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ABSTRAKT 

 „Zavedení pilíře profesionální údržby v rámci přístupu World Class 

Manufacturing.“ 

Cílem této diplomové práce je analýza míry zavedení pilíře profesionální údrţby 

v rámci programu world class manufacturing a vyhodnocení efektivity údrţby.   

První část práce je zaměřena na teorii systémů údrţeb. Je zde uvedena spojitost s 

programem WCM, historický vývoj údrţeb, moderní pojetí a ukazatel CEZ. Dále je pak 

zmíněna autonomní údrţba a metoda 5S, jakoţto součást pilíře profesionální údrţby. 

V druhé části práce je představena společnost, ve které byla práce vypracována a je 

analyzován současný stav společnosti. Na základě těchto informací je pak provedena analýza 

prostojů ve společnosti a je navrţena metoda vyhodnocování efektivity údrţby. V poslední 

části jsou pak uvedeny návrhy na zlepšení. 

Klíčová slova: 

Údrţba, výrobní podnik světové třídy, totálně produktivní údrţba, celková 

efektivnost zařízení, 5S 

ABSTRAKT 

 „The introduction of Pillars of Professional Maintenance within the World Class 

Manufacturing Approach.“ 

The aim of this diploma thesis is to analyze the level of the introduction of professional 

maintenance within the World Class Manufacturing and evaluate the efficiency of 

maintenance. 

The first part is focused on the theory of maintenance systems. There is noted the link 

with WCM program, the historical development of maintenance, the modern concept of 

maintenance and overall equipment effectiveness. Furthermore, autonomous maintenance and 

5S method are mentioned as part of professional maintenance pillar. 

In the second part of the thesis, the company is presented and the current state of the 

company is analyzed. Based on the theses information was analyzed the downtimes in the 

company and method of evaluating the maintenance efficiency. 

KEY WORDS 

Maintenance, World Class Manufacturing, Total productive maintenance, Overall 

equipment effectiveness, 5S 
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ÚVOD 

Údrţba strojů a zařízení je významnou oblastí pro zvyšování produktivity a hledání 

zdrojů sniţování nákladů. V současnosti existuje mnoho přístupů a systémů, pomocí nichţ lze 

těchto cílů dosáhnout. Údrţba jiţ není vnímána pouze jako proces, jehoţ cílem je udrţet stroje 

provozuschopné, ale je také jako proces, který maximálně přispívá ke zvyšování produktivity. 

Cílem údrţby je neustálé zvyšování spolehlivosti strojů a neustálé sniţování nákladů. 

Moderní metody mění ustálená pravidla a vzniká snaha o zapojení všech zainteresovaných 

zaměstnanců do údrţby strojů. Neustálý vývoj vede k maximální efektivitě. Udrţet tempo 

s tímto vývojem je nezbytné pro udrţení konkurenceschopnosti kteréhokoliv podniku. 

V současnosti existuje nespočet metod a další přibývají. Metody, jako TPM, RCM, 

CBM, vedou k vyšší efektivitě údrţby, která je pro výrobní podniky, plné moderních a 

sloţitých strojů, nepostradatelná.  

Cílem této práce je vyhodnotit míru zavedení pilíře profesionální údrţby v rámci 

programu World Class Manufacturing. Tento program zahrnuje mnoţství různých metod a 

přístupů a ve své podstatě tyto přístupy a metody zastřešuje a shrnuje. Součástí pilíře 

profesionální údrţby jsou jiţ zmíněné metody, které jsou obsaţeny v osmi aktivitách údrţby.  

První část se věnuje teoretickým východiskům. Nejprve je popsána problematika WCM 

a její souvislost s údrţbou. Poté následuje historie údrţby a její vývoj v souvislosti se systémy 

údrţby. Jelikoţ součástí pilíře profesionální údrţby je i podpora autonomní údrţby, je v 

teoretické části popsána autonomní údrţba a metoda 5S. Hodnocení údrţby je často 

prováděno na základě výpočtu parametru CEZ, tedy celkové efektivnosti zařízení, proto je 

tato problematika taktéţ zmíněna. 

V praktické části je pak nejprve popsána historie společnosti a její systém managementu 

kvality. Na základě návštěv, konzultací a poskytnutých interních materiálech je analyzován 

současný stav společnosti vzhledem k systému údrţby.  

Poté je vypracována vlastní analýza efektivnosti údrţby a tato metoda je spolu s dalšími 

aspekty navrhnuta jako moţné zlepšení v oblasti hodnocení efektivity údrţby. 
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1 Teoretická východiska 

Kapitola je zaměřena na teoretická východiska týkající se programu WCM v souvislosti 

s údrţbou. Dále je uveden vývoj údrţby a s ním související metoda TPM, rozdělení systémů 

údrţeb a základní informace o parametru CEZ, lubrication managementu a RCM. 

1.1 WCM 

World Class Manufacturing neboli Výroba světové třídy (dále jako WCM) je inovativní 

program zaloţený na postupném zlepšování, jenţ má zajistit eliminaci všech typů plýtvání a 

ztrát prostřednictvím zapojení všech úrovní a oddělení podniku. Hlavním cílem je úspěšnost 

na trhu díky vysoké kvalitě produktů za konkurenceschopné ceny, vyslyšení hlasu zákazníka a 

zajištění maximální flexibility. Tento přístup byl roku 1986 popularizován ekonomem 

Richardem J. Schonbergerem, jenţ byl ovlivněn japonským stylem řízení a dnes stále známějšími 

zeštíhlovacími metodami, a japonským profesorem Hajimem Yamashimou. [11] [13] 

Koncept WCM je ve skutečnosti implementace metod jako je TPM a vyuţívání ukazatele 

CEZ, metoda SMED, systém Kanban karet, KAIZEN, vizuální management, just in time, 

statistická regulace procesu, atd. Implementace některých z těchto metod není snadná, ale pro 

dosaţení úrovně podniků světové třídy nezbytná. Podniky světové třídy neustále vyhledávají 

příleţitosti ke zlepšování za účelem zvýšení celkové efektivnosti organizace. Součástí konceptu 

WCM je také zlepšování podnikové kultury prostřednictvím společného zdokonalování 

pracovníků a zařízení. Vymezeny jsou následující koncepty [6]: 

1. Kultura společnosti – zavedení takové kultury, která maximalizuje účinnost výrobního 

systému. 

2. Filozofie zaloţená na prevenci – organizovat výrobní systém s cílem předcházet ztrátám 

preventivními opatřeními a dosáhnout „nulových cílů“ (nulová nehodovost, nulový 

počet poruch, nulová zmetkovitost) 

3. Zapojení všech funkčních organizačních celků – participace výroby, údrţby, plánování, 

obchodu, logistiky, nákupu atd. 

4. Účast všech – zahrnout všechny členy organizace od managementu aţ po operátory. 

5. Týmová práce. 

Tato metodologie je zaloţena na deseti technických pilířích, jeţ reprezentují jednotlivé 

oblasti v podniku a u nichţ vznikají rozličné druhy ztrát a s nimi spojené náklady. Cílem je tyto 

ztráty redukovat, popřípadě eliminovat, a tím zvyšovat celkovou efektivnost podniku. Pilíře WCM 

jsou uvedeny na obrázku č. 1 a jejich stručný obsah uveden v následujícím výčtu [6]: 
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1) Health and safety (zdraví a bezpečnost) – prioritní pilíř s cílem dosaţení nulového počtu 

úrazů a minimální absence. 

2) Cost deployment (rozloţení nákladů) – identifikace ztrát, ztrátami vyvolané náklady a 

jejich redukce. 

3) Focused improvement (cílené zlepšování) – systematicky sniţující náklady a eliminující 

příčiny ztrát a odpadů. 

4) Autonomous maintenance (samostatná údrţba) – údrţba pravidelně prováděná obsluhou 

strojů a zařízení s cílem udrţení optimálních podmínek, čistoty, prevence, zvýšení 

celkové efektivnosti zařízení a převedení zodpovědnosti za obsluhované stroje a 

zařízení. (spolu s prvním a druhým pilířem patří k naprostému základu celé 

metodologie, jakoţto součást údrţby a úzké spolupráce s profesionální údrţbou je v této 

práci pilíř dále rozveden)  

5) Professional maintenance (profesionální údrţba) – je prováděna pracovníky údrţby a 

zaměřuje se především na eliminaci příčin ztrát a prostojů a je usilováno o zdokonalení 

znalostí a dovedností pracovníků údrţby (tento pilíř je stěţejní částí této práce a proto 

bude podrobněji rozveden). 

6) People development (rozvoj pracovníků) – zajišťuje neustálé zlepšování znalostí a 

dovedností všech pracovníků. 

7) Early equipment management (včasné řízení obnovy zařízení) – zahrnuje naplánování 

investic do nových zařízení a přípravu jejich spolehlivého a bezpečného zařazení do 

výroby. 

8) Product quality (kvalita produktů) – cílem je dosáhnout vysoké kvality skrze „nulové 

vady“ produktů. 

9) Customer service (zákaznický servis) – pilíř je zaměřen na poskytování prvotřídních 

sluţeb zákazníkům. 

10)  Environment and corporate social responsibility (environmentální a společenská 

zodpovědnost) – snaha o zvyšování bezpečnosti v podniku s cílem „nulových nehod“ a 

sníţení environmentálních incidentů. Rozvoj vztahů s komunitou a zainteresovanými 

stranami, jeţ jsou ovlivňování výrobní činností podniku. 
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Obr. č. 1 – Pilíře WCM [6] 

Kromě těchto výše jmenovaných technicky zaměřených pilířů pracuje WCM ještě 

s deseti tzv. netechnickými, neboli manaţerskými pilíři. Manaţerské pilíře pak nepřímo 

ovlivňují naplnění cílů, které jsou stanoveny pro technické pilíře. Mezi manaţerské pilíře 

patří [6]: 

1) Management Commitment (závazek vedení) 

2) Clarity of Objectives (srozumitelnost cílů) 

3) Route map to WCM (plán zavedení a dosaţení WCM) 

4) Allocation of Highly Qualified People to Model Areas (zapojení vysoce 

kvalifikovaných lidí do jednotlivých oblastí modelu) 

5) Commitment of the Organization (závazek a spolupráce všech uvnitř společnosti) 

6) Competence of Organization towards Improvement (schopnost společnosti se 

zlepšovat) 

7) Time and Budget (vymezený čas a rozpočet) 

8) Level of Detail (úroveň přesnosti detailů) 

9) Level of Expansion (úroveň rozšíření podniku) 

10) Motivation of Operators (motivace pracovníků) 
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Zavedení programu WCM je realizováno ve třech fázích [6]:  

1) Fáze přípravná: 

 Rozhodnutí vedení o cílech. 

 Trénink všech pracovníků a komunikace mezi nimi. 

 Analýza ztrát. 

 Organizace řízení. 

 Klasifikace kritických strojních zařízení. 

 Vytvoření tzv. „master plánu. 

2) Zahajovací fáze. Dokončení první přípravné fáze a přechod k implementaci. 

3) Postupná a udrţitelná implementace jednotlivých pilířů WCM.  

Součástí snahy o dosaţení statusu výrobce světové třídy je stanovení vize, zaměřené na 

určení pozice, ve které se chce podnik nacházet do deseti let. Na základě této vize jsou pak 

stanoveny cíle pro první, druhý, třetí, pátý, osmý a desátý rok. S tím, co je třeba udělat, by 

měli být seznámeni všichni pracovníci, aby se podnik krok za krokem propracoval od 

současného stavu na stav poţadovaný desetiletým horizontem. V rámci nastavení cílů pro 

3,5,8 a 10 rok je pak moţné získat následující ocenění: bronze (bronzová), silver (stříbrná), 

gold (zlatá) a world class (světová třída). Cíle jsou stanoveny tak, aby zohledňovaly vnitřní 

(uţívaná technologie, prostor pro zlepšení) a vnější (ţivotní prostředí, situace na trhu) faktory. 

Následně se v souvislosti s těmito faktory stanoví politika a klíčové směrnice (z 

dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého hlediska). Z těchto směrnic jsou poté vyvozeny 

cíle pro jednotlivé oblasti, mezi které patří produktivita, kvalita, náklady, bezpečnost, 

motivace a prostředí uvnitř podniku. [6] [11]  

Jak jiţ bylo zmíněno, součástí programu WCM je značné mnoţství různých metod a 

přístupů. Součástí pilíře profesionální údrţby, je filozofie TPM, která vychází z filozofie TQM 

(Total Quality Management – totální řízení jakosti) a která je součástí celkové koncepce WCM, 

jak zobrazuje obrázek č. 2. Program WCM na obr. č 2 byl vytvořen prof. Hajimem Yamashino 

roku 2005. [16] 
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Obr. č. 2 – Přístupy obsaţené v programu WCM a jejich cíle [16] (vlastní úprava) 

1.1.1 Hodnocení míry implementace WCM 

Posuzováno je všech deset technických a deset manaţerských pilířů. Hodnocení je 

bodové na stupnici od 0 do 5. Celkově lze tedy získat maximálně 100 bodů. Nula znamená, ţe 

v rámci konkrétního pilíře se nepraktikují ţádné aktivity. Známku 1 lze získat za reaktivní 

přístup v oblasti daného pilíře. Známku 2 v případě aplikace preventivního přístupu v určitých 

oblastech. Tři za rozšíření preventivního přístupu daného pilíře přes celý podnik a pokrytí tak 

všech důleţitých oblastí. Známku 4 za proaktivní přístup v určitých oblastech pilíře a konečně 

známka 5, neboli tzv. world class, za proaktivní přístup daného pilíře rozšířený skrze celý 

podnik a pokrývající všechny důleţité oblasti. Pro společnosti začínající s implementací 

WCM se dosaţené ohodnocení pohybuje mezi 25 aţ 30 body.  

 



7 

 

Hodnocení provádějí buďto externí nebo interní experti a na základě výsledku je moţné 

se umístit do následujících kategorií (viz obr. č 3) [12]: 

 Bronze level: 50-59 bodů  

 Silver level:  60-69 bodů 

 Gold level:  70-79 bodů 

 World Class: 80 a více bodů 

Společnost dosahuje jednotlivých úrovní postupně. Jak jiţ bylo uvedeno, časový 

horizont je 10 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3 – Ţebříček [12] 

1.2 Údržba 

Stroje člověku slouţí jiţ stovky let. Rozšiřují člověku jeho síly a moţnosti, a tím jej 

osvobozují od těţké a vyčerpávající práce. Stroje vyuţíváme dnes a denně a ani si 

neuvědomujeme, jak hodně jsme v dnešní době na strojích závislí.  

V oblasti průmyslu jsou podniky nejvíce závislé na strojích výrobních. Provozy 

takovýchto podniků se skládají ze dvou sloţek, lidí a strojů. Z toho můţeme vyvodit, ţe 

výkon kaţdého podniku potom závisí na tom, jak dobře zapadá práce lidí do práce a výkonu 

strojů. Abychom mohli stroje maximálně a hospodárně vyuţívat, je nutné znát optimální 

podmínky pro chod kaţdé součástky stroje a také hodnoty, které představují optimální výkon 
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stroje. V případě, ţe jsou nám podmínky provozu strojů známé, je úkolem člověka tyto 

podmínky zajistit a udrţovat. 

