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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je implementace metody WCM v organizaci hutního průmyslu. 

V teoretické části je představena metoda WCM, její historie, metodologie a popis všech deseti 

pilířů metody WCM. V závěru této části je popis nástrojů WCM a hodnocení implementace 

této metody.  

V praktické části je představen podnik ArcelorMittal Ostrava a.s. a specifika implementace 

v dané organizaci. Je zde podrobně popsána implementace pilíře autonomní údržby, její 

zhodnocení a návrhy na zlepšení.  

Klíčová slova 

World Class Manufacturing, standardizace, vizualizace, zlepšování, implementace, 

preventivní údržba, autonomní údržba, pilíře. 

Abstract 

Diploma work target is implementation of WCM methodology in organizations of 

metallurgical industry 

WCM method is presented in theoretical part, also its history, methodology and description of 

all ten pillars of WCM. At the end of this chapter, there is description of WCM tools and 

evaluation of this method implementation.  

In Practical part of diploma work, is introduced company ArcelorMittal Ostrava a.s. and 

specific implementation in given organization. There is detaily described implementation of 

autonomous maintenance pillar implementation, evaluation and proposals for further 

improvements. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy hospodářská a finanční krize měla obrovský vliv na propad výroby oceli 

v Evropě, je obzvlášť důležité zvyšovat kvalitu, efektivnost a konkurenceschopnost své 

produkce. Pokud chtějí společnosti přežít a konkurovat levnějším výrobkům z východní 

Evropy a Asie, musí vyrábět levně, kvalitně, bezpečně a musí se v maximální míře zaměřit na 

zákazníka. Společnosti se musí komplexně zaměřit na všechna odvětví svého podnikání, jen 

tak mohou přežít a růst. Vedení společnosti musí zavádět systematický přístup a identifikovat 

a dále rozvíjet své strategické oblasti. Z tohoto důvodu je důležité zvolit správnou strategii. 

Jednou ze strategií, která tyto požadavky splňuje, je metoda World Class Manufacturing. 

Společnosti, které tuto metodu zvládají, mají velký potenciál stát se lídry na trhu. 

Z tohoto důvodu se společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. rozhodla zavést metodu WCM ve 

svých klíčových provozech. Má diplomová práce popisuje zavádění metody WCM na závodě 

ocelárna, a to na pracovišti vakuové peci, což byl zároveň pilotní projekt zavádění pilíře 

autonomní údržby na ocelárně. Na tomto pracovišti pracuji jako vedoucí tohoto zařízení a 

zároveň jsem byl zvolen vlastníkem daného pilíře. 

Cílem mé diplomové práce je implementace metody WCM, pilíře autonomní údržby, na 

vybraném pracovišti společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a jejího následného hodnocení. 

Ukázat, že metoda WCM má své místo v každé společnosti, která chce dosahovat 

vynikajících výsledků a dosáhnout světové třídy.  

V teoretické části práce se věnuji vysvětlení metody WCM, její filozofii, významu a 

nástrojům k zavádění této metody.  

V praktické části se věnuji samotné implementaci pilíře autonomní údržby metody WCM na 

vybraném pracovišti. Popisuji implementaci této metody, její standardizaci, následné audity a 

závěrečné zhodnocení s dalšími možnými náměty na zlepšení.   
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1 Představení a nástroje metody World Class Manufacturing 

 

V dnešní době neustálých ekonomických turbulencí je nutné, aby podnik byl ve všech 

oblastech na světové úrovni. Jen podniky, které dosahují nejlepších výsledků ve všech 

možných odvětvích svého podnikání, mohou přežít a růst. Z tohoto důvodu je nezbytné 

budovat systematický přístup ve vedení společnosti a identifikovat a dále rozvíjet strategické 

oblasti procesu [2]. 

Pro dnešní dobu jsou typické tyto hlavní znaky [2]: 

- zkracování životního cyklu výrobku 

- neperiodičnost zakázek 

- špatně předvídatelná poptávka po hotových výrobcích 

- zvýšení výrobního portfolia pro maximální uspokojení zákazníků 

- sílící konkurence ve všech oborech podnikání 

Z tohoto výčtu je patrné, že pokud chce být společnost úspěšná, musí neustále monitorovat 

konkurenci a být minimálně na stejné úrovni. Je nutné se zaměřit hlavně na oblasti kvality, 

flexibility, nákladů, dodacích lhůt a loajalitu zákazníků. 

Jednou z možností, jak dosáhnout vynikajících výsledků jak v oblasti výroby, bezpečnosti, tak 

i logistiky, je integrovaný systém World Class Manufacturing (dále jako WCM). WCM je 

inovativní program založený na postupném zlepšování, které má zajistit eliminaci všech typů 

plýtvání a ztrát prostřednictvím zapojení všech úrovní a oddělení podniku. Cílem je vysoká 

kvalita výrobků za konkurenceschopné ceny, zajištění maximální flexibility a vyslyšení hlasu 

zákazníků. 

Metodu WCM popularizoval v roce 1986 ekonom Richard J. Schonberger, který byl 

inspirován japonským řízením společností. Navrhl integrovaný výrobní systém, který 

zahrnuje veškeré procesy organizace. Jeho sdělení je jednoznačné. Pokud chtějí podniky 

dosáhnout světové třídy, musí nestále vyhledávat příležitost ke zlepšování a zvýšení své 

výkonnosti [11, 4]. Metoda WCM je tedy nástroj ke zvýšení celkové efektivity organizace 

neustálým zlepšováním a k tomu Schonberger navrhl deset technických a deset netechnických 

pilířů, kterým se budu podrobně věnovat v kapitole 2. 
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Sedm klíčových faktorů úspěchů metody WCM [2]: 

- rychlá reakce na změny na trhu 

- snížení dodacích lhůt 

- snížení provozních nákladů 

- naplňování očekávání zákazníků 

- řízení podniku na globální úrovni 

- řízení procesů pomocí outsourcingu 

- transparentnost podnikání 
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2 Teoretické základy metody WCM 

 

World Class Manufacturing je komplexní systém, který propojuje veškeré technické a 

managerské činnosti organizace do jedné, a díky tomu zvyšuje její celkovou výkonnost.  

Prostřednictvím realizace základními aktivitami a metodami WCM odstraňuje příčiny ztrát ve 

výrobním procesu. Rovněž jsou redukovány náklady na výrobu a v maximální míře je 

naplňováno očekávání zákazníků. 

Cílem metody je dosáhnout nulového odpadu, nulových vad, nulové poruchovosti, nulových 

zásob, nulové úrazovosti a minimálních nákladů. 

Základní koncepce WCM je založená: [16] 

Podniková kultura 

 Vybudování podnikové kultury, která bude maximalizovat účinnost výrobního 

systému. 

Prevence jako základní filozofie 

 Systém předcházení ztrátám s cílem „nulové úrazovosti“, „nulové poruchovosti“ a 

„nulových prostojů" v průběhu celého životního cyklu zařízení. 

Spoluúčast všech funkcí organizace 

 Zahrnutí všech úseků organizace, včetně výroby, rozvoje, prodeje, logistiky, vnitřní 

organizace, apod. 

Skupinová práce 

 Dosažení nulových ztrát cestou součinnosti malých multiprofesních týmů. 

Zapojení všech pracovníků 

 Zapojení každého pracovníka organizace od vrcholového vedení až po provozní 

operátory. WCM je založena na činnostech prováděných „lidmi“. Role vrcholového 

vedení není jen nastartovat, ale udržovat motor v běhu. 

 

Zlatá pravidla WCM: 

Pokud chce podnik vyrábět na světové úrovni, musí systém fungovat jako celek a je nutné 

dodržovat tyto principy: 
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- World Class bezpečnosti je základem k dosažení World Class výkonnosti  

- WCM lídři podporují a požadují vytváření a dodržování standardů  

- ve World Class společnosti se hlas zákazníka stává „motorem/srdcem“ podniku 

- WCM neakceptuje žádné ztráty (cílem jsou vždy nulové: úrazy, chyby v dodávkách, 

kvalitě, zásoby, prostoje) 

- důsledné používání WCM garantuje eliminaci ztrát 

- ve World Class závodě  jsou veškeré anomálie ihned odhalitelné 

- WCM se odehrává přímo na pracovišti, v procesu, ne v kanceláři 

- WCM metody se nejlépe učí používáním týmových technik 

- síla WCM vychází ze zapojení lidí 

- World Class společnosti sbírají energii z úspěšných řešení vlastních problémů, krizí 

  

 Základní pilíře WCM 2.1

Cílem WCM je neustálé zlepšování celkové efektivity organizace a eliminace příčin ztrát ve 

výrobních procesech pomocí implementace aktivit WCM, pomocí metod nazývaných pilíře. 

Ten tvoří tzv. dům WCM, který je tvořen deseti technickými a deseti netechnickými pilíři. 

Pokud chce organizace dosáhnout světové úrovně, je potřeba vše řešit komplexně a zaměřit se 

na všechny pilíře.   

 

Obr. 2.1 Pilíře WCM [16] 
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Na obrázku 2.1 je vidět, že krajní pilíře drží celou střechu domu technických pilířů. Jsou to 

nejdůležitější pilíře WCM, na které je nutné se zaměřit. Bezpečnost, zdraví, životní prostředí a 

společenská odpovědnost budou vždy nadřazeny ostatním pilířům. 

Každý pilíř je uspořádán do 7 stupňů, které mají vždy tři fáze: 

- reaktivní   

- preventivní 

- proaktivní 

Přechod na vyšší stupeň je možný vždy až po úspěšném zvládnutí předešlého stupně. Pokud 

chceme, aby byla implementace úspěšná, musíme sestavit kompetentní tým, provést analýzu 

nákladů a zhodnotit opatření z hlediska přínos/náklady [2, 11]. 

