.9) pomocí 

háčku a oplachovací pistole. Nepoužívat stlačený 

vzduch.

7 Provést vizuální kontrolu stroje (list.7)

5

6

AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo: 

Základní údržba prováděná obsluhou stroje
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Tab. 7 List 2 - centrální mazání 

 

Tab. 8 List 3 - mazání vřetene 

 

Centrální mazání

Výr. číslo:                                                       list.2

Stroj: AXA VSC2 - 4000

denně

Kontrolovat stav hladiny oleje v olejoznaku.

- Při nízké hladině oleje v olejoznaku, doplnit na hodnotu max.
- Doplnit olejem o viskozitě 150

V případě velkého úbytku oleje informovat strojní údržbu.

Max./Min.
Kontrola 

Plnící otvor

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                                                       list.3

Mazání vřetene denně

1.Kontrolovat stav hladiny oleje v olejoznaku.

- Při nízké hladině oleje v olejoznaku, doplnit na hodnotu max.
- Doplnit olejem HLP-HM 68

V případě velkého úbytku oleje informovat strojní údržbu.
Max./Min.
Kontrola Plnící otvor
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Tab. 9 List 4 - přimazávače vzduchu 

 

Tab. 10 List 5 - chlazení 

 

Přimazávače vzduchu

Výr. číslo:                                                      list.4

Stroj: AXA VSC2 - 4000

denně

1. Kontrola olejoznaku
- Při nízké hladině oleje v olejoznaku, doplnit na hodnotu max.

- Doplnit olej J2

Nalévací otvor

2. Kontrola tlaku
- Kontrolovat tlak na manometrech a udržovat na otpimálních hodnotách:  

- Vyfukování vřetena a Z-teleskop - 6 bar
- Mazání vřetena - 4 bar
- Vnější chlazení - 8 bar Odkalovací ventil - odkalovat denně

Chlazení

Výr. číslo:                                list.5

Stroj: AXA VSC2 - 4000

denně

Chlazení

- Při nízké hladině emulze doplnit.

- Kontrolovat koncentraci pH 

- znečištěný filtrační papír odřezávat

Hladina emulze

Filtrační papír
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Tab. 11 List 6 - strojní prostor 

 

Tab. 12 List 7 - vizuální kontrola 

 

Strojní prostor

Výr. číslo:                                                     list.6

Stroj: AXA VSC2 - 4000

denně

Celé strojní okolí se  musí nacházet v suchém a čistém 

stavu, při jakémkoliv úniku kapaliny ze stroje oznámit 

strojní údržbě.

Všechny bezpečnostní pokyny a upozornění na 

nebezpečí umístněná na stroji je nutno udržovat čitelné 

a nesmí být odstraněny.

Strojní prostor

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                                                   list.7

Zakrytování stroje denně

Vizuální kontrola začátek

Vizuální kontrola konec
Vizuální kontrola je pohledem:

1.Zkontrolovat správné osazení, celistvost a funkčnost ochranných krytů a dveří.
2.Zkontrolovat neporušenost a zatěsnění všech oken a průhledů do stroje.

3.Zkontrolovat stav a netěsnosti hadic a rozvodů (poškození a deformace atd...)
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Tab. 13 List 8 - tichý chod 

 

Tab. 14 List 9 - pracovní prostor 

 

Tichý chod stroje

Výr. číslo:                                                     list.8

Stroj: AXA VSC2 - 4000

denně

- Zkontrolovat tichý chod  všech pohyblivých částí 
stroje:

- vřetena
- pojezdů 

- při jakémkoli podezření na poruchu neprodleně 
hlásit strojní údržbě.

- Zkontrolovat stav žaluzií jednotlivých os.

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                             list.9

Pracovní prostor - Hromadění špon

Přísný zákaz používání stlačeného vzduchu  k čistění stroje !!!

denně

Místa hromadění třísek

Odstraňování třísek v pracovním prostoru musí být prováděno s 

pomocí háčku na špony, štětce nebo oplachovací pistole. 

Třísky nesmí být brány do holé ruky, používejte vhodné 

ochranné rukavice.