Optimální podmínky strojů nedokáţeme ve všech případech plně zajistit a udrţet. Pouze 

můţeme konstatovat, ţe stroje nejsou v optimální „špičkové“ kondici, jelikoţ jsou 

zanedbávány. Příčinou jsou samozřejmě lidé, pracovníci podniku. Obsluha si často myslí, ţe 

je zodpovědná pouze za obsluhu stroje, popřípadě kontrolu kvality výrobků. Proto ne vţdy 

reaguje v době, kdy se na zařízení objevují první známky nějakých problémů. Údrţba vnímá 

svou roli obdobně. Pokud stroje běţí, jsou spokojeni. Důsledkem jsou pak častá přerušení 

provozu a zdlouhavé opravy. Všechna tato přerušení chodu strojů je moţné označit jako ztráty 

a překáţky v jejich vyuţívání. 

Údrţba strojů a zařízení je tedy z pohledu zisku a ztrát podstatnou oblastí pro zvyšování 

produktivity a také ke hledání zdrojů sniţování ztrát. V průmyslově vyspělých státech 

dosahují náklady na údrţbu výrobních zařízení přibliţně 12-15% HDP. U podniků jsou pak 

roční náklady na údrţbu 5-10% z obratu podniku. Ke sniţování nákladů musí manaţeři 

podniku přijmout pravidlo tzv. produktivní údrţby, která tvrdí, ţe „údrţba musí, stejně jako 

hlavní výrobní oblast, maximálně přispívat ke zvyšování produktivity a stát se produktivní 

údrţbou“. Slovo produktivita se účelně dostalo do názvu nejmodernější filozofie organizace 

údrţby označované jako „totálně produktivní údrţba“ (dále uţ jen jako TPM). 

V jednoduchosti je TPM program, který z hlediska údrţby strojů a zařízení vyuţívá kromě 

údrţbářů-specialistů také dovednosti a schopnosti všech pracovníků s cílem výrazně sníţit 

prostoje strojů. V programu TPM se tedy počítá i s pracovníky obsluhující stroje a zařízení, s 

čímţ souvisí dále rozvedený pojem autonomní údrţby. TMP v tomto bodě pak bourá často 

zaţitý přístup, ţe všechna péče o stroje a zařízení je v zodpovědnosti údrţby, kdy časté 

pravidlo zní: „Já stroj obsluhuji, ty ho opravuješ.“ V rámci TPM je tedy úkolem všech 

pracovníků nalezení, zajištění a udrţení nejlepší kombinace podmínek pro člověka i stroj. 

S ohledem na identifikaci abnormalit, chronických problémů a prevence je zřejmé, ţe 

starý přístup a styl uvaţování by nemohl zajistit to, o co v současnosti bojujeme, tedy 

dosaţení a udrţení optimálních podmínek pro provoz strojů a zařízení jako jednoho z pilířů 

moderního výrobního systému. [1] 
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1.2.1 Historie TPM 

Filozofie TPM vznikla v Japonsku a byla vyvinuta Seičim Nakajimou, který postupně 

v 50. a 60. letech pracoval se systémy preventivní údrţby v USA a Evropě. Získané poznatky 

zformoval do komplexního návrhu, který pojmenoval Total Productive Maintenance. Jeho 

projekt rozvíjí přístupy preventivní a prediktivní údrţby a zavádí nové prvky, např. zavedení 

autonomní údrţby, zapojení malých týmových skupin, vizuální management nebo prvky 

zvyšování bezpečnosti na pracovišti. Tento systém byl poprvé zaveden v japonských firmách 

roku 1971. Vznik TPM byl podmíněn zaváděním filozofie Just in Time, kde je kladen důraz 

na nepřerušení provozu výrobního zařízení a eliminaci všech ztrát.  Můţeme také říci, ţe 

TPM je v podstatě přenesení ducha a prostředků TQM na řešení úkolů leţících v průsečíku 

výroby, zajišťování jakosti a údrţby. [2] [3] 

Vývoj systémů údrţby zobrazuje obrázek č. 4. Jednotlivé fáze jsou označeny 

anglickými zkratkami [4]: 

 BM – Break down Maintenance (údrţba po poruše) 

 PM1 – Preventive Maintenance (preventivní údrţba) 

 PM2 – Productive Maintenance (produktivní údrţba) 

 TPM – Total Productive Maintenance (totálně produktivní údrţba)  

Tyto jednotlivé typy údrţby budou dále podrobněji rozebrány, jelikoţ i v dnešní době se 

oplatí za určitých podmínek vyuţívat různé kombinace těchto typů údrţby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Historický vývoj v oblasti údrţby [2] 
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1.2.2 Údržbářské systémy 

Zajištění provozuschopnosti výrobního zařízení je zabezpečeno mnoţstvím činností, 

jejichţ specifikace, organizace, věcná náplň, časové rozloţení vytváří způsob zajištění údrţby 

– údrţbářský systém. Volba daného údrţbářského systému závisí především na provozních 

zařízeních ve výrobním procesu a také na charakteru daného zařízení. Systémy údrţby se 

odlišují: 

 Druhem opravářských prací. 

 Periodicitou opravářských prací. 

 Předpokládaným objemem oprav. 

Jednotlivé údrţbářské systémy je moţné rozdělit na tři skupiny: 

 Systémy údrţby po poruše – poruchová údrţba. 

 Systémy údrţby podle časového plánu – preventivní údrţba. 

 Systémy údrţby podle skutečného stavu – prediktivní údrţba. [8] 

 Systém údržby po poruše – poruchová údržba 1.2.2.1

Opravy se neplánují, ale provádí se teprve při vzniku poruchy. Odstávky strojů tak 

vznikají nejčastěji neočekávaně, coţ má pochopitelně značný dopad na řízení výroby. Tento 

systém je moţné uplatňovat tam, kde nejsou plně vytíţena zařízení, podnik disponuje více 

zařízeními stejného typu, nebo mají stroje univerzálnější charakter, takţe je moţné v případě 

výpadku nahradit stroj jiným.  

Pokud je tento postup volen v případech, kde by měly být pouţity dále uvedené systémy 

údrţby, je třeba brát ohled na to, ţe z důvodu nadměrného opotřebení a opoţděných oprav se 

významně zkracuje ţivotnost výrobních zařízení, prodluţuje se doba potřebná na opravy a 

současně takto poškození zařízení vyţadují větší opravy s vyššími náklady. [8] 

 Systém údržby podle časového plánu – preventivní údržba 1.2.2.2

Pro tento systém je charakteristické plánování a prevence. Účelem je předcházet 

poruchám a nezbytné opravy plánovat tak, aby byl dostatek času na přípravu údrţby. 

K základním systémům údrţby podle časového plánu se řadí [8]: 

 Systém po prohlídce. 

 Systém zaloţený na standardních opravách. 
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 Systém preventivních periodických oprav. 

 Systém diferencované péče.  

 Systém údržby podle skutečného stavu 1.2.2.3

Tento způsob údrţby je ze všech nejvíce progresivní. Základem tohoto systému je 

odstavení strojů jen tehdy, jestliţe to jejich stav opotřebení vyţaduje a jednotlivé součásti se 

vyměňují tehdy, kdyţ dosáhly určité fáze poškození nebo překročily přípustnou mez. 

Principem je permanentní znalost skutečného stavu stroje. Potřebné parametry se pravidelně 

diagnostikují – měří, sledují, vyhodnocují a interpretují. Naměřené hodnoty se srovnávají 

s hodnotami mezními, které zaručují vyhovující stav, a jejichţ docílení či překročení je 

impulsem k zásahu včas, před vznikem závady nebo poškození. [8] 

1.3 Ztráty v provozu strojů 

Mnoho prostojů nebo vadné produkce začíná prvním povoleným šroubem nebo špatně 

prováděným čištěním či mazáním stroje. Nelze akceptovat stav, kdy drobné abnormality 

přerostou po určité době do závaţnějších poruch strojů a prostojů.  Dle autorů knihy TMP – 

Management a praktické zavádění[1] jsou nejčastější příčiny neuspokojivého stavu např.: 

 Nezájem o pořádek, čistotu a stav strojů. 

 Nedůslednost manaţerů a mistrů v otázkách pořádku a údrţby. 

 Špatné návyky údrţbářů z minulosti. 

 Nedostatek vhodných standardů pro údrţbu. 

 Nedostatečné a neracionální plánování aktivit v údrţbě. 

 Nedostatečné technické znalosti obsluhy strojů. 

 Nedostatek pomůcek a manuálů. 

 Absence rozvojového programu pro oblast údrţby. 

Tyto a jiné další příčiny pak sniţují spolehlivost strojů, udrţovatelnost, bezpečnost a 

především funkčnost zařízení. K tomu navíc sniţují pracovní morálku jak obsluhy strojů, tak 

údrţbářů a nakonec i řídících pracovníků. Musí být tedy pochopeny příčiny ztrát a toto 

porozumění musí být vyuţito v rámci návrhu procesu zlepšování stavu strojů a pracovišť. 

Důsledkem těchto příčin jsou potom ztráty z provozu jednotlivých strojů a zařízení a následné 

neţádoucí zvyšování nákladů. V dalších podkapitolách budou podrobněji rozebrány ztráty, 
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které je nutné chápat v daleko širším měřítku, neţ je běţné v rámci tradičního pohledu na 

výrobu. [1] 

1.3.1 Chronické a sporadické ztráty 

Z hlediska ztrát je v první řadě důleţité si uvědomit rozdělení ztrát dle formy jejich 

výskytu (viz obr. č. 5). Podle něj rozdělujeme ztráty na sporadické a chronické. Sporadické 

ztráty se vyskytují náhle, a protoţe je jejich dopad na výrobu podstatný, je ve většině případů 

snadné najít jejich příčinu a odstranit ji.  O sporadických ztrátách se většinou rychle dovíme a 

na odstranění těchto ztrát se podílí více pracovníků zvýšeným úsilím. Odstranění 

sporadických ztrát spočívá v obnovení normálních podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 – Sporadické a chronické ztráty [1] 

Naproti tomu chronickým ztrátám, které většinu sporadických ztrát vyvolají a ve své 

podstatě je mnohonásobně převyšují, se často příliš nevěnujeme. Důvodů proč se jimi příliš 

nezabýváme je několik. Jedním z nich je fakt, ţe mají většinou několik přehlíţených, skrytých 

a podceňovaných příčin. Klíčem k odstranění chronických ztrát jsou inovace, zlepšování a 

prolomení starých zaběhlých zvyků. 

Hlavní rozdíly mezi sporadickými a chronickými ztrátami jsou následující: 

 Skrytost 

 Sporadické ztráty jsou dobře patrné a viditelné, protoţe vytvářejí stavy výrazně 

odlišné od normálu 

 Chronické ztráty (příčiny) jsou naproti tomu skryté a těţko měřitelné. 
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 Příčinnost 

 U sporadických ztrát a jejich následků jsou příčiny dobře vysledovatelné. 

 Chronické jsou velmi často netransparentní a nejasné z hlediska příčiny i 

následku. 

 Způsob nápravy 

 Opatření proti sporadickým ztrátám není relativně obtíţné stanovit i realizovat, 

protoţe příčiny jsou nám zřejmé. 

 Chronické ztráty jsou komplexnější, jejich některé příčiny mohou zůstat dlouho 

neřešeny. 

 Ekonomické důsledky 

 Dílčí sporadické ztráty velmi často výrazně nákladově převyšují dílčí výskyt 

chronických ztrát. Ovšem kumulativní náklady spojené s častým výskytem 

chronických ztrát často důsledky těch sporadických převyšují. [1] 

1.3.2 Šest velkých ztrát 

Ztráty v oblasti vyuţívání strojů vznikají jednak na základě způsobu provozovaní a 

údrţby daného zařízení a jednak na základě lidského faktoru, tedy lidských chyb. Cílem 

údrţby jakéhokoliv technického zařízení je tyto ztráty sníţit nebo naprosto vyloučit. Je dobré 

si ztráty rozdělit do 6 skupin, které zobrazuje následující tabulka č. 1. [1] 

Tabulka č. 1 – 6 velkých ztrát [3] 

Druhy ztráty Cíle 

1) Ztráty spojené s poruchami strojů 
Redukce prostojů na minimum 

2) Ztráty spojené s přípravou a seřízením 
Redukce času na přípravu a seřízení na méně 

neţ 10 minut 

3) Malé prostoje 
Redukce na nulu 

4) Ztráty spojené se sníţenou rychlostí 
Spíše zvýšit projektované rychlosti neţ je 

zvyšovat v průběhu procesu 

5) Ztráty spojené s výrobou neshodných 

produktů 
Stanovit velmi úzké toleranční meze 

6) Ztráty spojené s výrobou prvních kusů 
Minimalizovat na méně neţ 0,1% dávky 
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Výsledkem těchto dílčích ztrát v provozování strojů jsou pak celkové časové ztráty, kdy 

stroj nebyl schopen vyrábět naplánovanou produkci a zvýšil tak celkové náklady na výrobu. 

Ztráty jsou taktéţ spojeny s jakostí a to buďto přímo nebo nepřímo. [1] [3] 

 Poruchy a neplánovaná prostoje 1.3.2.1

Poruchy strojů jsou ve většině případů tou největší ztrátou ze šesti druhů ztrát. Existují 

dvojího druhu a to buďto ztráta nebo omezení funkce stroje.  Poruchy se ztrátou funkce mají 

tendence k náhlému výskytu. Lze je snadno odhalit, protoţe jsou pro podnik poměrně 

dramatické. Na druhé straně poruchy omezující funkci umoţňují pokračovat v provozu stroje, 

ale se sníţeným výkonem. Pokud jsou přehlíţeny, způsobují běh naprázdno, krátká přerušení, 

předělávky, omezují rychlost atp. Často si všímáme pouze velkých problémů a přehlíţíme 

malé závady, které k nim přispívají. Velké poruchy se vyskytují především proto, ţe si nikdo 

nevšímá zdánlivých maličkostí, jako jsou uvolněné šrouby, opotřebení, odpad a znečištění. 

Následně uvedené činnosti jsou koncepcí jak dosáhnout nulových poruch[1]: 

1) Zabránit zrychlenému zhoršování. 

 Zrychlené zhoršování je zhoršování uměle posílené nedbalostí. Jedná se 

například o přehřívání zařízení, protoţe nejsou náleţité plochy správně 

namazány. Uvolnění jednoho strojního dílu zanedlouho ovlivní upevnění dalších 

dílů a vede tak často ke konečné velké poruše. Prvním krokem ke sníţení 

poruchovosti je tedy zamezení zrychlenému zhoršování. 

 

2) Zachování základních podmínek pro správný provoz strojů. 

 Základem je vykonávat tři základní činnosti a to – čištění, mazání a utahování 

uvolněných součástí. Neplnění těchto činností vede k vysokým počtům poruch. 

Operátoři strojů nezachovávají základní podmínky pro provoz z několika 

důvodů. Někdy jednoduše nevědí, jak potřebné činnosti provádět. Někdy sice 

vědí jak, ale není to jejich práce. Ti, kteří nevědí jak tyto činnosti provádět, se to 

musí v rámci programu TPM dozvědět. To ovšem neznamená se tyto činnosti 

pouze naučit, ale taky vědět proč se provádějí. V některých případech pracovníci 

vědí jak zachovat základní podmínky, ale z rozličných důvodů jim v tom brání 

příliš sloţité činnosti, které by museli vykonat. Například kontrola stroje 

vyţaduje sloţité a zdlouhavé rozebírání dalších částí stroje nebo je k místu 
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obtíţný přístup. V takovém případě je třeba stroj zlepšit tak, aby bylo provádění 

těchto činností zjednodušeno. 