 

Obr. 2.2 Zobrazení kroků a fází[20] 

Jednotlivé kroky WCM: 

1. krok – zaměření na konkurenční kvalitu 

2. krok – zavedení štíhlé výroby 

3. krok – dosažení nákladové efektivnosti 

4. krok – časy dodání 

5. krok – překonání očekávání zákazníka 

6. krok – princip rozdělování zakázek mezi společníky 

7. krok – celosvětový přehled 
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2.1.1 Pilíř I - Bezpečnost a zdraví 

Tento pilíř patří k nejdůležitějším, na které se podnik musí zaměřit. Bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců je postaveno vysoko nad všechny ostatní pilíře. Cíle tohoto pilíře jsou 

nekompromisní a jejich splnění musí být nejvyšší prioritou vedení společnosti: 

- nula smrtelných úrazů 

- nula absenčních úrazů 

- snížit úrazovost 

- zvýšit pořádek na pracovišti 

- zabezpečit provozy 

- zvýšit uvědomění zaměstnanců 

- zaměřit se na bezpečné chování externích firem 

- zvýšit a udržet pořádek na pracovišti 

- pravidelně snižovat úrazovou četnost  

 

Pro dosažení těchto cílů je stanoveno 7 kroků, které jsou uvedeny na obrázku č. 2.3 

 

Obr. 2.3 Sedm kroku k nulové úrazovosti [20] 
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2.1.2 Pilíř II – Rozložení nákladů 

Tímto pilířem se snažíme identifikovat ztráty a náklady, které jsou na ně použity. Cílem je 

stanovit a snížit tyto náklady [15]. 

Nejdříve je nutné stanovit náklady současného stavu prostřednictvím ukazatelů, např. LPI 

(Lean Presence Index), LUI (Lean Use Index), což jsou ukazatele stavu štíhlé výroby. 

Vzhledem k tomu, že cílem je úplná eliminace ztrát, je nutné zapojení veškerých zdrojů 

podniku. 

Náklady jsou posuzovány podle těchto kritérií: 

- nulové odchylky 

- nulové poruchy 

- nulové vady výrobku 

- nulové vady 

- žádné změny nástrojů a dolaďování 

- nulové znečištění 

Postupné kroky k dosažení cílů jsou uvedeny na obrázku 2.4.

 

Obr. 2.4 Sedm kroků rozložení nákladů [20] 
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2.1.3 Pilíř III – Cílené zlepšování 

Neustálým zlepšováním dochází k systematickému snižování nákladů a k eliminaci příčin 

ztrát. Díky tomu dochází ke zvyšování konkurenceschopnosti a ziskovosti produktu. Na 

obrázku č. 2.5 je vidět sedm kroků k úspěšnému zavedení tohoto pilíře. 

 

Obr 2.5 Sedm kroků cíleného zlepšování [20] 

 

2.1.4 Pilíř IV - Autonomní údržba 

Základem pilíře autonomní údržby je propojení práce údržby a provozu. Základní činnosti a 

kontrola by měly být převedeny na provoz. Jde o zapojení zaměstnanců do procesu pravidelné 

údržby, čištění, mazání a kontroly zařízení tak, abychom byli schopni dosáhnout jeho nulové 

poruchovosti. Zaměstnanci také lépe poznají své zařízení, jsou schopni rozpoznat anomálie na 

zařízení a díky tomu mohou předcházet poruchám, následným prostojům a ztrátám na výrobě. 

Jsou definovány 4 hlavní příčiny poruch s následnými prostoji. Tento pilíř je hlavně zaměřen 

na eliminaci chyb lidského faktoru a špatné údržby zařízení, viz obrázek 2.6. 
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Obr. 2.6 Příčiny poruch na zařízení[16] 

Klíčové prvky tohoto pilíře: 

 týmová práce v celé organizaci je rozhodující pro dosažení úspěch- začíná úzkou a 

koordinovanou spoluprací mezi provozem a údržbou 

 zachování základních podmínek zařízení, prohloubení znalosti technologických 

parametrů zařízení 

 samostatné vyhledávání a odstraňování příčin poruch 

 zlepšení spolehlivosti zařízení 

 průběžné zdokonalování standardních operačních postupů (SOP).  

Pro úspěšné zavedení autonomní údržby do provozu je stanoveno sedm kroků 

 

Obr. 2.7 Sedm kroků autonomní údržby [20] 
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Z těchto sedmi kroků jsou nejdůležitější první tři. Pokud bychom pokračovali v dalších 

krocích, aniž bychom měli pevné základy, celý systém nebude fungovat a práce, kterou jsme 

odvedli, by byla zcela zbytečná. 

Podrobněji se budu věnovat kapitole autonomní údržby v praktické části diplomové práce. 

 

2.1.5 Pilíř V – Profesionální údržba 

Koncepce tohoto pilíře je dosáhnout nulové poruchovosti díky aplikaci preventivní údržby a 

nastavení podmínek údržby. Chceme-li zvládnout tento pilíř, musí mít údržba správné 

knowledge a know-how. Pokud je správně nastavena a dodržována preventivní údržba, je 

možné prodloužit životnost jednotlivých dílů výrobního zařízení až o 80%. 

Údržba se musí zaměřit na detekci, eliminaci a odstraňování poruch s odpovídajícím 

vybavením na odstraňování. Bezporuchovost zařízení by měla odpovídat nákladům vloženým 

do údržby. 

Cíle profesionální údržby jsou: 

 maximalizace bezporuchovosti 

 realizace nulové poruchovosti 

 realizace nulových defektů na zařízení 

 redukce nákladů na údržbu 

 zlepšení odbornosti personálu 

 vyvíjení univerzálního údržbářského týmu 

 neustálé zlepšování práce 

 

Pro dosažení těchto cílů je nutné zaměřit se na pět základních fází: 

 snížit faktory, které způsobují opotřebení zařízení 

 rozšířit základní servis a prodloužit životnost zařízení 

 analyzovat opotřebení zařízení 

 vyhledávat zhoršené parametry 

 nastavit podmínky údržby 

Pro implementaci profesionální údržby je stanoveno těchto sedm kroků (obr. 2.8). 
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Obr 2.8 Sedm kroků profesionální údržby [20] 

 

2.1.6 Pilíř VI – Rozvoj zaměstnanců 

Pilíř se soustřeďuje na zlepšování dovedností zaměstnanců tak ,aby byli schopni reagovat na 

rychle se měnící potřeby výroby a kvality. Hodnocení zaměstnanců je prováděno grafem 

dovedností, kde je vidět postupné a potencionální zlepšování zaměstnanců. Na obrázku 2.9 je 

vidět příklad hodnocení ze společnosti ArcelorMittal, na kterém můžeme pozorovat, v jakých 

směrech se zaměstnanec zlepšuje a kde má rezervy.  

 

Obr. 2.9 Hodnocení zaměstnanců[16] 
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Je potřeba si uvědomit, že znalost zaměstnanců je znalostí celého podniku, a to, co dnes 

rozhoduje o budoucnosti firmy, jsou znalosti. Znalost je nejdůležitější formou kapitálu 

podniku. Tuto znalost je třeba nejen vytvořit, ale neustále obnovovat, zlepšovat a řídit. Řízení 

znalostí je nezbytnou podmínkou úspěchu v moderní ekonomice globální konkurence [21]. 

Na obrázku 2.10 je vidět sedm kroků pro zlepšování zaměstnanců. 

 

Obr. 2.10 Sedm kroků rozvoje zaměstnanců[20] 

 

2.1.7 Pilíř VII – Včasná starost o zařízení 

Pokud chceme udržet bezporuchový chod zařízení, je nutné včasné plánování investic do 

nových zařízení a dokonalá příprava na jeho bezpečné a spolehlivé spuštění do provozu. Na 

obr. 2.11 je vidět, jak kvalitně připraveným projektem jsme schopni eliminovat odchylky na 

daném zařízení a snížit ztráty při nájezdu tohoto zařízení. 
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Obr. 2.11 Výhoda včasného managementu[16] 

Na obrázku 2.12 je vidět postup zavádění tohoto pilíře. 

 

Obr. 2.12 Sedm kroků včasné starosti o zařízení[20] 
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2.1.8 Pilíř VIII – Jakost výrobku 

Tento pilíř usiluje o nulové vady a vysokou kvalitu produktu. Koncept je založen na 

standardizaci a následném zlepšení procesu. Tento proces se neustále opakuje podle P-D-C-A 

cyklu. Z obrázku 2.13 je patrný opakující se proces zlepšení a standardizace a na obrázku 2.14 

je sedm kroku k docílení tohoto pilíře. 

 

Obr. 2.13 Zlepšování jakosti výrobku [16] 

 

Obr. 2.14 Sedm kroků jakosti výrobku[20] 
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2.1.9 Pilíř IX - Zákaznický servis 

Pokud chceme dosáhnout světové třídy, musíme poskytovat prvotřídní služby zákazníkům, 

kteří za ně vynaložili prostředky. V tomto pilíři je klíčová identifikace požadavků zákazníků. 

Pokud nebudeme přesně vědět, co zákazník potřebuje, následné kroky nebudou nikdy účinné 

a pilíř nebude mít dostatečnou stabilitu. 

 

Obr. 2.15 Sedm kroků pro zákaznický servis [20] 

 

2.1.10 Pilíř X – Životní prostředí a společenská odpovědnost 

Jak jsem již psal, tento pilíř společně s pilířem bezpečnosti drží celou střechu domu. Patří 

proto ke klíčovým a rozvíjí odpovědnost organizace za možné následky jejího chování. 