Udržovat lože stroje v čistotě!
Vedení matice kuličkového šroubu musí být bez nečistot a 
třísek !
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Tab. 15 List 10 - čištění trysek 

 

Tab. 16 Přehled úkonů týdenní údržby 

  

denně

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                               list.10

Čištění trysek

Čistit trysky chladicí emulze ve vřetenu

Týden……

15 Vyčistit stupnici noniusu (list15).

14

Vyčistit všechny průhledy stroje důkladně z obou 

stran, ovládací panel, svítidla v pracovním prostoru, 

očistit celý stroj (list 14).

Zkontrolovat neporušenost zásobníku, nástrojů a 

upínacích prvků (list 12).

Datum:Poznámka

týdně

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo: 

Jméno:

13

12

Vybrat špony z košů, a vyčistit síta ve vaně 

dopravníku třísek a vyčistit tento prostor (list 11).

Základní údržba prováděná obsluhou stroje

11

Vyčistit vnitřní kužel vřetena (list 13).
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Tab. 17 List 11 - dopravník třísek 

 

Tab. 18 List 12 - zásobník nástrojů 

 

- Před čištěním vypněte dopravník vypínačem na ovládacím panelu

- Třísky nesmí být brány do holé ruky, 

používejte vhodné ochranné rukavice.

- Vyjměte koše z dopravníku třísek, 

odstraňte špony z košů vhodným čistícím 

nářadím

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                                                      list. 11

Dopravník třísek týdně

Koš na špony
- denně čistit koš pod dopravníkem třísek

Dopravník třísek

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                                                       list. 12

Zásobník nástrojů týdně

Zásobník nástrojů

Zásobník nástrojů

Při ručním posuvu zkontrolovat pohledem 

neporušenost zásobníku nástrojů.

Zkontrolovat neporušenost nástrojů a 

upínacích prvků.
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Tab. 19 List 13 - čištění vřetene 

 

Tab. 20 List 14 - Okna a světla 

  

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                                list. 13

Vřeteno týdně

Konus vřetena

Čistící kužel
Vřeteno

Vyčistit konus vřetena a dosedací plochy

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                                                       list. 14

Průhledy, světla a ovládací panel týdně

- Vyčistit průhledy, světla a ovládací panel.

- Očistit celý stroj od nečistot a skvrn od 

emulze.

- K čištění plexiskel používat mýdlovou vodu -

zákaz chemických  a abrazivních čistících 

prostředků !!!

průhledy

ovládací 
panel

světla
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Tab. 21 List 15 - Polohovadlo 

 

Manuál údržby je zataven do folie a vyvěšen na tabuli TPM u stroje. Operátor si tak může 

kdykoli připomenout detaily autonomní údržby na stroji. List přehledu denní a týdenní údržby 

se po kompletním vyplnění odevzdává zodpovědné osobě, která detaily údržby zanáší do 

počítačového programu. 

  

Stroj: AXA VSC2 - 4000

Výr. číslo:                                list.15

Polohovadlo týdně

Stupnici na polohovadle minimálně 

jednou týdně otřít, aby byla čitelná.
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7 OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY TPM 

Než se plně projeví přínosy zavedení metody Totální produktivní údržby v podniku, trvá to 

zpravidla několik let. Některé pozitivní stránky programu ale podnik a jeho zaměstnanci 

pocítí poměrně rychle. Předpokládaný přínos programu TPM do podniku VOP CZ je: 

 dostatečná informovanost operátorů stroje o strojní obsluze a základní údržbě, 

 evidence podrobností o údržbě a poruchách v počítačovém systému, 

 zlepšení komunikace plánovačů výroby s oddělením podnikové údržby (jejich zástupci 

jsou součástí podnikového TPM týmu), 

 operátoři jsou motivování k údržbě svých strojů a plněný svých povinností, 

 již se nevyskytují problémy s nedostatečnou kontrolou stavu oleje ve stroji, 

 všichni operátoři strojů prochází potřebnými školeními, 

 jsou zaznamenávány prostoje na strojích a vyhodnocována efektivnost (OEE), 

 jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly pracovišť, 

 po rozmělnění prvotních nákladů na zavádění TPM podnik šetří náklady na opravy, 

 nedochází ke zbytečným prostojům a zpožděním výroby. 