3) Dodrţování provozních podmínek a čistoty. 

 Spousta poruch je způsobena překračováním limitů výkonu (parametrů), pro 

které byl stroj zkonstruován nebo nedodrţením čistoty stroje a pracoviště. 

4) Zlepšit kvalitu údrţby. 

 Stává se, ţe nastanou poruchy vyměněných součástí nebo opravených dílů, 

protoţe je údrţbář nedovede správně vyměnit nebo opravit. Aby se zabránilo 

těmto chybám, je zapotřebí zvyšovat kvalifikaci formou školení. 

5) Neomezovat opravy na provizorní opatření. 

 Snahou oprav je obvykle rychlý návrat funkčních schopností a spuštění stroje bez 

výrazného zájmu o skryté příčiny poruchy. Například, jestliţe je zjevnou příčinou 

poruch zlomený šroub, který drţel součást na určitém místě, tak oprava často 

spočívá ve výměně šroubu bez jakékoliv analýzy příčiny, proč se šroub zlomil.  

6) Napravení konstrukčních slabin. 

 Často se poruchy stávají chronickými z důvodu nedostatečného zkoumání slabin 

daných strojů. Konstrukční závady se nestudují dostatečně do hloubky, aby byly 

odhaleny všechny důsledky. To vede k tomu, ţe se údrţba neorientuje na 

zlepšení a poruchy se stávají chronickými (vrozenými). 

7) Vzít si ponaučení z kaţdé ztráty/poruchy. 

 Zkoumáním příčin, podmínek se dá mnohému naučit a zabránit tak výskytu 

obdobným případům a opakování stejných poruch. A to nejen na jednom určitém 

stroji, ale i na podobných zařízeních. Často se zprávy o poruchách nearchivují, a 

tak se na ně snadno zapomíná. Je proto vhodné mít určité jednoduché prostředky 

a tyto informace uchovávat. 

 Seřizování a změna rozměrů 1.3.2.2

Ztráty způsobené seřizováním a změnou rozměrů jsou taková přerušení, kdy 

vyměňujeme materiál, nástroje nebo nestavujeme stroj pro jiný rozměr. Také je někdy nutné 

stroje seřídit z důvodu nepřesnosti či mechanických nedostatků (správné nastavení se časem 

ztrácí). Při snaze omezit tyto ztráty je vhodné se zaměřit na mechanizmy seřizovaných 

součástí a seřizování rozdělit na činnosti, kdy stroj objektivně musí stát (takzvané interní 

seřizování) a na činnosti, které je moţné provádět během chodu stroje (externí seřizování). [1] 
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 Krátká zastavení stroje a běh naprázdno 1.3.2.3

Běh naprázdno a krátká přerušení jsou způsobeny dočasnými problémy. Například se 

vzpříčí opracovaný kus nebo je stroj zastaven senzorem. Obsluha překáţku odstraní a stroj 

běţí dál.  Tyto běhy naprázdno a krátká přerušení se proto diferencují od obyčejných poruch. 

Tyto „mikroztráty“ jsou často přehlíţeny, protoţe pro jejich analýzu je zapotřebí zvýšeného 

úsilí. Navzdory jejich zdánlivé bezvýznamnosti mohou znatelně ovlivnit celkovou efektivnost 

zařízení. [1] 

 Nevyužití rychlosti 1.3.2.4

Ztráty z rychlostí stroje vznikají tehdy, kdyţ se objeví rozdíl mezi provozní rychlostí 

stroje, pro kterou byl zkonstruován, a rychlostí skutečnou. Tyto ztráty představují velkou 

překáţku pro efektivní vyuţívání stroje, a i přesto jsou často přehlíţeny. Měly by být 

důkladně prostudovány a mělo by být snahou odstranit rozdíly mezi projektovanou a 

skutečnou rychlostí. [1] 

 Kvalitativní ztráty a vícepráce 1.3.2.5

Kvalitativní ztráty a vícepráce jsou způsobeny nesprávným provozem výrobního stroje.  

Je nutné určit a účinně zvládnout podmínky, které doprovázejí a způsobují závady. Hlavním 

cílem je vţdy úplné odstranění vad tak, ţe odstraníme jejich skutečné příčiny. Existují čtyři 

kroky na odstranění kvalitativních vad [1]: 

1) Nedělat předčasné závěry o příčinách a ujistit se, ţe nápravná opatření se vztahují na 

všechny příčiny. 

2) Pozorně sledovat současné podmínky. 

3) Prověřit seznam ovlivňujících faktorů. 

4) Vracet se k „lehkým vadám“, které často skrývají příčinu. 

 Ztráty při náběhu a technologických zkouškách 1.3.2.6

Ztráty z náběhu bývají zapříčiněny tím, ţe dochází k postupnému najíţdění na plný 

výkon. Jsou často těţko zjistitelné a jejich rozsah závisí na stabilitě technologických 

podmínek, schopnostech obsluhy nebo zaškolení pracovníků. Ve své podstatě je zkušební 

série shodná s produkcí zmetků, čili čas věnovaný technologickým zkouškám je nutné 

povaţovat za ztrátu, která sniţuje efektivnost vyuţití strojů. [1] 
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1.3.3 Optimální podmínky (normální a abnormální stav) 

Optimální podmínky jsou takové podmínky, které zabezpečují optimální provoz stroje a 

zachování jeho schopností. V případě, ţe stroj není provozován za optimálních podmínek, 

dochází k výskytu poruch, defektů a prostojů. Při identifikaci optimálních podmínek je třeba 

brát na vědomí následující hlediska [1]: 

 rozměrová přesnost strojních součástí, 

 vnější vzhled, 

 kompletnost dílů a vybavení, 

 funkčnost jednotlivých dílů a skupin, 

 přesnost montáţe, 

 přesnost instalace, 

 chvění stroje, 

 materiálové vlastnosti (pevnost, tvrdost apod.), 

 okolní prostředí atd. 

Optimální podmínky pro chod strojů nemusí být vţdy komplexně identifikovány. 

Některé informace můţeme nalézt ve výrobní a provozní dokumentaci stroje, ale tyto 

informace můţou být nedostatečné, popřípadě je nemáme vůbec k dispozici. V takovém 

případě musí být optimální podmínky specifikovány týmem pracovníků, kteří mají k danému 

stroji nějaký vztah (demontáţ, analýza rozměrů, vytvoření nové technické dokumentace, 

stanovení optimální teploty okolí, stanovení způsobilosti stroje apod.). V případě, ţe známe 

optimální podmínky stroje, můţeme identifikovat normální a abnormální stav strojů (jejich 

projevy). Obecně řečeno, abnormální stav je takový stav stroje, kdy jsme schopni 

identifikovat nějakou odchylku od optimálních podmínek, která jiţ způsobila (sama nebo ve 

spojitosti s jinými) nebo v budoucnosti způsobí sníţení výkonu stroje nebo jeho prostoj. 

Naproti tomu normálním stavem rozumíme stav, kdy jsou optimální podmínky dosaţeny. 

Často však není hranice mezi normálním a abnormálním stavem jasná (odděluje je tzv. šedá 

zóna, viz obr. č. 6). Stanovit co je normální a co je jiţ abnormální někdy není snadné. Ve 

snaze minimalizace ztrát v provozu strojů však musí být zóna mezi normálním a abnormálním 

stavem objasněna popřípadě minimalizována. [1] 
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Obr. č. 6 – Normální a abnormální stav stroje [1] (upraveno autorem) 

1.4 Samostatná údržba 

Spoléhání čistě na údrţbáře-specialisty vede k nedobrým výsledkům v oblasti 

inspekčních prohlídek strojů a preventivní údrţby. Proto je vhodné přenést část těchto aktivit 

na výrobní provozy. Ty se podílejí na programu TPM především na tzv. samostatnou údrţbu 

neboli autonomní údrţbu, která zahrnuje čištění, seřizování, mazání a další zpravidla 

jednoduché rutinní aktivity, které provádí obsluha strojů vyškolená a trénovaná krok po 

kroku. 

Samostatná údrţba má trojí účel. Za prvé spojuje pracovníky z výroby i údrţby při 

dosahování jednotného cíle – stabilizovat a zvyšovat úroveň efektivního vyuţívání strojů a 

zařízení a zabránit zrychlenému zhoršování stavu strojů. Obsluha strojů provádí běţné denní 

úkoly z oblasti rutinní údrţby, na které nemá údrţba v současné době dostatek času nebo 

kapacit. Tyto úkoly, jak jiţ bylo výše zmíněno, zahrnují čištění a inspekci, mazání, kontroly 

přesnosti i jiné úkoly, jako například jednoduché výměny a opravy. Za druhé, program 

samostatné údrţby je koncipován tak, aby se obsluha naučila více o funkci zařízení, které 

obsluhuje, jaké problémy se běţně vyskytují a proč, a jak těmto problémům včasným 

zjištěním předejít. Za třetí, program TPM připravuje obsluhu jako činného partnera údrţby a 

„inţenýringu“ při zlepšování celkové efektivnosti a spolehlivosti zařízení. [1] 
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1.4.1 5S – základní principy samostatné údržby 

5S označuje pět základních principů, pomocí kterých docílíme trvale čistého, 

přehledného, organizovaného a disciplinovaného pracoviště a kompetentních pracovníků. 

Označení 5S vychází z pěti japonských slov začínajících na s, která označují pět základních 

principů pro udrţování a organizaci pracoviště. Jsou to: 

1. SEIRI – rozděl – úklid, odstranění nepotřebných předmětů (anglicky také 

označováno jako Sort) 

2. SEITON – setřiď – správné ukládání a eliminace hledání (angl. Set in order) 

3. SEISO – uspořádej – čištění, zvýraznění abnormalit (angl. Shine) 

4. SEIKETSU – udrţuj pořádek – udrţování čistoty, standardizace a kontrola (angl. 

Standardize) 

5. SHITSUKE – dodrţuj – výcvik a disciplína, dodrţování standardů (angl. Sustain) 

K zavedení 5S a programu TPM nás vede stav, který je dodnes běţný v mnoha 

podnicích. Můţeme se setkat s přílišným znečištěním v provozech, nepořádkem a 

přebytečnými věcmi, nečistotami zakrývajícími abnormality na strojích, překáţkami v toku 

výroby díky zbytečným předmětům v provozech, častým hledáním atp. Dodrţování 5S je 

jednou s klíčových podmínek úspěchu v programu TPM. Mezi hlavní cíle, které v rámci 5S 

chceme dosáhnout, patří: 

 Změna postojů pracovníků k pracovištím a strojům. 

 Vytvoření vizuálně řízeného a organizovaného pracoviště. 

 Vytvoření disciplinované pracoviště. 

 Připravení kompetentních pracovníků z pohledu strojů a pracovišť. 

 Ovlivnění a zaujetí zákazníků. 

 Vybudování spolehlivé továrny. [1] 

1.4.2 Zavádění samostatné údržby v 7 krocích 

Program samostatné údrţby je určen pro obsluhu strojů a zařízení a jeho cílem je 

přenést co moţná nejvíce kompetencí z oddělení profesionální údrţby na výrobu. Slouţí 

především k tomu, aby se uvolnily kapacity kvalifikovaného údrţbáře pro program plánované 

údrţby. Dále pak vychází z předpokladu, ţe obsluha má ke strojům „nejblíţe“, jsou s nimi 

pravidelně v kontaktu a tak jsou ideálními kandidáty na to, aby zodpovídali za stav a 
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spolehlivost strojů včasným odhalováním abnormalit a tím předcházení poruch a prostojů. 

Zavedení autonomní údrţby probíhá v sedmi krocích (obr. č. 7). [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – Kroky samostatné údrţby [10] 

 Počáteční čištění 1.4.2.1

Cílem prvního kroku je naučit operátory vyhledávat nedostatky na zařízení, tzv. 

abnormality (poškozené části, průsaky oleje, uvolněné části) a ověřit si v praxi, ţe čištění je 

zároveň kontrolou. Dále pak definovat opatření na odstranění abnormalit, čímţ se zabrání 

zrychlenému opotřebení zařízení a v neposlední řadě také objasnit operátorům program TPM. 

Jednotlivé kroky pak jsou [10]: 

1. Příprava na čištění – připravit si pomůcky, formuláře, dokumentaci ke strojům, 

záznamové prostředky, nebo například i fotoaparát. 

2. Schůzka týmu – proškolení, definování cílů čištění, seznámení se se zařízením. 

3. Čištění stroje – vyčištění stroje dle plánu, fotodokumentace stavu před a po, 

označení abnormalit, definování základního standardu čištění. 

4. Nápravná opatření – odstranění abnormalit, zlepšení technik čištění. 

5. Udrţování stavu stroje – pravidelné čištění dle standardu, záznamy o abnormalitách. 

6. Ověření prvního kroku autonomní údrţby – sepsání zprávy, audit, certifikace.  
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 Eliminace zdrojů znečištění 1.4.2.2

Cílem druhého kroku autonomní údrţby je redukce času čištění strojů a zařízení na 

minimální moţnou míru prostřednictvím odstranění zdrojů znečištění. [10] 

 Normy čištění a mazání 1.4.2.3

Cílem třetího kroku je doplnit standardy pracoviště o standardy mazání. Mezi tyto 

standardy patří všechny činnosti, které souvisí s doplňováním provozních kapalin a 

spotřebního materiálu do strojů. Součástí tohoto kroku bývá optimalizace systému olejového 

hospodářství ve společnosti, kdy se snaţíme dojít k sjednocení a minimalizaci počtu 

pouţívaných maziv a olejů. Dále vizualizaci a standardizaci skladových míst a dílčích poloţek 

maziv a olejů. [10] 

 Všeobecná kontrola 1.4.2.4

Cílem čtvrtého kroku autonomní údrţby je naučit operátora znát svůj stroj a tím zvýšit 

jeho kvalifikaci a znalosti pojmů a názvů jednotlivých částí zařízení. Je potřeba si uvědomit, 

ţe ne kaţdý pracovník má technické vzdělání a rozumí všem pojmům, které při definování a 

odstraňování abnormalit a závad na zařízení pouţíváme. Proto je potřeba operátora připravit 

na samostatné údrţbářské zákroky, které budou odpovídat jeho znalostem. V rámci tohoto 

kroku pak profesionální údrţba vytvoří standardy popisu strojů, pomocí nichţ se operátoři se 

zařízením seznamují. [10] 

 Autonomní kontrola 1.4.2.5

V tomto kroku se definují standardy autonomní údrţby stroje. Podstatou je jednoznačně 

rozdělit kompetenci a odpovědnost za zařízení mezi údrţbu a výrobu. Součástí tohoto kroku 

je i přehodnocení doposud vytvořených standardů čištění a mazání a rozšířit je o další činnosti 

odpovídající zvýšené kvalifikaci operátorů, které dosáhli po zavedení čtvrtého kroku. Po 

zavedení tohoto kroku dosáhneme uvolnění kapacit profesionální údrţby pro provádění 

plánované údrţby. [10] 

 Organizace a pořádek 1.4.2.6

V rámci šestého kroku autonomní údrţby rozšiřujeme kompetence operátorů strojů a 

postupným zvyšováním jejich kvalifikace přenášíme stále větší pravomoci ze strany údrţby. 