V oblasti životního prostředí jsou cílem nulové incidenty ovlivňující životní prostředí. Systém 

preventivního odhalení a odstranění nebezpečí a ohrožení je vidět na obrázku 2.16. Cílem je 

dosáhnout takového stavu, že díky preventivnímu chování jsme schopni dosáhnout nulového 

ohrožení životního prostředí. 
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Obr. 2.16 Prevence životního prostředí[16] 

Společenskou odpovědnost (CSR) je potřeba rozvíjet do těchto oblastí: 

- investice do vlastních zaměstnanců 

- udržitelná výroba 

- podpora místní komunity 

- transparentní řízení společnosti 

Organizace, které naplňují pouze základní legislativní požadavky, nelze považovat za 

společensky odpovědné. CSR není pouze o řízení organizace, ale je rovněž o rozvoji firmy, 

etice, morálce, kázni, trvale udržitelném rozvoji, úspěchu přírody, stejně jako o naději 

současné i budoucích generací [21]. 

 

 

Motto: 

Together we will take responsibility for: 

 Transforming tomorrow 

Na obr. 2.17 je vidět postup pro implementaci tohoto pilíře. 
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Obr. 2.17 Sedm kroků pro životní prostředí a CSR [20] 

 

2.1.11 Netechnické pilíře metody WCM 

Pokud chceme úspěšně zavádět technické pilíře, musíme si také definovat netechnické pilíře, 

které napomáhají implementaci WCM. Jsou to tyto [12]: 

1) podpora a participace managementu 

2) srozumitelnost cílů 

3) plán dosažení a zavedení WCM 

4) zapojení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců do jednotlivých pilířů 

5) spolupráce všech uvnitř společnosti 

6) neustále zlepšování společnosti 

7) vymezení času a rozpočtu 

8) úroveň přesnosti a propracovanosti detailů 

9) úroveň rozšíření v podniku  

10) motivace zaměstnanců 

Tyto pilíře jsou stejně klíčové jako technické pilíře. Pokud bychom je ignorovali, zavádění 

metody WCM nebude nikdy fungovat. 

Z celkového výčtu všech pilířů je vidět, jak je metoda WCM náročná na implementaci a jak 

zasahuje do všech klíčových oblastí podniku. Tuto metodu je možné zvládnout pouze 

s maximálním zapojením všech zaměstnanců, od nejnižších do nejvyšších pater řízení.  
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3 Nástroje WCM 

 

Pro úspěšnou implementaci metody WCM je nutné rozhodování na základě objektivních 

informací a jejich následné analýzy. K tomu jsou používány vhodné nástroje. Metodika WCM 

je vlastně kombinace různých metod a nástrojů. Není vhodné používat pouze jeden nástroj, 

ale jejich kombinaci. Vhodné nástroje pro metodu WCM jsou například KAIZEN, 5S, TPM, 

SMED, Just in Time, Kanban, Poka Yoke, DOE, Vizuální management, Statistická regulace 

procesu a mnoho dalších. Aby vznikl ucelený pohled na metodu WCM, chtěl bych 

nejdůležitější metody představit.Pro představení metod a nástrojů jsem použil data ze své 

bakalářské práce, kde jsem se zabýval metodou 5S [22]. 

 

 KAIZEN 3.1

Massaki Imai: „ KAIZEN je nejdůležitější koncept v japonském hospodářství – klíč 

k japonskému úspěchu“[17]. 

KAI  = ZMĚNA 

ZEN = LEPŠÍ 

           Obr. 3.1 Význam slov KAIZEN [18] 

KAIZEN znamená zdokonalení a týká se vysokého i středního managementu, stejně jako 

ostatních zaměstnanců. Tento pojem je zásadní pro pochopení základního rozdílu mezi 

západním a japonským přístupem v otázkách řízení [1]. Hlavní hnací silou, která spojuje 

všechny aktivity ve firmě, by měl být spokojený zákazník. Vzhledem ke stále stoupajícím 

nárokům na kvalitu a snižování plýtvání je KAIZEN jednou z vhodných metod, jak tyto cíle 

naplnit. Hlavním cílem je tedy dlouhodobé zdokonalování, které nevyžaduje velké investice a 

zásadní změny. Zásady nejsou založeny na striktní změně technologie, ale především se snaží 

změnit myšlení lidí [3]. KAIZEN je založený na tom, že lidé v podniku musejí používat svůj 

rozum stejně dobře, jako svaly a ruce [4]. KAIZEN je tedy zlepšováním a zdokonalováním po 

malých krocích v neustálém cyklu. 
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Základním principem, aby tento systém fungoval, je zaměřit se na zlepšení, které vychází ze 

znalosti lidí přímo ve výrobě, kteří mají k řešení problémů nejblíže.  Většinou se dají 

problémy vyřešit bez vynaložení větších prostředků. Je velmi důležité zapojit lidi do 

zlepšovacího procesu, což jim přináší sebeuspokojení, motivaci k práci a vylepšení 

podnikových vztahů, které jsou také jedním z pilířů KAIZEN. Nesnažit se podporovat změny 

„zvenčí“, ale nechat zlepšovat a myslet vlastní lidi. Podporovat lidský potenciál, netrvat jen 

na disciplíně a maximálním plnění příkazů, ale chtít po nich, aby se kolem sebe rozhlédli, 

odhalili všechny formy plýtvání a hledali způsob, jak zefektivnit svou práci. Za tyto činnosti 

by měli být také patřičně odměněni. 

 KAIZEN není sbírání „čáreček“ za zlepšovací návrhy. Je to filozofie vnitřní nespokojenosti 

se současným stavem, která říká: „Zítra musí být lépe než dnes.“ [4]. 

KAIZEN je střešní pojem, pod který lze zahrnout většinu těch japonských praktik, jako je 

orientace na zákazníka, TQC, robotika, kroužky kontroly kvality, systém zlepšovacích 

návrhů, automatizace, disciplína na pracovišti, absolutní údržba výrobních prostředků, 

Kanban, zdokonalení kvality, „Just in Time“, žádné kazové zboží, aktivity malých skupin, 

dobré vztahy management – zaměstnanci, zvýšení produktivity a vývoj nových produktů [1]. 

Všechny tyto techniky slouží k zlepšování týmové práce, osobní disciplíně, lepší morálce, 

zamezení plýtvání a neustálému zlepšování. Nástroje KAIZEN je možné využívat k rychlému 

zmapování, identifikaci a odstranění všech nalezených nedostatků. Nabízejí také řešení 

daných problémů, bez velkých finančních prostředků. 

 

 Cyklus PDCA 3.2

Jedním z klíčových nástrojů neustálého zlepšování je Demingův cyklus PDCA. Plan (plánuj) 

– Do (udělej) – Check (zkontroluj) – Act (uskutečni). Jedná se tedy o neustálý cyklus, kdy je 

třeba naplánovat požadované zlepšení, následuje realizace projektu, ověření výsledků 

realizace oproti původnímu záměru a nakonec provedení úprav a implementace zlepšení. 

S  cyklem PDCA by měl v symbióze fungovat cyklus SDCA Standardize (standardizuj) – Do 

(udělej) – Check (zkontroluj) – Act (uskutečni), což nám standardizuje procesy, aby nám 

časem nedegradovaly. 
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               Obr. 3.2 Grafická podoba cyklů PDCA a SDCA [19] 

 

 Total Quality Control – TQC 3.3

TQC je vlastně celopodniková kontrola kvality (Company Wide Quality Control). Hlavní 

přínos této metody není, jak by se mohlo zdát, zaměřen na kvalitu produktů, ale na kvalitu 

lidí. Týká se všech zaměstnanců, včetně managementu.  Zlepšené výkony jsou zaměřeny na 

plnění takových vícefunkčních cílů, jako je kvalita, náklady, plánování, rozvoj pracovních sil 

a vývoj nových produktů. Má se za to, že tyto aktivity vedou ke zvýšené spokojenosti 

zákazníků a úspěchu podniku [13]. Firma, která dokáže vštípit kvalitu do svých zaměstnanců, 

je na půli cesty k výrobě kvalitních výrobků [1]. 

Kaoru Ishikawa, prezident Musashi Institute of Technology, pojmenoval šest hlavních rysů 

charakterizujících TQC: 

  Celopodniková TQC 

  Důraz na vzdělání a školení 

  Činnost kroužků kvality 

  TQC audity 

  Aplikace statistických metod 

  Podpora TQC v celostátním měřítku [1] 

Základem pro správné zavedení systému TQC je nalezení skutečné příčiny problému a 

neustálé zlepšování kvality. Musí být směřován na zákazníka a pro nalezení skutečné příčiny 

problému se musíme umět zeptat „pětkrát proč“. Tato metoda „pětkrát proč“ je úspěšně 
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využívaná v japonské firmě Toyota při vývoji nových výrobků. Metoda „pětkrát proč“ je 

metodou umožňující přicházet na hlubší, systémovější příčiny problémů a nacházet i 

odpovídající zásadnější protiopatření [6]. 

 

 Kroužky kontroly kvality 3.4

Jedná se o metodu, kdy skupina pracovníků z jednoho oddělení či dílny se sejde k řešení 

daných specifických problémů nebo zlepšování kvality procesů a produktů. V kroužku kvality 

se využívá metody PDCA, kdy poté dojde k implementaci a standardizaci procesu. Toto musí 

být zastřešeno managementem, který by měl co nejdříve tato zlepšení uvádět do praxe. 

Kroužky kvality také podporují seberealizaci zaměstnanců, komunikaci mezi zaměstnanci a 

možnost zaměstnanců zapojovat se do chodu společnosti. 

 

  Just in Time 3.5

Just in Time je nejznámější logistickou metodou. Spočívá v uspokojení potřeby po určitém 

materiálu ve výrobě nebo po určitém hotovém výrobku v distribučním článku jeho dodáním 

„právě včas“, tj. v přesně dohodnutých termínech. Dodávají se malá množství v co možná 

nejpozdějším okamžiku, dodávky jsou velmi časté, třeba i desetkrát za den [8]. Tento způsob 

dodávek by měl hlavně odstranit všechny druhy plýtvání v podniku. 