Přednosti a nové úkoly pro pracovníky výroby jsou zobrazeny na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Produktivní zaměstnanci výroby 
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Přednosti a nové úkoly pro pracovníky údržby zachycuje Obr. 11. 

 

Obr. 11 Pracovníci údržby 
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ZÁVĚR 

Metoda Totální produktivní údržby je založena na výzvě hledat cestu, jak dělat věci lépe. 

Musí si přitom efektivně poradit se zavedením skutečně velké změny, která vyžaduje rapidní 

přizpůsobování se, aby se ve výsledku stala životní cestou celé výrobní organizace. Ochota 

zaměstnanců podniku změnu přijmout je základním předpokladem úspěšné implementace 

TPM. Stupeň jejich nadšení pro změnu určuje tempo postupu vstříc tomuto cíli.  

TPM může uspět pouze za předpokladu, že se podnik zaváže poskytovat nezbytný trénink 

pracovníkům a čas pro sledování úspěchu nebo selhání probíhajících aktivit zlepšování. Pilíře 

TPM jsou velmi důležité pro orientaci v problematice a slouží jako průvodce k efektivní 

implementaci programu TPM za účelem zlepšení celkové podnikové výkonnosti. 

Účelem zavedení TPM do podnikové praxe VOP CZ, s.p. je zajištění efektivnosti výrobního 

procesu a tím i redukce nákladů, zaručení kvality a zkrácení výrobního cyklu. Zajištění 

systému údržby zahrnuje péči operátorů, seřizovačů, údržbářů, preventivní a prediktivní 

údržbu a v neposlední řadě průhledný a efektivní systém údržby. Je ovšem nutná účast všech 

zaměstnanců na TPM, zapojení do týmové práce, podpora vedení a zahrnutí všech důležitých 

zařízení. 

V diplomové práci jsou obsaženy jak teoretické znalosti problematiky TPM, tak praktické 

zkušenosti z aplikace vybraných činností pro přípravu TPM. Detailní postup implementace 

TPM byl podniku VOP CZ vytvořen na míru. Tato nová metodika reaguje jak na současné 

nedostatky při provádění údržby, tak na nedostatky předchozího zavádění této metody 

v podniku. Nová metodika přináší například doporučení sestavení podnikového týmu TPM, 

který by jednotlivé prováděcí malé týmy řídil a zdůrazňuje nutnost průběžného setkávání jeho 

členů a také porad, aby bylo zajištěno předávání informací a zkušeností. Stejně tak důležité je 

také další vzdělávání a trénink zaměstnanců dle aktuálních potřeb. Dále je doporučeno 

zavedení zaměstnaneckého motivačního systému za účelem podpory aktivity v programu 

TPM a také za účelem eliminace neplnění povinností, které rovněž napomůže zavedení jak 

pravidelných tak namátkových kontrol. 

Pro úspěch programu byla také zapracována Kotterova metoda úspěšného zavedení změny. 

V případě, že podnik v budoucnu přihlédne k doporučením této práce, výrazně zvýší 

pravděpodobnost úspěšného zavedení a trvalého praktikování této metody. 
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Implementace Totální produktivní údržby ve do společnosti VOP CZ a její skutečné začlenění 

do každodenního života a chodu společnosti by mohlo výrazně zlepšit její produktivitu  

a konkurenceschopnost, minimalizovat plýtvání při výrobě a pomohlo by společnosti udržet si 

místo na trhu. Provádění TPM je ovšem dlouhodobý a nikdy nekončící proces, který své 

nejlepší výsledky ukáže až po několika letech provozu. „Výchova“ operátorů k zodpovědnosti 

za své stroje vyžaduje čas. Je také třeba, aby TPM týmy po prvních úspěších neustávaly, 

pracovaly tvrději a rychleji a byli neúnavné v zavádění změny za změnou. Jen tak může dojít 

k nahrazení starých tradic novými, úspěšnými způsoby chování. 
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