Snaţíme se tak dosáhnout maximální nezávislosti výroby v oblasti údrţby. Součástí tohoto 
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kroku je také vytvoření systému pravidel pro údrţbu strojů a rychlou reakci na odstávku 

strojů. [10] 

 Rozvoj autonomní údržby 1.4.2.7

Posledním krokem autonomní údrţby je neustálé zlepšování a vlastní řízení výrobních 

týmů. Jako vrchol autonomní údrţby můţeme povaţovat kompletní předání stroje v oblasti 

údrţby do rukou výroby, tzn. operátorů. [10] 

1.4.3 Vizuální management 

Vizuální management je technika poskytování informací a instrukcí o jednotlivých 

sloţkách pracovních úkonů zřetelně viditelným způsobem, aby mohl pracovník 

maximalizovat svou produktivitu. (příkladem této techniky je systém štítku Kanban.) [9]   

Součástí vizuálního managementu je například zviditelňování pouţívaných metod, 

sledovaných parametrů a dosaţených výsledků tak, aby je kaţdý pracovník pochopil a mohl 

sledovat jejich vývoj. Konkrétním příkladem mohou být tabule či nástěnky s grafy a 

tabulkami. Dalším aspektem vizuálního managementu je barevné či tvarové odlišení 

důleţitých nebo kritických míst na pracovišti, na strojích, na pouţívaných prostředcích, 

vodičích, přípravcích, atp. Často pouţívané je zvýrazňování minimální či maximální hodnoty 

na manometrech, teploměrech atd., nebo ohraničování prostorů pro neshodné jednotky, 

vyrobené kusy, kontejnery a další. [4]   

1.5 Měření a analýza ztrát - Celková efektivita zařízení 

Efektivní vyuţívání strojů je jeden z ukazatelů stability procesů výrobních podniků a 

jeho monitorování a vyhodnocování je nezbytnou součástí činnosti zodpovědných pracovníků 

podniků světové třídy.  Znalost jednotlivých ztrát a jejich analýza je báze pro pochopení 

moţností jejich odstranění. 

Často se uvádí jako míra vyuţití strojů a zařízení tzv. dostupnost. Ovšem při snaze 

zvyšovat produktivitu se nelze omezovat pouze na poruchy, které ovlivňují dostupnost. Je 

nezbytné se zabývat všemi faktory, které ovlivňují efektivní vyuţívání strojů a zařízení. 
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 Těmito faktory jsou[1]: 

 Míra vyuţití. 

 Míra výkonu. 

 Míra kvality. 

Na základě uvaţování všech těchto parametrů se pak dostáváme od pouhé dostupnosti 

k mnohem objektivnějšímu vztahu pro tzv. celkovou efektivnost zařízení, kterou označujeme 

zkratkou CEZ (často rovněţ pouţívaná verze z angličtiny OEE – Overall Equipment 

Effectiveness). Tento koeficient vyuţití stroje vypovídá o tom, jak dobře je strojní zařízení 

vyuţíváno z hlediska provozních a ztrátových časů, dosahování potřebného kapacitního 

výkonu a z hlediska kvality výroby. Dále pak poukazuje i například na to, zda jsou správně 

pouţívány pracovní metody. Koeficient tedy vyjadřuje, kolik procent doby daný stroj 

skutečně běţí, kdyţ jej potřebujeme pro plánovanou výrobu. [1] 

Metodika výpočtu CEZ by měla především slouţit cíli, který daný podnik sleduje. Platí 

zde, ţe jednoduchost, přehlednost a rychlost jsou přednější neţ příliš přesný, sloţitý a pracný 

systém. Dále je otázkou, zda je zapotřebí analyzovat a vyhodnocovat CEZ na všech 

zařízeních. Je doporučováno, aby byl proces zvyšování CEZ zaměřen pouze na úzká místa, 

případně na zařízení, která nejsou stabilní, vykazují vysokou poruchovost, nekvalitu nebo 

variabilitu procesu. Problematický můţe být i sběr dat pro výpočet koeficientu. Je zapotřebí 

správně definovat celý projekt tak, aby se nehledali viníci a nevytvářela se uměle excelentní 

čísla pro management, zatajovalo se, ţe údrţbářům trvá práce příliš dlouho, popřípadě, ţe 

operátoři rádi pracují při sníţených rychlostech. Důleţité pro koeficient CEZ je odkrytí rezerv 

a jejich systematické odstraňování.[5] 

1.5.1  Sběr dat 

Po sběr dat platí, aby bylo přesně definováno, která data je nutné sbírat a dále 

zpracovávat. Zpracování a výpočty musí být samozřejmě jednotné. Při sběru a vyhodnocování 

CEZ se pouţívají následující metody [5]: 

 Ruční sběr a zpracování (formuláře, Excel). 

 Poloautomatický sběr (terminály, speciální krabičky na sběr dat, kódy prostojů, 

logické kontroly, off line automatické vyhodnocování v informačním systému) 
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 Automatický sběr v reálném čase s pomocí systémů MES (Manufacturing Executive 

Systém) a jejich automatické on line vyhodnocování s moţností optimalizace 

procesu. 

1.5.2 Výpočet CEZ 

Jak jiţ bylo zmíněno, koeficient CEZ se vypočte jako součin vyuţití (dostupnosti), 

kvality a výkonu. Výpočty pro jednotlivé ukazatele jsou uvedeny na obrázku č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 – Výpočty jednotlivých ukazatelů CEZ. [2] 

V rámci programu WCM je za tzv. World Class Overall (ukazatel CEZ podniků světové 

třídy) povaţován ukazatel CEZ větší nebo roven 85%. Tato hodnota je uváděna i v různých 

literaturách zabývajících se systémem TPM, například [3]. Studiemi zjištěná průměrná 

hodnota ukazatele CEZ je ve výrobních podnicích, ve kterých není aplikován ţádný 

z moderních modelů údrţby, přibliţně 60%. [6] 
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1.6 Pilíř profesionální údržby 

Cílem profesionální údrţby je odstraňování poruch strojů (tzv. Zero Breakdown – 

nulový počet poruch). Měla by být uplatňována preventivní údrţba s cílem definovat a 

udrţovat optimální podmínky procesu a zařízení tak, aby bylo dosaţeno ziskovosti a 

efektivity. 

a) Vize 

Tým údrţby by měl mít potřebné znalosti a know-how k tomu, aby dokázal odhalit a 

eliminovat příčiny poruch, udrţovat vhodné podmínky zařízení a zaručit bezvadnou 

spolehlivost zařízení, s pokud moţno, nejniţšími náklady v úzké spolupráci s pracovníky 

výroby. 

b) Cíle 

Cílů profesionální údrţby je několik, ovšem za stěţejní a nejobecnější můţeme 

povaţovat zvýšení efektivity údrţby a zvýšení efektivity výroby (viz obr. č. 9). Dílčí cíle jsou 

potom například maximalizace spolehlivosti a dostupnosti zařízení, realizace „nulových 

poruch“, realizace „nulových vad způsobených zařízením,“ zvyšování znalostí a kompetencí 

pracovníků údrţby, rozvoj multidisciplinárního týmu údrţby, zlepšovaní pracovního 

prostředí. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9 -  Dva hlavní cíle profesionální údrţby [6](vlastní zpracování) 
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1.6.1  Osm aktivit profesionální údržby 

Profesionální údrţba je vymezena v rámci WCM osmi aktivitami. Z toho jsou dvě 

aktivity hlavní a šest podpůrných. Kaţdá aktivita bude podrobněji popsána v následujících 

kapitolách. 

Hlavní aktivity[6]: 

1) Technická podpora oddělení výroby s ohledem na autonomní údrţbu. 

2) Aktivity „nulové poruchovosti.“ (Zero Breakdown) 

Technické, logistické a administrativní aktivity [6]: 

3) RCM – Reliability centered maintenance. 

4) Řízení maziv a olejů. 

5) Řízení náhradních dílů. 

6) Řízení nákladů na údrţbu. 

7) Údrţba na základě stavu zařízení (condition based management) a diagnostické 

techniky. 

8) Zlepšování osobních dovedností pracovníků údrţby.  

Některé z těchto aktivit jsou dále rozvedeny. Jedná se o aktivity, které jsou částečně či 

úplně zavedeny ve společnosti AMTP Karviná a.s. 
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1.6.2 Nulové cíle TPM / Aktivity „nulové poruchovosti.“ (Zero Breakdown) 

TPM je charakterizována svým typickým přístupem k absolutním cílům, které vycházejí 

z „nulových cílů“ moderních výrobních systémů (obr. 10). Tyto nulové cíle jsou také součástí 

systému WCM. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10 – Cíle moderních výrobních systémů [1] 

 

Z hlediska TPM potom v oblasti správy a údrţby strojů a zařízení rozlišujeme tři 

zásadní cíle, bez jejichţ splnění si nelze představit splnění cílů nadřazených.  
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Mezi tyto tři cíle TPM patří [1]: 

 nulové neplánované prostoje, 

 nulové vady způsobené stavem stroje, 

 nulové ztráty rychlosti strojů. 

Dosáhnout prvního cíle je nejobtíţnější. Můţeme namítnout, ţe je prakticky 

nedosaţitelný. Je ovšem nutné si uvědomit, ţe důraz je kladen na neplánované prostoje. 

Otázka v rámci TPM si potom pokládáme otázku: „Kolik plánovaných aktivit v oblasti 

údrţby budeme racionálně a efektivně vykonávat, abychom dosáhli nulových neplánovaných 

prostojů?“ [1] 

Druhý cíl zaměřený na nulové vady se snaţí odstranit jednu z překáţek pro dosaţení 

nejvyšší kvality, kterou je špatný stav strojů, protoţe vynikající kvality nemůţe být dosaţeno 

jinak neţ stroji v dobrém stavu. Podniky, které řeší problém zvyšování kvality, by proto měly 

váţně uvaţovat o zavedení TPM. 

Třetím cílem TPM jsou skryté ztráty. Protoţe se rozdíly mezi optimální a skutečnou 

rychlostí většinou neporovnávají a neanalyzují, dochází v mnoha podnicích ke ztrátám 

z důvodu rychlosti (prodlouţení výrobního cyklu) v průměru o 10-20%. Z předpokladu 

zvýšení produktivity o 10-20%  je orientace TPM na tento zdroj skryté ztráty na místě. [1] [5] 

1.7 Lubrication management 

Dnešní společnosti se soustřeďují na zlepšování na mnoha úrovních, aby si udrţely svou 

konkurenceschopnost. ISO řady 9000, Six-sigma, s těmito pojmy pracuje jiţ mnoho 

společností. Také v oblasti údrţby jsou pojmy jako: TPM, RCM (Reliability Centred 

Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance), PMO (Preventive Maintenance 

Optimization) jiţ v podvědomí vedoucích pracovníků. Bývají implementovány a zlepšují 

údrţbářskou praxi. 

Vedoucí údrţby jsou si vědomi toho, ţe ve stávajících činnostech lze stále dojít 

k výraznému zlepšení a sníţit tak počet a četnost selhání zařízení. Lubrication management je 

efektivní strategií jak těchto cílů dosáhnout. Překvapivě mnoho změn, které jsou potřeba 

k implementaci programu Lubrication managementu, jdou ruku v ruce se selským rozumem. 

Lubrication management začíná ve skladu olejů a maziv. Je běţnou praxí, ţe tyto sklady 

bývají v dezolátním stavu. Pro renovaci skladů maziv a olejů je vhodné vytvořit plán, ve 
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kterém je nutné vzít v úvahu mnoţství potřebných prostor, nábytek a pracovní stoly, směrnice 

pro skladování, osvětlení, ventilaci a především zajištění ergonomie skladu. Dále by ve skladu 

měla být udrţována konstantní pokojová teplota a dostatečné větrání. Ventilace je důleţitá 

především z důvodu předcházení hromadění jedovatých výparů, které představují nejen 

zdravotní, ale také poţární riziko. Sklad by měl být také dostatečně suchý, aby se zabránilo 

kontaminaci oleje vnikáním vlhkosti. 

Podstatnou část skladování maziv a olejů tvoří skladovací nádoby. Správné nádoby jsou 

navrţeny tak, aby se vyloučila vnější kontaminace prachem a vlhkostí. Vhodné jsou často 

pouţívané kovové či plastové sudy a dávkovací kontejnery. Dávkovací kontejnery jsou 

vybaveny ruční či jinak poháněnou pumpou. Proaktivnější způsob je však pouţívání 

filtračních vozíků, které mají kapacitu pro dovoz sudu, čerpání a zároveň filtraci oleje. Je 

vhodné podotknout, ţe pouţité sudy, či jiné nádoby by měly být omezeny na jeden typ oleje, 

aby se zabránilo kříţové kontaminaci. Skladovací nádoby by měly být řádně označeny a 

popsány. Je vhodné vyuţít vizuální management a různým typům olejů a maziv přiřadit různé 

barvy, které pak odpovídají místům označeným na stroji, popřípadě v mazacím plánu. 

Zásoby olejů a maziv je nutné řídit, tzn. řídit jejich rotaci ve skladě. Příliš málo 

skladových zásob můţe znamenat, ţe stroje budou pracovat s nedostatečným mazáním. Velké 

mnoţství zásob naopak vede k degradaci maziva. V tomto případě je vhodná metoda FIFO 

(first in, first out). K optimalizaci skladových zásob je moţné pouţít například metodu 

ABC.[7] 

1.8 RCM – Raliability centered maintenance 

RCM je proces, který umoţňuje analyzovat poruchovost zařízení a navrhnout postup 

údrţby. V zásadě jde o dekompozici systému na subsystém a komponentu. Tím je určen 

model konstrukce zařízení. Dále je analyzována funkce komponenty, její porucha a příčina 

poruchy. Pro tuto analýzu poruchovosti je vyuţívána metoda FMEA (popřípadě její rozšířená 

varianta FMECA), pomocí nichţ jsou systematicky prozkoumány moţné způsoby 

selhání. [14] 

Metoda je zaloţena na tom, ţe ne ve všech případech platí tzv. vanová křivka. A to 

především u moderních zařízení. Starší výrobní zařízení byly z větší části mechanické a 

předimenzované. Pravděpodobnost poruchy nebyla tak vysoká a platilo, ţe čím déle je 

zařízení vyuţíváno, čím je starší, tím roste pravděpodobnost, ţe nastane porucha. Pohled na 

poruchu zařízení se ovšem s časem měnil, coţ je zobrazeno na obrázku č. 11. [15] 



30 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 11. – Měnící se pohledy na poruchy zařízení [15] 

V průběhu vývoje údrţby se měnili i očekávání ohledně údrţby. Je brán větší zřetel na 

bezpečnost a ţivotní prostředí. Dále pak na nákladovou efektivitu a jakost produktů. 

Očekávání kladená na současná zařízení jsou zobrazena na obrázku č. 12. [15] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 – Vzrůstající očekávání ohledně údrţby [15] 

Aby bylo moţné RCM aplikovat, je nutné se rozhodnout, jaký systém se má analyzovat, 

stanovit hranice tohoto systému, definovat jeho provozní kontext a vypracovat podrobný plán 

činností. RCM vyţaduje poloţit si těchto sedm otázek o daném systému [15]: 

 Jaké jsou funkce a s nimi sdruţené normy výkonnosti majetku v jeho současném 

provozním kontextu? 

 Jakými způsoby dochází k poruše plnění jeho funkcí? 

 Jaké jsou příčiny kaţdé funkční poruchy? 

 Co se stane, kdyţ k ní dojde? 

 V čem spočívá závaţnost kaţdé poruchy? 