 

 Kanban 3.6

Překlad slova Kanban z japonštiny je štítek nebo lístek a patří k nejrevolučnějším metodám 

řízení výroby posledních let. Hlavním námětem pro vznik Kanbanu byly postupy 

v amerických supermarketech, kde po nakoupení výrobku pokladna posílá informaci o úbytku 

a je tedy možné zboží ihned doplnit, takzvaná „výroba na výzvu“. Tím je možné snížit zásoby 

na minimum, zvýšit produktivitu výroby a výkonu, snížit náklady na zaměstnance a 

zredukovat velikost skladů. Metoda vhodně doplňuje systém Just inTime. Pro zavedení 

Kanbanu je potřeba dosáhnout vyvážení výroby. Vše je podřízeno finální operaci, která přímo 

reaguje na požadavky zákazníků. Systém je nejlépe aplikovatelný na montážních linkách 

s dlouhodobě ustáleným sortimentem. 
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 Metoda 5S 3.7

Metoda 5S se zaměřuje na organizační čistotu a normalizaci s cílem zlepšit ziskovost, 

efektivitu a bezpečnost tím, že sníží plýtvání. 5S metoda se narodila v Japonsku v rámci pěti 

pilířů vizuálního pracoviště podle Hiroyuki Hirano a pěti klíčů k celkové kvalitě životního 

prostředí podle Taashi Osada [10]. Metoda byla vyvinuta a zavedena firmou Toyota s cílem 

odstranit činnosti, které nepřidávají přidanou hodnotu, a zavést pořádek a čistotu na 

pracovišti. V dnešní době tato metoda řeší mnohem větší spektrum problémů. Při její 

důsledné implementaci dokážeme odstranit základní formy plýtvání, definovat layout 

pracovišť, standardizovat výrobní proces, zvýšit kvalitu produkce, zkrátit čas pro zapracování 

nového zaměstnance, ušetřit plochu, zabránit hledání nástrojů a nářadí, zajistit pořádek a 

čistotu na pracovišti a v neposlední řadě zlepšit kulturu prostředí a vytvořit podmínky pro 

další zlepšování a optimalizace [14]. V dnešní době už je metoda 5S standartním nástrojem 

zlepšování většiny velkých společností na celém světě. Například společnost i Boeing se 

podařilo po zavedení této metody zvýšit produktivitu a pracovní morálku, snížit pracovní 

úrazy, zredukovat skladové zásoby a zvýšit kvalitu produktu [5].  

Metoda 5S se tedy skládá z těchto pěti kroků: 

 

1. Seiri: Oddělte potřebné a nepotřebné předměty na pracovišti. Nepotřebné odstraňte. 

2. Seiton: Zorganizujte všechny položky zbývající po seiri. 

3. Seiso: Udržujte stroj a pracovní prostor v čistotě. 

4. Seiketsu: Systematizujte první tři kroky. 

5. Shitsuke: Stabilizujte pracoviště, rozvíjejte sebekázeň k udržení trvalého pořádku [7]. 
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4 Hodnocení míry implementace metody WCM 

 

Pro skutečné hodnocení metody WCM je nutné hodnotit všech deset technických i 

netechnických pilířů. Bodování je 0-5 bodů (tabulka 2.1) za každý pilíř. Maximální počet 

bodů za technické i netechnické pilíře je 100. 

                                  Tab. 4.1 Hodnocení pilířů 

 

Společnosti začínající s implementací WCM se pohybují většinou mezi 25-30 body. 

Dosáhnutí světové třidy je dlouhodobý proces a je plánován na 10let. Na obrázku 2.19 je 

vidět jaké medaile je možné získat za obdržený počet bodů. Bronzová medaile se většinou 

plánuje po třech letech, stříbrná po pěti, zlatá po osmi a World Class po deseti letech od 

počátku zavedení metody WCM. 

 

Obr. 4.1 Bodové hodnocení 

 

Hodnocení

0 V pilíři se nepraktikují žádné aktivity

1 Reaktivní přístup v daném pilíři

2 Aplikace preventivního přístupu v určitých oblastech

3 Preventivní přístup daného pilíře přes celý podnik

4 Proaktivní přístup v určitých oblastech

5
World class - proaktivní přístup daného pilíře přes celý 

podnik, pokrývající všechny důležité oblasti  
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5 Zavádění metody WCM v praxi 

 

Zavádění metody WCM má sice danou strukturu, ale v každé organizaci je potřeba se 

vypořádat s různými specifiky. Zvláště struktura a organizace práce v hutních podnicích je 

zcela odlišná od jiných společností. 

 

 Specifika WCM v hutním provozu 5.1

Zavádění metody v hutním provozu je do jisté míry specifické a to z důvodu velkého 

množství prachu na provozech a velmi nebezpečného prostředí.  

Prach a znečištění zařízení na tomto provoze je obrovský problém, s kterým se vypořádat a 

prodloužit životnost zařízení ve srovnání s jinými podniky zabývající se jiným sortimentem 

výroby je velmi obtížné. Na komplexní řešení problematiky prachu na ocelárně není 

jednoduché řešení a toto řešení sebou nese nemalé finanční investice. 

Největší výzva je ale dosáhnout nulové úrazovosti. Při výrobě tekuté oceli nastává velké 

množství nebezpečných situací a jejich eliminace je velmi náročný úkol. 

Další problém jsou do jisté míry také se zaměstnanci, kteří jsou v těchto firmách zaměstnání 

dlouhá léta. Z jedné strany jde o velice kvalifikované lidi, ale z druhé strany jsou tito 

zaměstnanci velmi málo nakloněni ke změnám.  

Atypickým faktorem je také velmi složitá standardizace výroby. Každá vyráběná tavba je 

svým způsobem unikátní a stanovit standard je velmi obtížné. Indexy způsobilosti procesů je 

v těchto podmínkách téměř nemožné stanovit.  

Velký problém může být také přesné stanovení postupných nákladů při této výrobě oceli. 

Definovat tyto náklady při chemických procesech, které během zpracování na tandemových 

pecích a sekundární metalurgii probíhají, je velmi komplikované.  

Díky těmto efektům je aplikace WCM na těchto provozech velká výzva, ale také nezbytnost 

pro přežití firmy. 
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6 Zavádění metody WCM v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Obsahem této kapitoly je implementace metody WCM a to pilíře autonomní údržby na 

pracoviště vakuovací stanice. Představuji zde společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. a samotný 

provoz, ve kterém byla metoda WCM implementována. Popisuji také specifika implementace 

v hutním provoze, přípravu, samotnou implementaci WCM, zhodnocení a následné audity. 

V kapitole Charakteristika společnosti jsem použil jako zdroj svou bakalářskou práci [22]. 

 

 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 6.1

Společnost ArcelorMittal Ostrava patří k největším zaměstnavatelům na Ostravsku a je 

největším hutním podnikem v České republice. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 

milióny tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Patří do 

nadnárodní společnosti ArcelorMittal Holdings, A. G., která je největší ocelárenskou 

společností na světě a je také jediným akcionářem ArcelorMittal Ostrava a. s. Výrobní činnost 

společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Hlavní část hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská 

výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla [16]. 

 

6.1.1 Historie společnosti 

Založení největšího výrobce oceli v České republice se datuje do roku 1942. Hlavním 

důvodem pro založení nové hutní společnosti byl nedostatek oceli na trhu a nemožnost 

rozšíření výroby ve Vítkovických železárnách, které jsou situovány ve středu města. 

Mezi lety 1947 až 1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, ale jako 

součásti Vítkovických železáren. Ke dni 31. prosince 1951 došlo ale k osamostatnění a vznikl 

národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG) [16]. 

Velmi důležitou etapou pro podnik byla léta 1951 až 1958, kdy začala rozsáhlá výstavba 

samotného podniku. Vznikly dvě vysoké pece, válcovna trub, hlubinné pece, čtyři siemens-

martinské pece, blokovna a další části podniku.  V další etapě do roku 1961 se rozšiřovaly 

kapacity pro výrobu základních surovin, hlavně koksu, surového železa a oceli, ale také další 
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provozy pro zpracování oceli. V tomto období se také otevřela trať na výrobu automobilových 

a traktorových kol. V dalším období došlo ještě k důležité modernizaci siemens-martinských 

pecí na pece tandemové. V této době zaměstnávala společnost 25 tisíc zaměstnanců [16]. 

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se změnil název společnosti na Nová huť a 

v roce 1992 na akciovou společnost Nová huť a.s. V období devadesátých let došlo v podniku 

k velmi zásadní modernizaci, kdy se v letech mezi lety 1993 až 1999 postupně postavila tři 

zařízení pro plynulé odlévání oceli. Díky této inovaci bylo možné v roce 1999 odlívat ocel 

s podstatně menší energetickou náročností, vyšší výtěžností a v mnohem lepší kvalitě. Další 

důležitou modernizací v tomto období byla výstavba válcovny P1500, která navýšila výrobu 

pásů za tepla až trojnásobně. Vznikla takzvaná minihuť, kde navazuje plynulé odlévání bramy 

na válcovací trať.  

Zlomovým rokem pro tuto společnost se stává rok 2003, kdy tuto huť, skomírající vinou 

manažerské privatizace firmě Petrcíle, kupuje indický miliardář Lakshmi Mittal. Ten se 

specializoval na nákup upadajících oceláren a jejich následnou restrukturalizaci. Již po roce se 

ze ztrátové společnosti stal prosperující podnik s několikamiliardovým ziskem. Název 

společnosti se nejdříve změnil v roce 2003 na ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. a v roce 2005 na 

Mittal Steel Ostrava a.s.  

Zatím poslední významnou změnou názvu prošla tato společnost, když Lakshmi Mittal koupil 

druhého největšího výrobce oceli podnik Arcelor. Po vzniku této gigantické nadnárodní 

společnosti se změnil název v roce 2007 na ArcelorMittal Ostrava a.s.   