 Co lze vykonat pro předpověď kaţdé poruchy nebo pro její zabránění? 

 Co kdyţ nelze vhodný proaktivní úkol nalézt? 
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 Toto dělení tří druhů generací strojů a další podrobnější informace týkající se metody 

RCM je podrobně vysvětleno v knize RCM II. od Johna Moubraye [15]. 
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2 Představení společnosti 

ArcelorMittal Tubular products Karviná a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 

23. Března 1993. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Ostrava a.s. 

2.1 Historie společnosti 

V roce 1918 na území dnešní společnosti vyrostly první objekty na výrobu vagónů 

(obr. 13). Název Jäkl, který převzal závod i výrobky, vznikl v souvislosti se jménem 

rýmařovského kováře Jäkla, jehoţ patentu a zkušeností bylo vyuţito při zavádění výroby 

podkov a to pouţitím technologie zápustkového kování. Podkovy byly hojně vyuţívány pro 

koně,  jenţ byli v této době stále častým dopravním prostředkem.  Český název Jäklův 

ţelezářský průmysl byl závodu přiznán v roce 1922. Významnými roky pro společnost byla 

léta 1929, kdy bylo započato s výrobou závitových trubek, 1931 a 1932, kdy se v sortimentu 

postupně objevily nejdříve otevřené a pak i uzavřené profily, tedy sortiment, který je nosným 

programem společnosti i v současné době. Firemní značka "JÄKL" byla přenesena i na tyto 

výrobky a tzv. "Jäklovy profily" vstoupily jiţ tehdy do povědomí řady zákazníků. Dalším 

významným obdobím pak byla léta po r. 1958, kdy byl podnik začleněn do Nové huti 

Klementa Gottwalda n.p., protoţe v následujících letech došlo k zásadním změnám v 

technologii. Bylo nahrazeno zastaralé kovářské svařování závitových trubek novou svařovací 

tratí, doplněnou o tahovou redukovnu. Byly modernizovány klíčové provozy závodu, tj. 

profilovna, taţírna a pozinkovna. Posledním významným datem pro společnost je datum 1. 4. 

1993, kdy po dohodě s Novou Hutí, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku jako samostatná 

obchodní společnost Jäkl Karviná, a.s. Firma vznikla v roce 1918 a současnou právní formu 

má od roku 1993. K 31. 1. 2012 má 435 zaměstnanců. Sídlí na Severní Moravě v 

Karviné. [18] 
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2.1.1 Historie společnosti v datech 

 1922 listopad - Jäklův ţelezářský průmysl, s. s r. o. 

 1927 srpen - Jäklův ţelezářský průmysl, a.s., Fryštát 

 1948 září - závod začleněn do Vítkovických ţelezáren jako závod Fryštát 

 1949 červenec - závod začleněn do n. p. Drátovny a šroubárny v Praze jako závod 

Karviná. 

 1951 leden - Ţelezárny Karviná, n.p. 

 1958 duben - NHKG, n. p., závod 19, Karviná 

 1993 duben - JÄKL Karviná, a.s. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 13 – první objekty společnosti Jäkl [17] 

2.1.2 Výrobní program společnosti 

Podnikání společnosti Arcelor Mittal Tubular Products Karviná, a.s. je výroba a prodej 

podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů 

otevřených. Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním 

průmyslu, kde lze nejlépe pouţít jejich nízkou hmotnost a moţnost vedení různých médií. 

Typy trubek jsou konstrukční (tvrdé neţíhané) a závitové trubky (normované ţíhání). Jsou 

moţné další úpravy a to barvení a pozinkování. [17] 
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 Společnost  Arcelor Mittal Tubular Products Karviná a.s. je největším výrobcem trubek 

v České republice.  Výroba je realizována ve dvou hlavních výrobních provozech: rourovna a 

profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však 

společnost zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, 

doprava a údrţba. Přesné a kalibrované trubky jsou pouţívány v automobilovém průmyslu.  

Nabídka byla rozšířena o silnostěnné profily. [17] 

 

2.2 Systém managementu kvality společnosti 

K prioritám společnosti patří kvalita výrobků a sluţeb, ochrana ţivotního prostředí, 

bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků a prevence závaţných havárií. Nejvyšší prioritou je 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Je snaha dosáhnout nulové nehodovosti a nulové 

úrazovosti. Předcházení vadám před jejich odhalováním je uplatněno v celé společnosti. 

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN 

ISO 14001:2005, ČSN ISO/TS 16949:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008. [17] 

Závod je vybaven nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole jakosti se 

pouţívá moderních nedestruktivních metod, které garantují poţadovanou kvalitu 

dodávaných trubek. [17] 

2.2.1 Hlavní vize společnosti: 

Hlavní vizí společnosti do budoucna je dosahovat v průběhu strategického období 

takové ekonomické výstupy, které povedou k růstu trţní hodnoty firmy, zabezpečí její 

likviditu a výši zisku, umoţní výplatu přiměřených dividend a potřebný technický rozvoj.  

Základem úspěchu společnosti bude neustálé zvyšování a prohlubování kvalifikace, 

motivace a spokojenosti zaměstnanců, budeme vyuţívat práce dílčích odborných týmů v 

projektových řešeních a postupně zavádět moderní metody řízení. [17] 

Bude se nadále zajišťovat výroba trubek a profilů z ocelí běţných obchodních jakostí a 

provedení jak dle základních norem, tak se zpřístupněnými poţadavky dle přání zákazníků. 

Zároveň společnost bude klást důraz na zvyšování podílu výrobků s vyšší uţitnou hodnotou 

se zaměřením na dodávky do automobilového průmyslu a dalších segmentů uţivatelského 

trhu, bude se tak připravovat na podmínky a prostředky pro postupnou převládající produkci 

těchto výrobků ve strategickém období. [17] 
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Centrem všech aktivit firmy jsou potřeby a poţadavky zákazníků. Pro vybrané skupiny 

zákazníků bude společnost vytvářet komfortní podmínky obchodní spolupráce, bude vycházet 

z poskytování vzájemně výhodných projektů ve vybraných trţních segmentech s cílem 

zvýšení podílu prodejů velkým finálním uţivatelům. [17] 

2.2.2 Přístup společnosti k ochraně životního prostředí: 

Společnost má zaveden a udrţován certifikovaný systém ochrany ţivotního prostředí 

dle normy ISO 14 001:2004. Pro zajištění trvalé úrovně ochrany ţivotního prostředí stanovila 

společnost AMTP Karviná a.s. pro rok 2007 cíle a programy EMS. Cíle vycházejí z 

významných environmentálních aspektů. Významné aspekty jsou emise do ovzduší, nakládání 

s vodami, nakládání s odpady a hospodaření s energiemi. [17] 
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3 Analýza současného stavu 

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. započala implementaci 

programu WCM v roce 2011. Implementace pilíře profesionální a autonomní údrţby započala 

v létě roku 2012. Během roku 2009, tedy během hospodářské krize došlo k redukci počtu 

zaměstnanců a omezení údrţbářských procesů. Nebyly prováděny pravidelné inspekce a 

kontroly zařízení. Absencí preventivní údrţby a jakýchkoliv kontrol došlo k velkému nárůstu 

poruch a jimi vyvolaných prostojů. Reakcí na tento stav bylo zavedení pilíře profesionální 

údrţby v rámci programu WCM. 

V rámci této práce se autor zaměřil na svařovací linku č. 6 (schéma na obrázku č. 14) 

patřící pod část Automotive. Tato svařovací linka je označena jako AA. Toto označení se 

pouţívá k určení kritických strojů a je určeno na základě podílu na zisku ve společnosti. To 

znamená, ţe linka č. 6, která produkuje přesné svařované trubky válcované za studena, má 

vysoký podíl na zisku společnosti a byla tak označena jako kritická. Jelikoţ má nejvyšší 

prioritu, jsou na této lince aplikovány pilotní projekty metod nejen z oblasti údrţby. Na lince 

pracují kaţdou směnu tři operátoři.  

 

 

 

 

Obr. č. 14 – Schéma linky č. 6 

Hlavní parametry linky číslo 6 jsou uvedeny v následující tabulce č. 2. 

Tab. č. 2 – Hlavní parametry linky č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

Svařovací trať typ Vöest-Alpine 
PR 220/3,5 

Svařovací agregát VF AEG ELOTHERM 

Výstupní výkon 280 kW 

Max.provozní výstupní rychlost 100 m.min
-1

 

 min. max. 

Max.šířka ořezaného pásu (mm) 50 220 

Vnější průměr trubky (mm) 25 70 

Tloušťka stěny (mm) 1,0 3,5 

Max. výška profilu (mm) 70 

Max. šířka profilu (mm) 60 

Délka dělených tyčí (mm) 3800 
 

7400 
(9000)* 

Tolerance délek (mm) ± 1 

 



37 

 

Profesionální údrţba plní v současné době tyto dvě aktivity: 

 Technická podpora oddělení výroby s ohledem na autonomní údrţbu. 

 Aktivity „nulové poruchovosti.“ (Zero Breakdown) 

Další aktivity, na kterých se pracuje či pracovalo: 

 Lubrication management 

 RCM – Reliability centered maintenance 

3.1 Podpora autonomní údržby na lince č. 6 

V souvislosti s pilířem profesionální údrţby je nutné zmínit i autonomní údrţbu. Jak jiţ 

bylo výše uvedeno v teoretické části této práce, jednou z aktivit profesionální údrţby je 

podpora autonomní údrţby. Autonomní údrţba je výhodná z několika důvodů. Aplikace 

metody není nákladná a přináší výrazné zlepšení v procesu údrţby. Především včasné 

diagnostiky abnormalit odhalitelných pomocí smyslů (např. čich, zrak, sluch) a tím 

předcházení moţným poruchám. Dále pak uvolněním kapacit profesionální údrţby předáním 

zodpovědnosti za stav strojů výrobě.   

Systém podpory autonomní údrţby údrţbou profesionální je postaven na vizualizaci 

abnormalit a poruch. U kaţdé linky je umístěna informační tabule (viz obr. č. 16), na kterou 

se umisťují štítky. Jejich kopie jsou pak umístěny přímo na stroji v místě, kde se nachází 

abnormalita, viz obr. č. 15. Štítky na informačních tabulích jsou navíc doplněny o popis 

závady a případné poznámky. Štítky jsou dvojího typu. Modré a červené. Modrými štítky 

operátoři označují anomálie, které jsou schopni sami opravit. To, zda jsou schopni danou 

anomálii odstranit, buďto ví a jsou proškoleni, nebo danou situaci mohou konzultovat s 

koordinátory oprav. Funkci koordinátorů oprav zastávají provozní zámečníci, jejichţ dílna se 

nachází u kaţdé linky. 
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Obr. č. 15 – Anomálie označená modrým a červeným štítkem 

V případě, ţe výroba musí maximálně produkovat a opravy mohou počkat, provedou 

operátoři tyto opravy v pátek, kdy jsou tyto dočasně odloţené anomálie pravidelně 

odstraňovány. Na tyto opravy jsou vyčleněny tři hodiny a jsou řízeny mistrem/předákem, 

který má za tyto opravy zodpovědnost. Poté co je anomálie odstraněna, je lístek přesunut do 

kolonky „vyřešeno“.  

Červenými štítky jsou pak označovány anomálie, které má za úkol řešit profesionální 

údrţba. Červené štítky jsou z tabule sesbírány koordinátorem oprav a analyzovány. Poté je ve 

spolupráci s profesionální údrţbou vytvořen plán oprav. Koordinátor oprav se s profesionální 

údrţbou schází jednou týdně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16 – Tabule se štítky 
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3.1.1 Kroky samostatné údržby 

Zavedení samostatné údrţby započalo úvodním čištěním pod dohledem pracovníků 

profesionální údrţby. Během úvodního čištění byla obsluha strojů seznámena se stroji a 

s jejich funkčními částmi. Obsluha strojů se můţe dozvědět více, během takzvaných „one 

point lesson“, tedy jednobodových lekcí, které probíhají kaţdý den a trvají přibliţně deset 

minut. V rámci této lekce má obsluha moţnost klást jakékoliv otázky týkající se údrţby a 

provozu strojů. Sami by pak měli navrhovat moţná zlepšení nebo nápravná opatření. 

Nepsaným pravidlem je, ţe kaţdý operátor by měl mít alespoň jeden návrh týkající se 

zlepšení a to například návrh na zvýšení bezpečnosti, ulehčení manipulace či zlepšení 

přístupnosti k těţko dosaţitelným místům, atp. První krok samostatné údrţby byl tímto 

úspěšně proveden.  

Druhý krok samostatné údrţby nebyl realizován. Byla provedena analýza zdrojů 

znečištění, ale bylo rozhodnuto, ţe jejich odstranění či omezení není moţné. 

 V rámci třetího kroku existují pouze mazací plány, nicméně standardy čištění strojů 

v písemné podobě neexistují. Postupy čištění strojů vycházejí ze zkušeností pracovníků a 

z počátečního čištění. Neexistují tedy systematické návody a to co je třeba čistit, se odvíjí od 

dané situace a je určeno samotnými operátory strojů, popřípadě jejich přímými nadřízenými, 

tedy mistry. Reálně je tedy implementován pouze první krok autonomní údrţby. 

3.1.2 Metoda 5S na lince č. 6 

V souvislosti se zavedením samostatné údrţby byla zavedena metoda 5S. Pořádek na 

pracovišti je nedílnou součástí péče o stroje a zařízení, proto je nezbytné udrţovat pracoviště 

přehledné a bez přebytečných předmětů. Udrţováním pořádku lze předejít zbytečnému 

hledání, zlepšit pracovní prostředí a zvýšit bezpečnost.  

Ve společnosti AMTP Karviná a.s. je plnění metodiky 5S pravidelně auditováno. 

Jelikoţ je udrţování pořádku na pracovišti denní rutinou, odpovídá tomu i četnost auditů. 

Kaţdá linka je auditována jednou denně během pracovního týdne, kdy rozdělení jednotlivých 

auditů je předem plánováno. Příklad plánu auditů je uveden v tabulce č. 3. 
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Tab. č. 3 – Plán auditů 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoceno je deset oblastí a to na stupnici od nuly do pěti. Jednotlivé oblasti jsou 

v kaţdém dokumentu pro daný měsíc podrobněji popsány a to i s hodnotící stupnicí. Auditory 

jsou samotní vedoucí výroby, kteří mají zodpovědnost za dodrţování pořádku a standardů na 

pracovišti. Výsledkem auditů je pak roční vyhodnocení s následným řešením problematických 

míst. Na ukázku je v tabulce č. 4 měsíční hodnocení auditů 5S. 

Tab. č. 4 - Měsíční hodnocení auditů 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

3,6 3,8 3,8 3,6 3,7 3,9 3,7 3,8 3,6 3,4 3,8 3,8 3,9 3,6 3,6 3,8 3,7 3,8

Za Ra Ga Du Ku Za Ra Ga Du Ku Za Ra Ga Du Ku Za Ra Ga Du Ku

4

28.2.2014

1 - plnění částečné           < 30%

2 - s velkými výhradami  < 50%

5 - plní se                           100%

Hodnocení provedl:

Průměrné měsíční hodnocení

Datum:
4 - s drobnými přip.         76 - 95%

3 - s výhradami                 50 - 75%

Průměrné denní hodnocení

Podpis:

33

5

3

0 - nepořádek, neplní se < 10%

310 Informační tabule

Hodnotící stupnice:

Informační tabule jsou čisté, zprávy a informace jsou na nich

přehledně umístěny ( aktualizovány ). Opakem jsou neaktuální,

zašpiněné, potrhané, nečitelné informační tabule, nebo bez

vyvěšených zpráv.

333

4

3

3

4

Položka

Den

34 4

1

4

5

4

3

4

3

3

4 4

3

3

4

4

3

4

5

5 5

3

4

3

3 3

3

4 3

3

5

3

45 54

5

9 Prostředky

Nouzové vypínače jsou viditelně označeny dle normy a jsou volně

přístupné.
7

3

4

8
Všechny čistící prostředky jsou úhledně uloženy na určeném

místě, snadno přístupné v případě potřeby.

Skladování čistících 

prostředků
3

53 5

4

3 3

54

5

44

5

Prostředky protipožární ochrany jsou umístěny ve volně

přístupných místech označených dle normy. 

4 5

4

33 3

4 444

4

3

Všechny plochy jsou čisté a bez odpadků, oleje a špíny. Čištění

podlahy je provedeno minimálně 1 x za směnu.

Průchodové cesty jsou jasně vyznačeny rovnými čárami s

nesetřenou barvou. V průchodových cestách ani na čarách není

skladován materiál a nejsou zde ani jiné překážky.

4

3

4

44

Přístup k bezpečnostním 

pomůckám

Únikové cesty
Únikové cesty jsou viditelně označeny dle normy a jsou volně

přístupné.

5

6

3

5

2 Položky na podlaze

Vyznačení a údržba 

průchodových cest

3
Skladování palet, kontejnérů a materiálů je úhledné a v pravých

úhlech. Položky jsou uloženy tak, aby nemohly spadnout nebo se

převrátit.Palety a kontejnéry jsou čisté a bez smetí.

Skladování a uspořádání

3,7

33

4

Rozpracovaná výroba, nářadí, nástroje nebo jiný materiál není

skladován přímo na podlaze.Velké položky neuložitelné do palet a

regálů jsou urovnány na podlaze ve vymezeném a řádně

označeném prostoru.

Odstranění nepotřebných 

položek

Všechny pro práci nepotřebné položky jsou odstraněny z

pracoviště. Je zde pouze nářadí,nástroje, měřídla a materiály

potřebné pro výrobu.

44

Číštění podlahy

5

4

55 3

44

5

4

3

5

3

5

3

5 3

4 4

33

4 3

3 3

3

4

4

3

3

44

4D SC 4 4

3

3

34 4 4

3

3

4

3

4

4 4

44

3

4

33

33

4

4

3

4

3

45

4

5

4

4

3

4 4

33

3 4

4

3

3 33

4 3 3

43 44

4 44

Popis položky

4

4

3 3

Únor 2014Měsíc: Rok:Výrobní dílna: válcovna str. č. 6
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3.2 Profesionální údržba ve AMTP Karviná a.s. 

Hlavním cílem profesionální údrţby je zvyšování, popřípadě udrţování efektivnosti 

zařízení v souladu se sniţováním, popřípadě udrţováním nákladů na údrţbu. Mimo činnosti 

související s implementací programu WCM oddělení profesionální údrţby ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. plánuje a realizuje opravy strojů a zařízení 

společnosti.  

Jednou z hlavních náplní profesionální údrţby ve společnosti je tedy věnování se 

systému a strategiím údrţby, optimalizaci procesu údrţby a nákladů, plánovaní, vykonávaní 

preventivních aktivit a předpovídání rizik. Tyto cíle jsou naplňovány dále uvedenými 

aktivitami. 

3.3  Nulová poruchovost na lince č. 6 

Aktivity nulové poruchovosti obsahují široké spektrum různých aktivit a činností. Jsou 

to v podstatě všechny aktivity, které vedou ke sniţování jak neplánovaných, tak plánovaných 

prostojů. Některé z nich zdánlivě nepřispívají ke sniţování prostojů. Ovlivňují je buďto přímo 

jako součet malých příspěvků, nebo nepřímo. V této práci jsou uvedeny především aktivity, 

které by měly přispívat nejvyšší mírou ke sníţení poruchovosti. 

Jak jiţ bylo zmíněno, jednou z hlavních náplní profesionální údrţby je plánování. 

Plánují se nejen jednotlivé opravy, ale také pravidelné inspekce strojů a zařízení. Kromě 

inspekcí samotné údrţby se provádějí i inspekce externí firmou. Externí prohlídky strojů jsou 

součástí tzv. CBM (Condition based maintenance – údrţba na základě stavu zařízení). 

V pravidelných předem určených intervalech se diagnostikují vibrace zařízení a vyhodnocuje 

se tak jeho stav. Měření a analýzy se provádějí čtyřikrát do roka a provádí je externí firma, 

která pak předává údrţbě protokol s výsledky měření. Celková mohutnost vibrací je 

vyhodnocována dle normy ČSN ISO 10816-3. Kromě vibrodiagnostiky je jednou za rok 

prováděna také termodiagnostika, taktéţ externí firmou. Na základě protokolů a z nich 

zjištěných stavů jednotlivých částí zařízení je pak rozhodnuto o tom, zda je či není potřeba 

zasáhnout.  

Stěţejní aktivitou profesionální údrţby je plánování oprav. Vedoucí pracovníci údrţby 

vytvářejí na kaţdý rok grafikon oprav, viz tabulka č. 5. Tento plán je pouze jakýmsi 

přehledným harmonogramem naplánovaných oprav. Kaţdá z těchto oprav je pak blíţe 

specifikována v dalších interních dokumentech. Je třeba podotknout, ţe se nezřídka stává, ţe 

výroba musí produkovat a proto jsou opravy posunuty i o měsíce. 
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Tab. č. 5 - Grafikon oprav pro rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1  IT podpora 

Pro potřeby údrţby neexistuje ţádný informační systém. Provizorně je vyuţíván systém 

MES (Manufacturing execution system) společnosti R. T. S. cs, spol. s r.o. Tento informační 

systém je určen pro plánování a operativní řízení výroby. Jeho součástí je evidence prostojů a 

toho je vyuţíváno i v oblasti údrţby. Nicméně práce s daty je komplikovaná, jelikoţ program 

jako takový nedokáţe vyhodnocovat klíčové výkonnostní ukazatele jako je například CEZ, 

MTTF, MTBF. Výpočty je proto nutné provádět ručně například pomocí programu MS Excel. 

Dále program neumoţňuje například synchronizaci plánů výroby s údrţbou. Z těchto důvodů 

je pro účely údrţby nedostačující. 

3.3.2  Evidence prostojů a výpočet CEZ ve společnosti 

Jak jiţ bylo zmíněno, veškeré výpočty se provádějí ručně pomocí programu MS Excel. 

Ukazatel CEZ vyjadřuje vyuţití stroje, vypovídá o tom, jak dobře je strojní zařízení 

vyuţíváno z hlediska provozních a ztrátových časů, dosahování potřebného kapacitního 

výkonu a z hlediska kvality výroby. Parametr CEZ tedy zahrnuje nejen dostupnost, ale i 

kvalitu a výkon. 

237

AMTP  Karviná a.s.

agregát celkem

Prediktívní údržba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

KOCKS Svařovna 0

KOCKS Redukovna 0

Svářečka 6 0

Svářečka 7 0

Svářečka 8 0

Svářečka 9 0

Svářečka 10 0

Rovnačka č.1 KRSt75 0

Rovnačka č.2 KRSt75 0

Rovnačka č.3 KRSt100 0

Rovnačka č.4 XRK6-60 0

Rovnačka č.5 XRK6-60aut. 0

Frézovací a NDT linka FR100 0

Frézovací a tlak. linka 12m 0

Frézovací a tlak. linka 4" 0

Frézovací linka PS01 0

Závitořezná linka PS01 0

Zinkovací vana a vyt. stroj č.1 0

Zinkovací vana a vyt. stroj č.2 0

Mořírna pozinkovny 0

Úprav.linka pozinkovny PS03 0

Úpich linka REIKA 232 0

0

Tažná stol.MONTBARD 25t 0

Tažná stol.MONTBARD 50t 0

Tažná stol.NDR 20t 0

Hrotovací lis BÜLTMANN 0

Hrotovací lis PRESSTAR-HLT63 0

Mořírna tažírny 0

Žíhací pec NASSHEUER 0

Rovnačka XRK 6-40aut. 0

Rovnačka XRK 6-60aut. 0

Rovnačka prof. XRL 40 0

Rovnačka KRR80 0

Rovnačka XRK 10-40aut. 0

Defektomat FEHA 0

Bonderizační linka 0

Lakovací linka rourovny 0

PDL II-Fimi 0

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

ROČNÍ PLÁN OPRAV pro rok 2013

Leden Únor Březen Duben Květen Červen
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Ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je tento koeficient 

efektivnosti zařízení pravidelně vyhodnocován. Data pro jeho výpočet jsou mimo jiné 

zaznamenávána v tabulkách programu MS Excel. Záznamy jsou pořizovány pravidelně 

během kaţdé směny. V případě, ţe některá data chybí, jsou doplněna na základě dat 

uloţených v informačním systému. Sledovány jsou linky 5,6,7,8,9,10 a 12,13,14,15. Jedná se 

o velký počet dat. Řádově v desítkách stovek záznamů. U kaţdého stroje jsou uvedeny tyto 

údaje: datum, směna, výrobek, kód výrobku, materiál, rychlost stroje, čistý pracovní čas, 

hmotnost vstupního materiálu, hmotnost produktů a prostoje rozdělené níţe uvedených 

kategorií.  

Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části této práce, ve společnostech, které nemají 

zavedený ţádný systém preventivní, či prediktivní údrţby, se pohybuje parametr CEZ okolo 

60%.  Na obrázku č. 17. je zobrazen sloupcový graf s hodnotami parametru CEZ linky č. 6 za 

roky 2010 aţ 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 – Celková efektivnost zařízení linky č. 6 

Z obrázku je jasně patrné, ţe parametr CEZ nedosahuje ani průměru organizací, které 

nemají implementován pokročilejší systém údrţby a který činí jiţ zmíněných 60%. Příčiny 

takto nízkého parametru CEZ jsou analyzovány v části „Analýza prostojů strojů.“ 
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 Dostupnost 3.3.2.1

Prostoje jsou rozděleny do skupin dle příčiny jejich vzniku. Dělí se na prostoje 

způsobené poruchami strojů (equipment failure loss) a ztráty způsobené prostoji z jiných 

důvodů, neţ jsou poruchy. Detailní dělení je uvedeno v tabulce č. 6.  

Tab. č. 6. – Dělení prostojů ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadí Druh prostoje Popis prostoje

Poruchy mechanické Pouze při přivolání profesionální údrţby.

Poruchy elektrické Pouze při přivolání profesionální údrţby.

Poruchy provozní Samostatné opravy - bez přivolání profesionální údrţby.

2 Přestavby a seřízení Časová ztráta z důvodu přestavby stroje.

3 Výměna nářadí a standardní údrţba
Výměna nářadí; noţů, pilových kotoučů, impederů, válců, vymezovacích krouţků, 

svařovacích cívek, filtrů, čištění, doplnění barvy pro značení, doplnění cyklopů, atd.

4 Najetí stroje
Pondělní najetí strojů po víkendu, najetí po opravách, při předání směn, extrémní podmínky 

počasí.

5 Menší zastavení a chod naprázdno

Typické jsou prostoje v délce trvání pod pět minut a nevyţadují přítomnost údrţby. Ztráty z 

důvodu dočasného zastavení - zaseknutí, vzpříčení materiálu. Zařízení bude uvedeno opět do 

chodu po jednoduchém zásahu operátora.

6 Rychlostní ztráta
Časová ztráta z dývodu niţší rychlosti stroje (skutečná/designovaná rychlost (strojní rychlost 

předepsaná výrobcem)).

7 Vady a přepracování Výrobní čas strávený výrobou a přepracováváním nekvalitních výrobnků.

8 Ztráty z odstávek
Časové ztráty jako: systematické odstávky, nedostatek zakázek. Významné opravy, 

instalace nových zařízení, povinné odstávky.

9 Ztráta z řízení - prostoje
Čekání na osádku, čekání na materiál, čekání na nářadí, čekání na instrukce, čekání na 

opravu.

10 Ztráta z dovedností porsonálu
Časové ztráty způsobené rozdílnými dovednostmi jednotlivých operátorů: seřízení stroje, 

výměna nářadí (válce, pily, atd.).

11 Ztráty organizací strojů
Časové výrobní ztráty odstavením nebo zpomalením strojů z důvodů plnění jiných úkolů. 

Ztráty způsobené nesprávnou organizací strojů.

12 Logistické ztráty

Čekání na náhradní díly, jeřáb, auto, přerušení z důvodu nedostatku energie, nedostatku 

materiálu, nedostatku vstupního materiálu (příčinou je proces proti proudu), ztráta času kvůli 

přesunu produktu z jedné linky na další.

13 Měření a seřizování Kalibrace NDT, makroskopie sváru, odebírání vzorků pro zkoušení kvality.
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Z těchto údajů je pak vypočten ukazatel dostupnosti. Ovšem jeho výpočet z dat 

komplikuje variabilita směn. Směny jsou v různých dnech rozdílné, záleţí na mnoţství 

zakázek, a tak jsou v některé dny směny dvě, či pouze jedna, proto není moţné provést 

výpočet hrubého pracovního času jako počet dní vynásobený standardní délkou směny, která 

činí sedm a půl hodiny. Čili vypočítat plánovaný čas provozu. Řešením je sečíst čistý 

pracovní čas a sumu prostojů a získat tak hrubý pracovní čas. Poté vydělit čistý pracovní čas 

hrubým pracovním časem a získat tak ukazatel dostupnosti. 

 Kvalita 3.3.2.2

Výpočet ukazatele kvality je triviální, ale sběr dat uţ tak snadný není. Ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. se výpočet provádí na základě takzvané reálné 

výtěţnosti. Výtěţnost je vypočtena jako podíl hmotnosti vstupního materiálu a hmotnosti 

produktů. Tím je získána hodnota větší neţ jedna a jedná se v podstatě o převrácenou hodnotu 

podílu výstup/vstup. Důvodem je následující výpočet, kterým je získán ukazatel kvality. 

Vypočtená hodnota se vydělí hodnotou výtěţnosti získanou z technicko hospodářských 

norem. Pro názornost je zde uveden příklad: 

Vstupní materiál měl hmotnost 96 260kg. Hmotnost produktů na výstupu činila 

89 020kg.  Výtěţnost je tedy rovna hodnotě 1,081. Z technicko hospodářských norem je poté 

určeno, ţe teoretická výtěţnost u daného typu produktu je rovna 1,082. Nyní je moţné 

vypočíst ztráty způsobené nekvalitou, tedy vydělit hodnotu 1,081 hodnotou 1,082. Získáme 

tak podíl, který vyjadřuje nevyuţití výkonosti z důvodu nekvality a je roven 99%. 

Je třeba podotknout, ţe toto není ideální způsob výpočtu ukazatele kvality. Kontrola 

kvality se sice provádí, ale není dokonale a přesně evidována. Tento fakt je zohledněn v části 

práce, obsahující návrhy na zlepšení. 

 Výkon 3.3.2.3

Výpočet výkonnosti strojů je zaloţen na jejich konstrukční rychlosti, popřípadě jiném 

omezení. V případě linky č. 6 je konstrukční rychlost stanovena na 100 metrů za minutu. 