 

6.1.2 Současnost společnosti 

V dnešní době je podnik rozdělen do řady výrobních závodů a na dceřiné společnosti. 

ArcelorMittal Ostrava zaměstnává společně s dceřinými společnostmi téměř 7500 

zaměstnanců. Výroba v roce 2014 dosáhla 2 milionů tun oceli, což představuje asi 2/3 možné 

výroby. I přes právě probíhající celosvětovou krizi a omezenou výrobu nedošlo k uzavření 

žádného výrobního závodu a společnost je stále zisku.  

V posledních letech proběhlo několik důležitých investičních akcí jako například 

rekonstrukce ZPO1 a výstavba vakuovací stanice, odprášení teplárny, odprášení aglomerace a 



29 

 

mnoho dalších. Bohužel zřejmě stěžejní investice - výstavba nové konvertorové ocelárny- se 

stále odkládá, což může v budoucnu vézt ke ztrátě konkurenceschopnosti.  

 Generálním ředitelem ArcelorMittal Ostrava a.s. je Tapas Rajderkar, který je zároveň 

předsedou pětičlenného představenstva. Organizační schéma mateřské firmy je zobrazeno v 

příloze 1. 

Do skupiny ArcelorMittal Ostrava a.s. dále spadá dalších devět dceřiných společností 

  NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o., 

  NOVÁ HUŤ – OSTRAHA, spol. s r.o. „v likvidaci“, 

  Hoteltrans s.r.o., 

 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., 

  ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., 

  ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., 

  ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 

  ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. [16] 

 

6.1.3 Závod 13 – Ocelárna 

Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice a zaměstnává 330 

zaměstnanců. Ocelárna vyrobila v roce 2014 dva miliony tun tekuté oceli. Tento závod má 

čtyři tandemové pece s kovonosnou vsázkou 235 t (Obr 3.1). V dnešní době se provozují 

pouze dvě tandemové pece. Pro sekundární metalurgii slouží tři pánvové pece a vakuovací 

stanice, které zpracovávají ocel pro navazující tři kontilití, na kterých se odlévají sochory, 

bramy či bramky. Vyrábí se široký sortiment dle požadavků zákazníků, jako např. ušlechtilé 

uhlíkové a mikrolegované oceli pro výrobu bezešvých trubek, mikrolegované oceli pro 

spirálově svařované trubky, hlubokotažné oceli a oceli pro výrobu drátu i profilů. 

Na ocelárně se vyrábí i řada speciálních ocelí pro elektrotechnický průmysl, dvoufázových 

ocelí a ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.[16] 

V loňském roce byla dokončena investice do přestavby ZPO1, kde se z části vyrábí vysoce 

kvalitní trubkové jakosti pro závod v Saudské Arábii. V rámci této přestavby je postavena 

vakuovací stanice pro zušlechtění oceli. 
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Obr. 6.1 Tandemová pec na ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. [16]. 

 

6.1.4 Provoz ZPO 1 – Vakuovací stanice 

Tento provoz spadá pod závod ocelárna a jde o sochorové kontilití, kde se vyrábí kvadrát o 

rozměru 180x180mm a kulatiny o rozměrech 160, 200, 270, 350 a 400mm. 

  Hlavní sortiment je určen pro středojemnou válcovnu, hrubou trať a válcovnu trub. 

 Vyrábí se zde i velice náročný sortiment, určený pro petrolejářský průmysl. Parametry 

kontilití jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

                

               Tab.6.1 Parametry ZPO 1 [16]. 
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Samotný provoz je rozdělen na pánvovou pec, mezipánvové hospodářství a odlévání oceli. 

Tavba je nejdříve zpracována na pánvové peci, po zpracování na pánvové peci je licí pánev s 

tavbou dopravena buď ještě na vakuovací stanici k dalšímu zušlechtění, nebo přímo na otočný 

licí stojan. Po otevření pánve ocel vytéká přes mezipánev, kde se rozděluje na 6 licích proudů 

a vtéká do krystalizátoru. Po průchodu sekundární chladící komorou je odlitý sochor pálen 

automaticky na požadované délky v rozpětí 4,3 až 12 metrů [16]. 

 

Obr. 6.2 Zobrazení kontilití 

 

6.1.5 Vakuovací stanice 

Vakuovací stanice je zařízení, které slouží ke zlepšení čistoty oceli a dosažení vysoké kvality 

výrobků. Z oceli je pumpami odsáván vzduch až po dosažení vakua, což je stav, kdy je tlak 

pod 1,33mbar. Poté je ocel ve stavu vakua ponechána 15-25minut podle požadovaného 

finálního chemického složení. Během tohoto procesu je možné snížit obsah vodíku a dusíku 

z oceli. Tím se dosahuje mnohem lepší kvality výrobků. 

 

Obr. 6.3 Schéma vakuovací stanice [16] 
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 Plán zavádění WCM na ocelárně 6.2

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. se rozhodla pro zavedení metody WCM na ocelárně 

v roce 2013 z iniciativy ředitele závodu. Již v roce 2010 byl tento tohoto projekt 

implementován na jiných závodech například Tubular production (rourovna).  

Důvodem, proč se naše organizace rozhodla pro aplikaci metody WCM, je snížení velké 

poruchovosti, snížení nákladů, zvýšení kvalifikace zaměstnanců, standardizace procesů a 

zvýšení bezpečnosti.  

Cíl je jednoznačný, stát se díky WCM nejbezpečnější a konkurenceschopnou ocelárnou 

ve skupině ArcelorMittal, tak abychom byli schopni vyrábět ocel v České republice i pro 

další generace. 

 Implementaci metody WCM má na starosti oddělení JFB Teamu, které ale funguje jako 

konzultant a majitel „know-how“. To předává managementu ocelárny a pilotům daného 

zařízení, které to podpoří jak finančními, tak i lidskými zdroji. Odpovědnost za zavedení 

projektu na ocelárně má ředitel závodu, který prezentuje výsledky přímo generálnímu řediteli 

ArcelorMittal Ostrava (Obr. 3.4). Z tohoto je patrné, jak velký důraz je kladen na tuto metodu 

v této společnosti. Schůzky jsou stanoveny 2x týdně za účasti managementu vedení ocelárny. 

Jsou projednávány všechny klíčové body implementace metody WCM, např. plánování a 

plnění daných úkolů, zlepšování bezpečnosti. Začala také probíhat školení na tuto metodu, 

kterými prošel jak TOP management, tak vedení závodu ocelárna. Zaměstnanci byli také 

postupně seznamováni jednoduchými obrázky na nástěnkách a letácích s principy WCM. 
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Obr. 6.4 Struktura WCM v ArcelorMittal Ostrava a.s. [16]. 

Zavádění WCM je velmi náročný a dlouhodobý proces, proto je nutné nastavit plán 

implementace metody. Plán je až do roku 2024, kdy by měla být již metoda WCM kompletně 

zavedená na všech pilířích. Po třech letech bychom chtěli kandidovat na bronzovou medaili a 

po osmi letech obhájit zlatou medaili WCM. Plán je rozdělen po sekcích na bezpečnost, 

snížení poruchovosti, enviroment, kvalitu, SPQCDMEI. Tento plán byl rozmístěn na všechny 

kabiny a odpočívárny tak, aby byli informováni všichni zaměstnanci ocelárny. 
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Obr. 6.5 Plán implementace WCM 

Jako pilotní projekt pro zavádění metody WCM byl vybrán pilíř autonomní údržby na 

zařízení vakuovací stanice a současně dochází také k zavádění pilíře bezpečnosti na celé 

ocelárně.  

Pro implementaci pilíře autonomní údržby je nezbytné již mít zavedenou a stabilizovanou 

metodu 5S na daném pracovišti. Tato metoda byla implementovaná na vakuovací stanici 

v roce 2013. 

Vzhledem k tomu, že jsem byl pilotem zavádění metody WCM  na vakuovací stanici se 

zaměřením na snížení poruchovosti zařízení a zavedení autonomní údržby na daném 

pracovišti, budu se ve své práci zabývat tímto tématem. Tento projekt byl pilotní na ocelárně a 

do jisté míry ovlivní další zavádění na ostatní zařízení na ocelárně. 

 

 Postup zavádění WCM na ocelárně 6.3

Postup zavádění pilíře autonomní údržby metody WCM na ocelárně byl rozdělen do sedmi 

kroků, dle metodologie WCM, kdy kroku sedm by mělo být dosaženo v roce 2017. V této 

kapitole popisuji zavedení základních tří kroků, které jsou pro zavedení daného pilíře 

nejdůležitější. 



35 

 

 

Obr. 6.6 Stanovené kroky pro autonomní údržbu[16] 

 

6.3.1 Krok 0 

Krok nula je příprava na samotnou implementaci pilíře. V pilíři autonomní údržby se v tomto 

kroku jedná o kategorizaci pracoviště, stanovení cílů a vizí, časový harmonogram, školení 

zaměstnanců a také propagace metody WCM. 

Před startem zavádění daného pilíře je nutné vyjasnění základní otázky kolem zaměstnanců. 

Je potřebné lidem vysvětlit otázky bezpečnosti, vysvětlit základní pojmy jako vynucené 

zhoršení, ztráty. Zaměstnanci musí porozumět zařízení a mít potřebné dovednosti.  

 

6.3.1.1 Kategorizace pracoviště pro implementaci WCM 

Zásadním rozhodnutím pro implementaci metody WCM je výběr správného pracoviště a 

rozdělení podle strategického významu pro výrobu a vlivu na výrobu. Jsou svolávány 

schůzky, kterých se zúčastňují všechny zainteresované strany. Ze strany závodu je to ředitel 

závodu, vedoucí provozů, technolog, bezpečnostní technik. V roli konzultanta je to pracovník 
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JFB Teamu, který toto jednání vede. Na těchto schůzkách se také projednávají například 

finanční zdroje, časový rámec. 

 Byla provedena kategorizace vytypovaných pracovišť. Hlavním úkolem kategorizace je 

určení důležitostí zařízení podle kritérií v oblastech PQCDSE, tj. rozdělení do kategorií AA, 

A, B, C (tab. 3.2). V první fázi bylo rozhodnuto, že se bude metoda zavádět pouze na 

strategické zařízení typu AA a až poté na další typy zařízení. 

Tab. 6.2 PQCDSE tabulka postupů kategorizací 

 

Bylo kategorizováno celkem 492 zařízení z toho 3,25% kategorie AA, 7,11% kategorie A, 

28,86% kategorie B a 60,77% do kategorie C. Tato tabulka dává jasnou představu o významu 

jednotlivých zařízení. 

Tab. 6.3 Tabulka výsledných kategorizací 

 

Celkem  

492 

zařízení  
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Po proběhlé kategorizaci zařízení bylo vybráno pilotní zařízení pro implementaci metody 

WCM. Jedná se o zařízení vakuovací stanice, které patří k nejdůležitějším celého toku 

zpracování oceli, a její poruchovost významně ovlivňuje chod ocelárny (Obr. 3.7).  

 

Obr. 6.7 Tok zpracování taveb na ocelárně [16] 

Zařízení vakuovací stanice bylo rozděleno na menší celky, tak aby bylo možné co nejlépe 

danou metodu aplikovat v praxi. Také se tím zlepší odhalování a oprava červených a modrých 

štítků a ulehčí se postupná rajonizace a k tomu dané kompetence zaměstnanců (Obr. 3.8). 

 

Obr. 6.8 Rozdělení vakuovací stanice [16] 
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6.3.1.2 Cíle, vize, potřeby a úkoly autonomní údržby  

Poté, co byla stanovena struktura zavádění metody WCM, musely být stanoveny cíle, vize, 

potřeby a úkoly pro zavedení autonomní údržby. 

Potřeby  

 týmová práce v celé organizaci je rozhodující pro dosažení úspěchu. Začíná úzkou a 

koordinovanou spolupráci mezi provozem a údržbou. 

 o zařízení by mělo být postaráno na stálé, denní bázi. Provozní osádky by si toto měly 

vzít za své. 

 provozní zaměstnanci potřebují neustále získávat dovednosti, aby pochopili a ovládli 

stroje a výrobní proces.  

Vize 

Výrobní týmy musí zajistit, aby byly splněny základní podmínky provozu zařízení a 

standardní provozní podmínky byly ve shodě s nimi. 

Mají patřičné znalosti a dovednosti pro: 

 zachování základních podmínek zařízení, prohloubení znalosti technologických 

parametrů zařízení 

 samostatné vyhledávání a odstraňování příčin poruch 

 zlepšení spolehlivosti zařízen, 

 průběžné zdokonalování standardních operačních postupů (SOP).  

Hlavní vize zavádění WCM je zůstat v rámci skupiny ArcelorMittal konkurenceschopní, a to 

zvýšením výkonnostních parametrů a zajištění bezpečnosti, kvality a pomocí doporučení. 

Úkoly  

Zlepšení spolehlivosti zařízení (zejména sledování poruch a ztrát v důsledku nedostatku 

základních podmínek)  

Cíle  

 nastavení autonomní údržby na vakuovací stanici jako pilotního projektu, tak aby bylo 

dosaženo 85 % CEZ na tom to zařízení v roce 2016 
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 postupnými kroky dle metodiky WCM pro autonomní údržbu dosáhnout úrovně CEZ 

z 60 % na 85 % 

 zvýšení CEZ více než 20 % 

 postupné snížení počtu poruch z důvodu nedostatku zkušeností a znalostí zaměstnanců 

pro všechny AA zařízení 

 krok 3 uplatnění autonomní údržby na VD v 12. měsíci roku 2014. 

 implementace autonomní údržby na dalších 3 AA zařízení a to v letech 2014 – 2016 

 snížení počtu poruch vlivem nedostatku znalostí a základních dovedností 

 nerespektování základních podmínek údržby zařízení = 0  

 nerespektování pravidel výrobního postupu = 0  - zvýšením znalostí zaměstnance, jak 

obsluhovat zařízení  

 proškolením zaměstnanců a ověřením znalostí 1x za měsíc 

Tab. 6.4 Cíle na daném zařízení 

 

 

6.3.1.3 Časový harmonogram zavádění autonomní údržby 

Byl nastaven časový harmonogram zavádění metody WCM na daném zařízení. Cíl dosažení 

kroku 3 na vakuovací stanici byl stanoven na prosinec 2014. Od ledna 2015 by měl být 

projekt rozveden na další zařízení a na vakuovací stanici by měla být půl roku tzv. udržovací 

fáze, kdy by měl být udržen nastavený standard. Poté by mělo následovat postupné zavadění 

kroků 4-7. 
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Obr. 6.9 Plán zavádění autonomní údržby na VD stanici 

6.3.1.4 Propagace WCM 

Pro metodu WCM je nezbytné, zapojení zaměstnanců. Pokud lidé tomu, co dělají, neuvěří, je 

tato metoda zbytečná a její přínosy budou velmi nízké. Proto jsme se rozhodli pro maximální 

informovanost všech zaměstnanců všemi dostupnými prostředky. V první řadě byly 

rozmístěny motivační letáky s jednoduchými příklady a výhodami této metody (Obr. 3.10).  

 

Obr. 6.10 Leták na propagaci WCM [16] 
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Další možností byla propagace v televizi a na intranetu. Televize jsou umístěny v kantýnách a 

zaměstnanci jsou nenásilnou formou seznamování s metodou WCM. K intranetu již nemá 

přístup každý zaměstnanec, ale tato forma byla také použita zvláště pro řídící pracovníky, kde 

je možné informace ohledně WCM studovat do větší hloubky. Jsou zde také různé prezentace 

a příklady z jiných společností, které si můžou zaměstnanci prohlídnout. 

Také byla využita možnost publikovat v podnikovém časopisu, který dostává každý 

zaměstnanec. V jednom z čísel byl také rozhovor se mnou, jako pilotem zavádění pilotního 

projektu WCM na ocelárně. V tomto článku jsem se hlavně snažil zmínit, jak moc důležité je 

změnit myšlení lidí. Hlavním problém jsem nazval „provozní slepotou“, kdy operátoři 

spoustu anomálií na svém zařízení již nevidí a nejsou schopni je odhalit. Také většina 

zaměstnanců v naší firmě pracuje desítky let a nejsou vstřícní ke změnám. Změnu myšlení 

beru jako největší výzvu zavádění metody WCM. 

 

Obr. 6.11 Článek v podnikových novinách 
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6.3.1.5 Školení zaměstnanců 

Po tom, co byly stanoveny cíle a měření efektivity, bylo nutné provést proškolení 

zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový prvek WCM, proběhla hned dvě 

osmihodinová školení, kde je vysvětlována teoretická část této metody. V závěru školení bylo 

ponecháno velké množství času na diskuzi, aby se lidé mohli vyjádřit. Vše bylo směřováno 

tak, aby byli zaměstnanci co nejvíce vtaženi do tohoto procesu.  

Další školení bylo naplánováno přímo na provoze, kde proběhl tréning čištění zařízení a 

odhalování anomálií. Bylo ukázáno, jak správně vyhledávat anomálie a že je nutné používat 

všechny možné smysly, jako hmat, sluch, zrak, čich. Před prvotním vyčištěním zařízení 

proběhlo ještě vyjasnění otázek před prvním krokem autonomní údržby. 

 

Obr. 6.12 Vyjasnění základních podmínek [16] 

Další školení se pravidelně opakují jednou za měsíc a má je na starosti pilot daného zařízení. 

Vzhledem k tomu, že pilotem tohoto projektu jsem byl jmenován já,  další kroky už byly plně 

v mé kompetenci. 

V dnešní době se plánuje tréninková místnost, kde by byly ukázky jek vizualizace pracoviště, 

tak příklady odhalování anomálií pro ostatní zaměstnance. 
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6.3.2 Krok 1 – čištění a vyhledávání anomálií 

Prvním krokem při zavádění autonomní údržby metody WCM je počáteční čistka, kdy je vše 

dokonale vyčištěno a poté následuje vyhledávání anomálií a eliminace nepotřebných věcí. 

Tento krok je velmi důležitý pro to, aby si zaměstnanci uvědomili, jakým způsobem je 

potřeba se o zařízení starat a co vzniklé nečistoty mohou způsobit. 

 

6.3.2.1 Čištění zařízení 

Čištění zařízení probíhalo tak, že zaměstnanci se převlékli do bílých kombinéz, aby byl vidět 

co největší kontrast. Pro větší motivaci lidí a ukázku toho, jaký klade důraz vedení firmy na 

metodu WCM, se tohoto čištění zúčastnilo také nejvyšší vedení ocelárny a údržba. Komplet- 

ní čistění trvalo zhruba 4 hodiny a byl kladen důraz také na odstranění uniklé vazelíny a oleje. 

Byla také důležitá přítomnost údržby zařízení, která mohla vidět přínosy a nedostatky 

preventivní údržby, kterou provádí. 

 

 

Obr. 6.13 Čištění zařízení 
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6.3.2.2 Červené a modré štítky 

Během provedeného školení byli zaměstnanci proškoleni, jak vyhledávat anomálie. Po jejich 

nalezení je potřeba místo označit. K tomu slouží červené a modré štítky. Pokud je schopen 

anomálii ihned odstranit sám, označí to modrým štítkem, pokud na tuto anomálii je nutné 

zavolat údržbu, označí jej červeným štítkem. Štítky jsou propisovací a jsou vždy dva. Jeden je 

připevněn na místo anomálie a druhý na speciální tabuli. Je na nich stručný popis anomálie, 

datum, jméno zaměstnance. Díky tomu je možné anomálii rychle nalézt a definovat problém.  