Existuje zde ovšem jiné omezení, kterým je rychlost uvedená v normě vyráběného produktu. 

Rychlosti se pohybují od přibliţně 40 metrů za minutu aţ po 80 metrů za minutu. Z tohoto 

důvodu není moţné rychlost zvyšovat na maximální konstrukční rychlost stroje a je třeba se 

drţet výrobních instrukcí. Cílem je především plnit poţadavky zákazníků tak, aby byly 
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vlastnosti daného produktu ve shodě s jejich poţadavky. Změna rychlosti můţe znamenat 

změnu vlastností materiálu a tím způsobit změnu vlastností produktu.  

Výkon je tedy v podstatě plněn na 100%. Práce za sníţených rychlostí se aţ na výjimky 

nevyskytuje, přesto je rychlost strojů u kaţdého produktu evidována. 

Metodika výpočtu CEZ by se neměla přebírat z knih nebo od jiných firem, ale měla by 

slouţit cíli, který firma sleduje. Také tady platí, ţe jednoduchost, přehlednost a rychlost jsou 

důleţitější neţ příliš přesný, sloţitý a pracný systém. V některých firmách se sledují i 

logistické prostoje nebo prostoje způsobené nepřítomností pracovníka na pracovišti apod. 

Všechno však závisí na tom, co je vlastně cílem sledování CEZ. 

3.3.3 Lubrication management v AMTP Karviná a.s. 

Jelikoţ je jednou z aktivity profesionální údrţby řízení maziv a olejů, neboli 

lubrication management, byla provedena analýza, do jaké míry ovlivňuje skladování a 

pouţívání maziv a olejů poruchovost strojů. Bylo zjištěno, ţe dosavadní systém je 

akceptovatelný. Vypracování nových podrobných postupů a nových plánů mazání by 

nepřineslo nijak významný efekt zlepšení, neţ pouţívání současných plánů. Ve společnosti 

jsou pouţívány tři typy olejů. Jsou skladovány ve velkoobjemových nádrţích a v sudech (viz 

obr. č. 18) a při manipulaci s nimi (například převoz menšího sudu na pracoviště) nedochází 

ke kontaminaci prachem či vodou. Bylo rozhodnuto se touto aktivitou momentálně nezabývat, 

ale jelikoţ je součástí pilíře WCM, je pravděpodobné, ţe poté, co budou vyřešeny jiné, 

přednější aktivity, bude tato aktivita podrobněji rozpracována a zavedena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 18 – Skladování olejů 
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3.3.4 RCM  

Jednou z aktivit, která je součástí WCM, je tzv. RCM (Reliability centered 

maintenance). Tento přístup je v současnosti ve fázi přípravy. Doposud byla vypracována 

hierarchie stroje (viz obr. č. 19) na základě detailního technologického předpisu linky číslo 6.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 19 – Hierarchie stroje 

Legenda k obrázku: 

 

 

 

Dále je prozatím ve stádiu rozpracování FMECA (Failure Mode Effects and Criticality 

Analysis), ve které jsou rozepsány jednotlivé podsestavy linky na jednotlivé díly. U kaţdého 

dílu je pak zohledněna doba opravy, vliv na bezpečnost a náklady na opravy. Na základě 

těchto kritérií je pak rozhodnuto, který systém údrţby bude u jednotlivých dílů uplatněn. 

V některých případech je vhodnější aplikovat opravy po poruše, v některých naopak opravy 

preventivní, či prediktivní. 

 

 

 

 

 

1 - palety  8 - kozlík pod. válečku 15 - chladící vana 
2 - zásobník  a  zvedací vozík 9 - smyčkový kanál 16 - kalibrovací část tratě 
3 - odvíječka 10 - ruční nůžky 17 - dělící pila 
4 - rozvírač svitku 11 - stůl ručního svařování 18 - výběhový dopravník 
5 - kombinovaná svářečka 12 - kruh.nože a šrot. nůžky 19 - sběrné tašky a profuk 
6 - kozlík nav. válečku 13 - tvářecí část tratě 20 - pila pro odběr vzorků 
7 - navíječka 14 - svařovací uzel  
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3.3.5 Analýza prostojů strojů 

Na základě dat poskytnutých společností ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

byla provedena jak analýza prostojů všech strojů, tak i analýza prostojů stroje č. 6. Data 

vyjadřující čistý pracovní čas a prostoje za rok 2013 jsou uvedena v tabulce č. 7. Časy jsou 

pro lepší přehlednost zpracována graficky pomocí výsečového grafu. Nejsou zde uvedeny 

jednotlivé hodnoty, ale pouze sumy za celý rok 2013, jelikoţ se jedná o velký objem dat. 

Tab. č. 7 – Sumy časů jednotlivých činností a s nimi spojených prostojů – linka č. 6 (původní 

tabulka) 

- [hod] 

čistý pracovní čas 1619,25 

Typ prostoje - 

přestavby 947,50 

mikroskop 222,25 

seřizování stroje 66,75 

leštění válců 64,25 

elektro poruchy 63,25 

technologie ořezu – seřízení ořezu 55,63 

provozní poruchy 49,25 

ostatní (výměna emulze, čekání na jeřáb, odstranění třísek, atd.) 40,88 

čekání na materiál 35,50 

nepřítomnost pracovníka na pracovišti 34,50 

aktivity WCM (čištění, kontrola, atd.) 30,50 

vnější výronek 26,25 

čekání na odvoz hotových výrobků 18,00 

mechanické poruchy 16,75 

opravy válců 15,25 

výměna pil 14,50 

plánované opravy 14,25 

testování výrobku, který ještě nebyl vyráběn 2,00 

prostoje z důvodu nedostatku energie 0,00 

vnitřní výronek 0,00 

nedostatek zakázek 0,00 

 

Jednotlivé prostoje jsou evidovány nesystematicky a dochází tak k nejednotnosti dat. 

Například leštění válců je podmnoţinou poloţky „opravy válců.“ Opravy válců zahrnují 

leštění, broušení a čištění válců. Po konzultaci s pracovníky údrţby bylo rozhodnuto, ţe 

mohou být sloučeny, jelikoţ všechny aktivity týkající se oprav válců mají za cíl umoţnit 

provozuschopnost tvářecích válců. Leštění válců má za cíl odstranit kovové kousky uchycené 

na válcích, které mohou způsobit rýhy na povrchu materiálu. Upravené hodnoty jsou uvedeny 
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v tabulce č. 8. Některé z aktivit, které způsobují prostoje a nejsou příliš jasné, jsou vysvětleny 

v následujícím výčtu.  

 Mikroskop – jedná se o kontrolu sváru mikroskopem. Je to jedna z činností 

zajišťující kvalitu sváru trubky. Provádí se po kaţdé přestavbě anebo při změně 

materiálu, kdy stále běţí stejná zakázka, stejný výrobek. Kontrola je prováděna 

jedním ze tří pracovníků linky. Prostoj je způsoben jednak nepřítomností jednoho 

z pracovníků a jednak tím, ţe dokud není ověřeno, ţe svár má správnou strukturu, 

tak výroba neprodukuje, aby nedocházelo k plýtvání produkcí neshodných produktů, 

materiálem a energiemi. 

 Seřizování ořezu – společnost produkuje pouze svařované trubky, to znamená, ţe 

kaţdý svár je třeba zahladit. Aby bylo dosaţeno hladkého povrchu trubky, je třeba 

seřídit ořezávací noţe. Tato poloţka je sloučena s poloţkami „vnější výronek“ a 

„vnitřní výronek“ (jedná se sice o rozdílné strojní součásti a s nimi spojené rozdílné 

aktivity seřizování, ale seřizování ořezu je mnoţina činností, která zahrnuje 

seřizování vnější a vnitřního ořezu). 

Tab. č. 8 - Sumy časů jednotlivých činností pro rok 2013 – linka č. 6 (upraveno) 

- [hod] 
podíl v 

% 

čistý pracovní čas 1619,25 49 

Typ prostoje - - 

přestavby 947,50 28 

mikroskop 222,25 7 

seřízení ořezu 81,88 2 

opravy válců 79,50 2 

seřizování stroje 66,75 2 

elektro poruchy 63,25 2 

provozní poruchy 49,25 1 

ostatní (výměna emulze, čekání na jeřáb, odstranění třísek, atd.) 40,88 1 

čekání na materiál 35,50 1 

nepřítomnost pracovníka na pracovišti 34,50 1 

aktivity WCM (čištění, kontrola, atd.) 30,50 1 

čekání na odvoz hotových výrobků 18,00 1 

mechanické poruchy 16,75 1 

výměna pil 14,50 0 

plánované opravy 14,25 0 

testování výrobku, který ještě nebyl vyráběn 2,00 0 
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Na základě tabulky číslo x. byl vytvořen výsečový graf jednotlivých prostojů zobrazený 

na obrázku č. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20. – Výsečový graf 

Jak je moţné vidět na obrázku č. 20., čistý pracovní čas netvoří ani celých 50%. 

Největší podíl na prostojích zařízení mají přestavby. Důvodem velkého podílu přestaveb jsou 

maloobjemové zakázky. Z konzultací ve společnosti bylo zjištěno, ţe v minulých letech byly 

zakázky v řádech desítek tisíc kilogramů. Nynější zakázky se pohybují v řádech tisíců 

kilogramů. Z důvodu častých přestaveb, které se provádějí i třikrát za den, je vysoce sníţena 

efektivita výroby.  

V případě linky č. 6 jsou některé činnosti prováděny externě. O přípravu válcovací tratě 

se stará jeden člověk přímo určený pro tuto činnost. Na starost má linky dvě. Jeho prací je 

externě připravit válcovací trať na další zakázku. Problém ovšem nastává v případě, ţe ke 

změně zakázky dojde dříve, neţ je válcovací trať externě předpřipravena. K tomuto jevu 

dochází bohuţel velice často.  

Na společnost je tedy kladen obrovský tlak na flexibilitu výroby, kterou zastaralé 

výrobní zařízení nejsou schopny plnit. Následně byla provedena Paretova analýza (viz 
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obrázek č. 21) pomocí programu Minitab 16. Na základě paretovy analýzy je moţné 

identifikovat takzvanou ţivotně důleţitou menšinu a tak se zaměřit na eliminaci, nebo alespoň 

minimalizaci, těch nejpodstatnějších faktorů. Paretova analýza vychází z hodnot uvedených 

v tabulce výše, kde byla vynechána hodnota „čistý pracovní čas.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 21 – Paretova analýza 

V programu byla zvolena moţnost zkombinovat poloţky, které jsou obsaţeny ve 

skupině nad 95 kumulovaných procent do jedné s názvem „other.“ Byly zvoleny dvě pravidla 

a to 80/20 a 55/45. V druhém případě můţeme vidět, ţe pouze 6,25% (1/16) příčin způsobuje 

55,2% celkových prostojů. Coţ potvrzuje výše zmíněné problémy s přestavbami. V případě 

zvolení pravidla 80/20 pak dostáváme tuto ţivotně důleţitou menšinu: 
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Kum. % 92,4 94,4 96,2100,055,2 68,172,9 77,5 81,4 85,1 88,0 90,3
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Všechny tyto prostoje jsou spojeny s přestavbami a najetím na novou zakázku. 

Z paretovy analýzy bylo dále zjištěno, ţe 31,25% (5/16) typů prostojů způsobuje 81,4% 

celkových prostojů ve společnosti. 

Oblast plánování výroby ovšem není součástí této práce, proto se autor dále zaměřil 

pouze na oblast prostojů vyvolaných poruchami a na oblast profesionální údrţby, tedy na 

poruchy a jimi způsobené prostoje, které vyţadují zásah profesionální údrţby. 

3.4 Hodnocení efektivity údržby 

Na vyhodnocení efektivity údrţby existuje mnoho postupů. Jedním z nich je dobře 

známý ukazatel CEZ. Tento ukazatel hodnotí účinnost údrţby především z hlediska prostojů 

(výpadků výroby), kvality výroby a výkonnosti výrobního zařízení. Vzhledem k tomuto 

konkrétnímu případu nedochází ke značným ztrátám v oblasti kvality a výkonnosti strojů, je 

přednější zaměřit se na oblast dostupnosti zařízení. Z paretovy analýzy však vyplynulo, ţe 

85% prostojů, je způsobeno jinými příčinami, neţ jsou poruchy stroje. To znamená, ţe i 

ukazatel CEZ je těmito prostoji ovlivněn. To je v zásadě správně, jelikoţ dostupnost stroje, 

jenţ je součástí ukazatele CEZ, je vypočtena na základě skutečného času provozu a 

plánovaného času provozu, kde skutečný čas provozu je ve své podstatě plánovaný čas 

provozu, od kterého jsou odečteny celkové prostoje.  

Problémem je, ţe pokud dojde v tomto konkrétním případě ke změně přístupu údrţby, 

tj. například z přístupu oprav po poruše na přístup preventivních, či prediktivních oprav nebo 

aplikace autonomní údrţby, nedojde ke znatelné změně tohoto ukazatele a tak není moţné 

jednoznačně dokázat přínos zvolené strategie. Respektive vyhodnotit její efektivitu. Jednou 

z moţností, kterou se nechal autor této práce inspirovat, je analýza kumulativních prostojů. 

Podkladem pro toto zpracování byla prezentace pana profesora  Jurcy z České zemědělské 

univerzity v Praze.  

Na základě této analýzy je pak moţné určit trend kumulativně vyjádřených prostojů. 

Trend můţe být samozřejmě ovlivněn i jinými faktory, jako například přechod 

z dvousměnného provozu na třísměnný, ale je také ovlivněn v tomto případě sledovaným 

faktorem, a to změnou systému údrţby. Trend kumulativně vyjádřených prostojů tedy jasně 

vyjadřuje změny efektivity systému údrţeb. Dále je moţné porovnat trend před kvalitativní 

změnou systému údrţeb a po ní a to včetně přibliţného výpočtu úspor. Přibliţného proto, 

protoţe se zde pracuje s hodinovou sazbou prostoje, coţ je hodnota průměrná nebo určená na 

základě odhadu.  
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Postup není nijak sloţitý, sloţitější však můţe být zpracování, či získávání dat. Ve 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. se data pravidelně zaznamenávají, 

coţ bylo zmíněno výše. Problematičtější bylo zpracování dat, kterých je velké mnoţství, a 

jsou nestejnorodá. To znamená, ţe například v první den v roce je zápisů pět, druhý pouze dva 

a třetí osm. Vzhledem k tomu, ţe data byla zpracovávána v období od roku 2008 aţ po 

začátek roku 2014, zobecnil autor výpočty pouze na měsíce. Vhodnější je sledovat prostoje 

týdně, nebo dokonce denně a to z důvodu přesnosti a preciznosti. Přestoţe byly výpočty 

zobecněny na měsíce, bylo nutné vyuţít moţnosti kontingenčních tabulek v programu 

MS Excel, aby bylo moţné zpracovat takto objemné mnoţství dat. 

Prvním krokem byla extrakce dat z původních tabulek. Pomocí kontingenční tabulky 

byly zjištěny sumy prostojů za jednotlivé měsíce a nakonec byly vypočteny kumulace těchto 

prostojů. Pro srovnání nesprávně a správně zpracovaných dat je na obrázku č. 22. zobrazen 

graf celkových kumulovaných prostojů. Analýza byla provedena na lince č. 6. Správnost 

zpracování dat spočívá ve vhodném zvolení typů prostojů. Je zapotřebí vynechat prostoje 

způsobené jinými faktory, neţ jsou poruchy. Platí ovšem, ţe vše záleţí na tom, co je účelem 

analýzy a co chceme sledovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22. – Celkové kumulativní prostoje 
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Z obrázku není patrná ţádná výrazná změna trendu. Za mírnou změnu trendu 

můţeme povaţovat začátek roku 2012, nicméně nemůţeme konstatovat, ţe změnu způsobila 

změna poruchovosti zařízení. Důvodem je to, ţe do výchozích hodnot byly zahrnuty všechny 

typy prostojů. Vzhledem k tomu, ţe nedošlo během těchto analyzovaných let k ţádné změně 

(např. nákup nového stroje, výrazná změna pracovních postupů), která by výrazně ovlivnila 

například přestavby či jiné druhy prostojů, nedochází v grafu k výrazné změně. Do výchozích 

hodnot byly totiţ zahrnuty přestavby, prostoje z důvodu nedostatku materiálu, nepřítomnost 

pracovníka, seřizování apod.  

 Cílem je ovšem zhodnotit efektivitu profesionální údrţby. Popřípadě 

zaznamenat a vyhodnotit změnu systému údrţby. Proto byl vypracován nový graf, ve kterém 

jsou zahrnuty pouze prostoje vyvolané poruchami a to poruchami mechanickými, poruchami 

elektrických zařízení a poruchami provozními. V případě provozních poruch sice není 

přivolána profesionální údrţba, porucha je řešena oddělením výroby, tedy autonomní 

údrţbou, nicméně je to prostoj vyvolaný poruchou a jako takový by měl být ovlivněn 

systémem údrţby. To znamená, ţe provozní poruchy by měly být sníţeny v případě správně 

aplikované preventivní, prediktivní údrţby nebo aplikací autonomní údrţby, jako je čištění, 

pravidelné mazání a inspekce. Druhý graf byl tedy zpracován čistě na údajích o dobách 

prostojů vyvolaných poruchami a je zobrazen na obrázku č. 23. 
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Obr. č. 23. – Graf kumulativních prostojů vyvolaných poruchami 

Z tohoto grafu je jiţ moţné jasně určit změny v trendu růstu kumulativních prostojů. 

Jasně viditelná změna nastala v druhém měsíci roku 2011. Tato skutečnost nebyla 

v předchozím grafu vůbec viditelná. Toto prudké zhoršení bylo způsobeno snahou ušetřit. 

Byly nakupovány nekvalitní náhradní díly, byly často odkládány pravidelné odstávky a 

opravy zařízení. 

Dalším krokem bylo vloţení spojnic trendu do grafu kumulovaných prostojů. Spojnice 

trendu byly vloţeny tak, ţe po vyhodnocení změn trendu, které byly shledány jako významné, 

byly vloţeny přídavné řady, které obsahují poţadovaná data. Například od osmého měsíce 

roku 2012 aţ po čtvrtý měsíc roku 2014. Vzhledem k tomu, ţe program WCM byl 

implementován v roce 2011 a ţe prudké zhoršení bylo způsobeno výše zmíněnými 

nekvalitními díly, byl vytvořen graf pouze z let 2011 aţ 2014. Graf se spojnicemi trendu je 

zobrazen na obrázku č. 24. 
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Obr. č. 24. – Kumulované prostoje se spojnicemi trendu – linka č. 6 

Z rovnic spojnic trendu je pak jasně patrná změna směrnic těchto přímek. Čím menší je 

směrnice přímky, tím menší je růst. Nulové směrnice znamená přímku vodorovnou s osou x. 

Na základě grafu pak byly zjištěny důvody změn trendu. Pro pouţití v praxi by však 

mělo být nejprve zavedení určitého zlepšení formou změny či zavedením nového přístup a 

poté by měly být pravidelně vyhodnocovány tyto kumulativní prostoje. Sníţením rostoucího 

trendu je pak ověřeno, ţe implementace byla úspěšná a vedla k danému cíli, tedy k sníţení 

prostojů způsobených poruchami. 

V tomto případě však bylo nutné zpětně zjistit, k jakým událostem došlo a co tedy vedlo 

ke změně trendu kumulativních prostojů. První zlom nastal v prvním měsíci roku 2012. Na 

základě interních dokumentů bylo zjištěno, ţe v tomto období byla provedena rekonstrukce 

linky č. 6. Tato skutečnost vedla k celkovému sníţení poruch. 

Další změna nastala v devátém měsíci roku 2012. K tomuto datu se váţe implementace 

autonomní údrţby a inspekce zařízení samotnými operátory. To je jasný důkaz o tom, ţe tento 

přístup funguje, je schopen předcházet vzniku poruch a přispívá ke sniţování poruchovosti 

zařízení. 

Na tomto konkrétním případě bohuţel nelze prokázat účinnost změny systému údrţby a 

to z toho důvodu, ţe systémy preventivní a prediktivní údrţby byly jiţ implementovány před 
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rokem 2008. Ovšem jak dokazuje příklad v prezentaci pana profesora Jurcy, trendy 

kumulativních prostojů jsou schopny tuto změnu zaznamenat. 

Na základě spojnic trendu pak bylo moţné určit teoretické úspory údrţby. Je ovšem 

třeba znát alespoň přibliţnou sazbu za hodinový prostoj. Sazba byla odhadnuta na základě 

fixních nákladů na prostoje linky č. 6 za rok 2013 a hrubého pracovního času. Fixní náklady 

činily v roce 2013 36 611 632 Kč. Hrubý pracovní čas byl roven 3345 hodinám. Dělením a 

zaokrouhlením byla získána hodnota 11000 Kč/ hod. 

Pokud budeme předpokládat, ţe kumulované prostoje způsobené poruchami porostou 

dle druhého trendu uvedeného na obrázku č. 24., tak dosazením počtu měsíců od počátku 

grafu do aktuálního měsíce, tedy 40 měsíců, získáme teoretickou hodnotu kumulovaných 

prostojů. Rovnice druhého trendu tedy je y=44x-128,31. Dosazením hodnoty 40 vypočteme, 

ţe ve čtvrtém měsíci roku 2014 by teoretické prostoje dosáhly 1888 hodin. Skutečné 

kumulované prostoje jsou ovšem pouze 1298 hodin. Rozdíl je tedy Δ=590 hodin. Po 

vynásobení tohoto rozdílu hodinovou sazbou za prostoj získáme hodnotu 6 490 000 Kč. 

V případě, ţe by prostoje stoupaly stále stejným trendem tak jako v roce 2011, byly by 

v současnosti náklady na údrţby vyšší o necelých 6,5 milionů korun. Vzhledem k tomu, ţe 

změna nastala v devátém měsíci roku 2012 a výpočet sahal do čtvrtého měsíce roku 2014, tak 

bylo ušetřeno 6,5 milionů korun za jeden rok a osm měsíců. Jelikoţ v této době nebyly 

provedeny ţádné významné rekonstrukce a ani nebyl zaveden jiný systém údrţby, je moţné 

se přiklonit k názoru, ţe tato úspora byla způsobena implementací pilíře autonomní údrţby. 
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3.4.1 Návrhy na zlepšení 

Předmětem zkoumání práce byl pilíř profesionální údrţby ve společnosti ArcelorMittal 

Tubular Products Karviná a.s. Na základě zjištění, ţe parametr CEZ, respektive jedna ze tří 

částí, kterou je dostupnost zařízení, je z 81,4% ovlivněna prostoji způsobenými jinými 

faktory, neţ jsou poruchy, byl zpracován postup analýzy prostojů způsobených poruchami. 

Postup je zaloţen na výpočtu a následném zobrazení grafu kumulativních prostojů, jeţ jsou 

způsobeny poruchou zařízení.  

Autor navrhnul zabývat se touto problematikou a vyhodnocovat efektivitu profesionální 

údrţby pomocí trendu kumulativně vyjádřených prostojů.  

Postup zpracování a výpočtu je popsán výše v praktické části práce. Tato analýza byla 

pracovníky oddělení údrţby přijata a bude v praxi pravidelně vyhodnocována a vyuţívána. 

Aby byla změna zaznamenatelná rychleji, nebudou kumulativní sumy tvořeny po měsících, 

tak jako bylo provedeno v praktické části práce, ale po týdnech. Tento postup bude pracnější, 

jelikoţ bude vyţadovat ruční zpracování. Pokud se bude provádět pravidelně a potřebné údaje 

se budou ukládat do zvláštní tabulky v programu MS Excel, nebude časová náročnost aţ tak 

markantní. Vše záleţí na přístupu pracovníků údrţby. Je vhodné dodrţet pravidelnost a 

zpracovávat data kaţdý týden, například kaţdé pondělí. S odkladem poroste nepřehlednost dat 

a zvýší se jak časová náročnost, tak i prostor pro moţnou chybu při zpracování. 

Jak jiţ bylo zmíněno, postup vyhodnocování trendu kumulativně vyjádřených prostojů 

byl pracovníky údrţby akceptován a bude slouţit k ověřování efektivity profesionální údrţby 

a jejich zásahů. V případě systémových změn a zvolených strategií bude moţné ověřit jejich 

přínos a to jak z hlediska sníţení prostojů vyvolaných poruchami, tak i k odhadu úspor 

v peněţních jednotkách. 

Dalším moţným zlepšením je investice a nákup informačního systému pro údrţbu. Tato 

investice by byla jednoznačným přínosem jak pro údrţbu, tak i pro výrobu. Došlo by ke 

značným časovým úsporám a pracovníci by se tak mohli věnovat dalším činnostem, například 

systému a strategii. Mnohé výpočty, například CEZ by byl vyhodnocován automaticky na 

základě vloţených dat. Software dále umoţňuje koordinovat plán výroby a plán údrţby. 

Pokud dojde k jakékoliv změně v plánu výroby, je moţné operativně přizpůsobit plán údrţby. 

Vše je přehledné a okamţitě dostupné pro kteréhokoliv pracovníka. Na základě konzultací byl 

doporučen například informační systém Ivara. Ten ovšem není v české lokalizaci, coţ vytváří 

prostor pro moţné chyby, jelikoţ obsluha strojů ve většině případů angličtinu neovládá. 
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Alternativou je český program Profylax, který ovšem nenabízí tak širokou škálu moţností, 

jako zmíněný informační systém Ivara. 

Třetí návrh se zakládá na konzultacích se zaměstnanci společnosti a pravidelných 

návštěvách. Jejich pracovní vytíţení je poměrně vysoké a proto nemají dostatek prostoru pro 

řešení systémové a strategické oblasti. Tím je značně zpomalen postup moţného zlepšování 

systému a tím zvýšené efektivity zásahů údrţby. Řešením je tedy zvýšení počtu zaměstnanců 

tak, aby bylo moţné se dostatečně věnovat zlepšování a analyzování systému údrţeb. 

Poslední návrh se týká výpočtu ukazatele CEZ. Jak bylo zmíněno, kontrola kvality je 

prováděna, nicméně není dokonalá a přesná. Pro výpočet kapacitního výkonu a z hlediska 

kvality výroby je vyuţívána tzv. výtěţnost. Ta je ovšem nepřesná. Jelikoţ jsou vyrobené 

trubky svazovány do balíků, je moţné tyto balíky váţit. Proto navrhuji váţit balíky 

s neshodnými produkty, které jsou při výrobě selektovány a odděleny a tyto hodnoty řádně 

evidovat. Ztráty ve výtěţnosti jsou způsobeny například i odebranými částmi určenými pro 

zkoušení vlastností materiálu, coţ ve své podstatě není neshodný produkt. Nicméně ztráty 

z kvality nejsou tak vysoké a jak uvádí Košturiak v literatuře [5]: „Metodika výpočtu CEZ by 

se neměla přebírat z knih nebo jiných firem, ale měla by sloužit cíli, která firma sleduje. Také 

tady platí, že jednoduchost, přehlednost a rychlost jsou důležitější než příliš přesný, složitý a 

pracný systém. V některých firmách se sledují i logistické prostoje nebo prostoje způsobené 

nepřítomností pracovníka na pracovišti apod. Všechno však závisí na tom, co je vlastně cílem 

sledování CEZ.“ Na základě této poučky proto navrhuji provádět přesnější alokace zdroje 

nekvalitního produktu, včetně objemu zmetků při výrobě. A to především na problémových 

strojích vykazujících vyšší nekvalitu výroby a jednou za předem určené období na všech 

strojích. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zpracována na téma „Zavedení pilíře profesionální údržby v 

rámci přístupu World Class Manufacturing.“ Je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a 

praktickou. 

V teoretické části je popsán program WCM a jeho souvislost s moderním přístupem 

totální produktivní údrţby (TPM), jenţ je součástí pilíře profesionální údrţby. Dále je popsán 

historický vývoj údrţby od oprav po poruše aţ moderní systém produktivní údrţby. Tyto 

systémy údrţby jsou pak zpracovány v samostatné kapitole. V souvislosti s vyhodnocováním 

efektivity je popsán postup sběru dat a postup výpočtu parametru celkové efektivnosti 

zařízení (CEZ). Jelikoţ je součástí pilíře profesionální údrţby i aktivita nazvaná podpora 

autonomní údrţby, je v práci zpracováno téma autonomní údrţby a metoda 5S.  Na konci 

teoretické části jsou popsány některé vybrané aktivity pilíře profesionální údrţby. 

Praktická část je sloţena ze tří hlavních kapitol. Je popsána historie společnosti, výrobní 

program a systém managementu kvality. Stěţejními kapitolami pak jsou „Analýza současného 

stavu“ a „Hodnocení efektivity údrţby“ s podkapitolou „Návrhy na zlepšení“.  

Analýza současného stavu byla vypracována na základě interní dokumentace a návštěv 

spojených s konzultacemi a dialogy. Na základě zjištěných informací a na základě prezentace 

pana profesora Jurcy bylo provedeno hodnocení efektivnosti formou analýzy trendu 

kumulativních prostojů. Byla zpracována objemná mnoţství dat a vypracovány grafy 

kumulovaných prostojů. Následně byly analyzovány změny trendu a zjištěny jejich příčiny 

formou konzultací s vedoucími pracovníky profesionální údrţby. Byly také spočteny 

teoretické úspory. Analýzou bylo prokázáno, ţe údrţba je schopna sniţovat poruchovost 

strojů. Tento trend by měl dále pokračovat implementací dalších metod a postupným 

dokončováním metod rozpracovaných, např. systém údrţby zaměřené na 

bezporuchovost (RCM).  

V kapitole „Návrhy na zlepšení“ byly navrţeny moţné náměty na zlepšení, které 

vyplývají z praktické části práce a z diskuzí vedených s vedoucími pracovníky společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Návrh sledovat trendy kumulativních prostojů 

vyplývající z praktické části práce byl akceptován a bude pouţíván k vyhodnocování 

efektivity údrţby, tedy k vyhodnocování toho, zda je či není implementovaná metoda 

přínosná. Vyhodnocením trendu kumulativních prostojů bylo prokázáno, ţe za 
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devatenáctiměsíční období (9. 2012 aţ 4. 2014) došlo k sníţení nákladů na údrţbu o 6,5 

milionu korun díky implementaci autonomní údrţby. 

Přestoţe jsou některé opravy odkládány, profesionální údrţba ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. dělá vše pro to, aby zabránila vysoké 

poruchovosti strojů a to s trvale udrţitelnými náklady. Současný vývoj údrţby naznačuje 

neustálé zlepšování, coţ je jeden z hlavních principů moderního managementu jakosti. 
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