Štítky také slouží k evidenci, jak který zaměstnanec je schopen odhalovat anomálie a poruchy 

zařízení a tím směřovat další kroky ve zvyšování kvalifikace daného zaměstnance. Může také 

sloužit k hodnocení zaměstnanců a do jisté míry také jako motivátor. 

 

Obr. 6.14 Červený a modrý štítek 

6.3.2.3 Tabule na štítky 

Pro ukládání červených a modrých štítků jsem navrhl speciální tabuli, na níž je možné 

přehledně identifikovat, kde se daný problém nachází a o jakou poruchu se jedná. Tabuli jsem 

rozdělil podle předem rozdělených celků a ještě podle druhu anomálie na tyto typy: 

- mechanické poruchy 
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- elektro poruchy 

- hydraulické poruchy 

- pneumatické poruchy 

- bezpečnostní nálezy 

- ostatní nálezy 

V dolní části jsou vyřešené případy. Na tabuli je také zásobník na jednobodové lekce, kterým 

se budu věnovat níže. 

 

Obr. 6.15 Tabule na štítky 

Pokud jde o poruchu, kterou je potřeba ihned odstranit, operátor kontaktuje ihned údržbu pro 

okamžité odstranění. Pokud jde o méně závažnou poruchu, která nemá vliv na provoz 

zařízení, vloží pouze kartičku do dané přihrádky. Údržba má povinnost každý den na začátku 

směny kontrolovat tabuli, a jestliže nalezne kartičku, musí naplánovat opravu a označit na 

kartičku termín odstranění poruchy. Tím také dochází ke zpětné vazbě pro zaměstnance, který 

je informován, jestli už byla porucha odstraněna, nebo kdy bude odstraněna. Ve spodní části 

zůstávají také vyřešené poruchy, takže má každý informace, jaké poruchy byly nalezeny a 

odstraněny.  
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6.3.2.4 Hledání anomálií 

Následující den po kompletním vyčištění zařízení se začalo s hledáním anomálií. Vše, co bylo 

nalezeno, bylo označeno červenými a modrými štítky. Modré štítky byly ihned odstraněny a 

červené štítky byly nahlášeny údržbě, která postupně anomálie odstranila.  

 

 

Obr. 6.16 Školení na provoze 

Po ukončení kroku 1 na provoze jsou patrné výhody této metody. Během jedné hodiny bylo 

nalezeno 300 anomálií a to i přesto, že na provoze už byla zavedena metoda 5S.  

Spoustu anomálií se nám podařilo vyřešit reklamačním řízením, protože výstavba zařízení 

vakuovací stanice proběhla v roce 2013. Jednalo se hlavně o nezakrytované vodiče, chybějící 

šrouby, uvolněné čidlo a mnoho dalších. Celkově jsme provedli 41 reklamačních řízení a díky 

tomu se nám podařilo ušetřit velké množství financí na opravu zařízení a odstranit možné 

budoucí problémy. 

Po dokonalém čištění proběhlo za pomocí údržby k promazání zařízení. Mazání se zúčastnili 

také operátoři, kteří by měli v budoucnu tuto jednoduchou činnost podle metodiky autonomní 

údržby převzít.     
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Obr. 6.17 Anomálie na reklamace 

 

6.3.3 Krok 2 – Opatření proti zdrojům znečištění 

Pokud chceme zařízení udržet co nejdéle bezporuchovém chodu, musíme provést opatření 

proti zhoršení a zamezit vzniku znečištění. Z tohoto důvodu byla vytypována místa, která 

nejvíce znečišťují zařízení. Byly eliminovány všechny úniky olejů a vazelíny přetěsněním a 

dotažením.  

V tomto kroku jsou také odstraňovány možné příčiny budoucích úrazů. Každé místo je 

pečlivě zkoumáno, jestli při pohybu nebo manipulaci není možné dojít k úrazu zaměstnance, 

např. uklouznutím,  pádem atd. Na obrázku 3.18 můžeme například vidět nerovnost na 

podlaze, kdy by mohlo dojít k úrazu. 
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Obr. 6.18 Nebezpečné místo 

Velkým problémem je také prach na ocelárně, proto jsem nechal zvýšit odtah spalin na 

pánvové peci tak, aby nedocházelo k úniku prachu do haly. Toto řešení není definitivní a 

v projektech na rok 2015 se mi podařilo prosadit investici na zvýšení výkonu motoru 

odprášení pánvové pece. K úniku prachu také docházelo při ukončení zpracování na 

vakuovací stanici, proto jsem nechal změnit program na odsávání spalin z vakuovací stanice 

tak, že jsem cyklus odtahu prodloužil o 2 minuty. Těmito dvěma opatřeními se mi podařilo 

citelně snížit prašnost. Posledním zdrojem prachu je mezipánvové hospodářství, kdy prach 

vzniká při chlazení zbytků ocelí po odlití sekvence. Proto jsem navrhl odprášení této části 

haly tak, že se napojí na stávající systém odtahu, který je využíván pánvovou pecí. Tento 

návrh je momentálně v řešení a je spojen s realizací zvýšení výkonu odprášení pánvové pece. 

Při čištění jsme také zjistili nánosy ztvrdlého prachu v místě vakuových pump. Začali jsme 

hledat příčinu a zjistili jsme, že problém je ve špatně navrženém dochlazovači spalin, 

z kterého mírně unikala voda, a tak docházelo k nalepení zvlhlého prachu. Po konzultaci 

s dodavatelskou firmou proběhla technická úprava, po které už k dané anomálii nedochází.  

 

Obr. 6.19 Aftercooler 
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Dalším opatřením bylo zjednodušení čištění napadané strusky z víka VD. Tím se eliminoval 

prach při uklízení a doba úklidu se zkrátila na minimum. Původně zaměstnanci vždy na konci 

každé směny museli uklidit pod víkem vakuovací stanice, což jim zabralo minimálně 20 

minut. Proto jsme nechali dodělat místo plošiny rošty a o úroveň níže jsme nechali dodělat 

bedny. Díky tomuto opatření jsme mohli zrušit úklid pod víkem vakuovací stanice a bedny 

stačí vysypat 1x za tři dny. Také se zvýšila bezpečnost zaměstnanců. 

 

Obr. 6.20 Zjednodušení čištění zařízení 

Během zpracování docházelo k postupnému zanášení filtrů na odsávacím zařízení a bylo 

nutné ho 2x do měsíce čistit, což obnášelo značné komplikace, protože filtr je umístěn v části, 

která je stále pod vakuem. Jednalo se o velmi nebezpečnou činnost, která byla také časově 

náročná. Proto jsem se rozhodl společně s údržbou najít největší příčinu zanášení tohoto filtru. 

Bylo odhaleno, že některé bagy před filtrem jsou propálené a dochází k úniku prachu do filtru. 

Bagy se několikrát vyměnily, ale situace se neustále opakovala. Proto v rámci reklamace bylo 

navrhnuto vylepšení bagů za lepší materiál do vyšších teplot. Firma, u které jsme bagy 

reklamovali, navrhla bagy s příměsí teflonu. Po tomto opatření již je vše v pořádku a filtr 

zůstává stále čistý. 

 

Obr. 6.21 Zanesený filtr vakuovací stanice 
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Další opatření, které bylo provedeno, je eliminace vibrací na pumpách vakuovací stanice. 

Vibrace pump způsobovaly postupné uvolňování šroubů a trubiček, které vedou media. Také 

by mohly v budoucnu zkrátit životnost samotných pump, které jsou srdcem vakuovací stanice 

a jejich opravy jsou velmi nákladné.  

 

Obr. 6.22 Eliminace vibrací 

 

6.3.3.1 Opatření proti těžko přístupným místům 

Byly také provedeny úpravy zařízení tak, aby zaměstnanci mohli snadno dané zařízení 

kontrolovat a aby se eliminovaly nebezpečné činnosti. Kladl jsem také důraz na to, aby se 

práce co nejvíce zjednodušila. Například jsem nechal upravit vstup na plošinu podavače drátu 

vakuovací stanice, tak aby porucha mohla být odstraněna rychle a s maximální bezpečností. 

Praxe byla taková, že po otevření dveří do prostoru musel toto potvrdit operátor z kabiny 

vakuovací stanice, jinak se podavač drátu nemohl z místa ovládat. Docházelo ke zbytečným 

prostojům, kdy jeden operátor musel zůstat na kabině, potvrdit vstup a poté teprve mohl dojít 

k poruše. Pokud byl operátor sám, nezmohl nic. Proto jsem nechal změnit logiku ovládání, a 

pokud se otevřou vstupní dveře k podavači drátu, automaticky se přepne podavač drátu do 

místního módu a porucha může být ihned odstraněna. Tím se zvýšila i bezpečnost, protože 

když operátor vstoupí do prostoru, není možné podavač drátu ovládat z kabiny. 
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Obr. 6.23 Vstup k podavači drátu 

Byly také vyrobeny schody do méně přístupných míst, kde bylo velmi obtížné zařízení 

opravovat a kontrolovat. 

  

Obr. 6.24 Zlepšení přístupů ke kontrole a opravě zařízení 

 

6.3.4 Krok 3 - Tvorba norem a kontrolních postupů 

Tím, že jsme vyčistili zařízení, odstranili anomálie a zdroje nečistot, je možné definovat 

čistící a skladovací standardy, kontrolní postupy a preventivní údržbu. Pro danou kontrolu 

zařízení je nutné také zavést vizualizaci zařízení, tak aby kontrola byla dostatečně účinná a 
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pochopitelná pro každého zaměstnance. Vizualizace je velmi důležitá zvláště v nastupujícím 

trendu zaměstnávání externích zaměstnanců. 

 

6.3.4.1 Vizualizace pracoviště 

Z důvodu zlepšení a zrychlení kontroly zařízení byla provedena vizualizace pracoviště. Je to 

jeden z hlavních pilířů autonomní údržby. Zaměstnancům velmi ulehčuje kontrolu zařízení a 

také snižuje riziko přehlédnutí chyby. Aby zaměstnanci lépe pochopili, jak funguje dané 

zařízení a co mají kontrolovat, nechal jsem je vizualizaci dělat osobně. Tím se mi podařilo 

zapojit zaměstnance do procesu a sami zjistili výhody tohoto kroku. Zvolili jsme jednoduchou 

metodu, kdy jsme pouze štětcem a barvou naznačili minimum a maximum. Podařilo se nám 

téměř s nulovými náklady dosáhnout podstatné změny na zařízení.  

Zvolili jsme logické barevné značení: 

o červená barva  - pozor mimo rozsah, nutno ihned kontaktovat údržbu – řešeno jako 

porucha 

o žlutá barva - je v provozuschopném stavu, ale je kontaktována údržba – řešeno jako 

anomálie 

o zelená barva - vše je v pořádku 

 

Značení ventilů: 

- zelený ventil – standardně při provozu otevřeno 

 

- červený ventil – standardně při provozu zavřeno 

V místech měřičů je použitá cedulka s rozsahem. 
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Obr. 6.25 Vizualizace pracoviště 

 

Obr. 6.26 Vizualizace ventilů 
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Na obrázku 3.26 je zařízení regulace argonu. Při preventivní údržbě nebo poruše se nám často 

stávalo, že byly špatně zavřeny ventily a údržba musela hledat v dokumentaci přesnou polohu 

ventilu. Jednoduchou vizualizací ventilů jsme tento problém zcela eliminovali.  

Také byly označeny veškeré oleje a chladicí kapaliny tak, aby údržba a operátoři ihned při 

nutnosti dolití věděli, jaký druh oleje dané zařízení obsahuje. Šipkami byly označeny směry 

proudění kapalin. 

 

Obr. 6.27 Vizualizace kapalin 

6.3.4.2 Čistící standardy 

Po zavedení vizualizace zařízení bylo nutné zavést čistící a kontrolní standardy, které přesně 

definují, co a kdy se má čistit a kontrolovat. Čistící a kontrolní standardy jsme umístili na 

tabuli přímo v místě, kde se dané zařízení kontroluje, tak aby bylo vše přehledné. Na podlahu 

byly naznačeny body, kde se má daný zaměstnanec při vizuální kontrole postavit.  

 

Obr. 6.28 Umístění standardů 
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Obr. 6.29 Čistící standard 

6.3.4.3 Kontrolní listy pro operátory 

Je důležité, aby si daný zaměstnanec uvědomil zodpovědnost za kontrolu a čištění, které 

provedl, proto byly zavedeny kontrolní listy. Vše, co bylo provedeno, musí být zaznamenáno 

v kontrolních listech a daný zaměstnanec musí podpisem potvrdit, že kontrola proběhla a jaká 

anomálie byla nalezena. Daný pracovník také přejímá zodpovědnost za to, jak práci provedl. 

 

Obr. 6.30 Kontrolní list pro operátory 

Místo: PUMPOVACÍ STANICE VD
Zodpovědná osoba: tel. 2981

Čištění a kontrola zařízení se provádí vždy 2 hodiny před najetím zařízení.

Č. Datum/Čas Úkon čištění/Anomálie Směna Jméno StavPoznámky

Čistící list
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6.3.4.4 Kontrolní listy pro údržbu 

Abychom zajistili bezporuchový chod, je nutné zařízení pravidelně kontrolovat a mazat. 

Z tohoto důvodu byly vytvořeny také kontrolní listy pro údržbu. Při každém odstavení 

zařízení údržba provede práce dle daného harmonogramu. Každou činnost musí údržbář, který 

činnost prováděl, stvrdit podpisem. Je zde také možné doplnit nalezené závady. Kontrolní list 

je rozdělen pro E – elektroúdržbu a S – strojní údržbu. Po ukončení prací předák strojní 

údržby zkontroluje, jestli jsou všechny ventily v pracovní poloze. Toto opatření jsem zavedl   

pro časté problémy při nájezdech zařízení po odstavení z důvodu zavřených ventilů. Za 

provedené práce opět přejímá plnou zodpovědnost zaměstnanec, který údržbu prováděl. 

 

Obr. 6.31 Kontrolní list pro údržbu 

6.3.4.5 Plánování preventivní údržby 

V tomto kroku je nutné také plánování pravidelných preventivních oprav. Jedná se čištění 

filtru, olejů, glykolů, výměna těsnění, kontroly kabeláží a dalších.  K tomu byla navrhnuta 

jednoduchá tabulka, která je na serveru firmy. Zde je nastavený plán údržby, zelená pole jsou 

již splněné činnosti, žlutá jsou plán. Každé okno má komentář, kam je vloženo, co se má 

dělat, a poté co, kdy a kým bylo uděláno. Tento nástroj nám slouží k dokonalé preventivní 

činnosti, kdy jsme schopni vše dopředu naplánovat a zpětně jsme schopni dohledat případné 

problémy. 

                    Kontrolní list - Pumpy VD
Činnost Datum Nalezené závady Stav Kontroloval

Kontrola filtru dusíku S

Kontrola veškeré kabeláže, 

dotažení kontaktů na pumpách 

a rozvodných skříních

E

Čistka filtrů chladiče 3.pumpy 

vybraného skidu
S

Čistka filtrů sacího potrubí 

3.pumpy vybraného skidu
S

Kontrola filtru 1.pumpy 

vybraného skidu
S

S

Čistka všech filtrů sacího 

potrubí na všech skidech 

(pokud je na vybraném skidu 

zanesený filtr)

S

Čistka všech filtrů chladiče na 

všech a skidech (pokud je na 

vybraném skidu zanesený filtr)

S

Kontrola věškerych hadic a 

napojení
S

Kontrola stavu oleje, popřípadě 

doplnění
S

Kontrola polohy ventilů po 

ukončení prací
S
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Tab. 6.5 Plánování preventivní údržby 

 

 

6.3.4.6 OPL - Jednobodové lekce 

K tomu, abychom zapojili zaměstnance a zvýšili jejich kvalifikaci, jsme zavedli tzv. 

jednobodové lekce – OPL (One point lesson). Vedení se snažilo zavést velmi složitý 

formulář, ale nakonec se mi podařilo prosadit pro náš provoz velice jednoduchou variantu, 

kdy vypsání formuláře zabere jen pár minut. Z mého pohledu není možné zatěžovat 

zaměstnance zbytečnou administrativou, jinak by to nepoužívali a metoda by neměla smysl.  

Systém je velice jednoduchý. Jde o to sdělit, nebo poučit ostatní zaměstnance o nějaké 

události, zlepšení tak, aby se snížilo riziko opakování stejné chyby a došlo ke zlepšení 

procesů a bezpečnosti. Každé OPL, které zaměstnanec vytvoří, založí na nástěnku, kde si jej 

prostudují ostatní zaměstnanci a potvrdí podpisem. OPL slouží také k zaučování nových 

operátorů, kteří ještě nemají dostatečné zkušenosti. 

OPL jsme rozdělili do 3 kategorií: 

- omezení poruchovosti 

- základní znalost 

- zlepšení 

 

Během pravidelného opakovacího školení byl každému zaměstnanci vysvětlený postup 

vyplňování OPL a každý na svůj podnět navrhl jeden příklad. Byl nastaven cíl 1x OPL na 

měsíc a zaměstnance. Velmi rychle se tato metoda ujala a operátoři si začali předávat své 

zkušenosti navzájem, což zvýšilo znalosti zaměstnanců a podařilo se také zavést nové SOP, 

které vedlo k lepší stabilizaci výroby. 

Týden -> 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Provoz VD

Pumpovna AA

Víko VD AA

Hydraulika AA

Argonovací zařízení AA

Robot AA

Sací vedení AA

AMO    8/2014 9/2014 1/201512/201411/201410/2014
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Obr. 6.32 Ukázka jednobodové lekce 

Další možností jednobodových lekcí je rozmístění jednoduchých, všem srozumitelných 

návodů na používání a kontrolu zařízení, tak aby toto zařízení mohl obsluhovat každý 

zaměstnanec. Tyto OPL jsou umístěné přímo na tabulích u daného přístroje. 

OPL - Jednobodová lekce Datum: Číslo:

Téma: Vyhnutý kuplung Autor: Pracoviště: PP

Školená skupina:

taviči PP

Popis: 

Během pokládání tavby došlo k vyhnutí kuplungu na voze PP3. Tuto skutečnost nikdo nezaznamenal do imisu.

Důsledek:

Následně došlo k ulomení 5 kuplungů na LP

Závěr:

Proškolení personálu, kontrola kuplungu na voze PP po každé tavbě. Zodpovědný tavič PP.

Lektor:

Školený:

Popis:
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Obr. 6.33 Jednobodové lekce na provoze 

6.3.4.7 Nástěnky 

Velice důležitou součástí metody WCM je informovanost zaměstnanců o probíhajícím 

procesu implementace metody WCM, novinkách a dalších věcech spojených s touto metodou. 

Proto každé zařízení je opatřeno dostatečným množstvím nástěnek. Na každém zařízení je 

vždy jedna informační, kde jsou nejdůležitější informace. Po dohodě s JFB týmem, jsme 

navrhli, že nástěnka by měla obsahovat tyto informace: 

- ve kterém kroku se nacházíme 

- členy týmu 

- jednoduchou mapu, kde se nacházíme 

- množství modrých a červených štítků 

- provedená zlepšení 

- výsledky auditu 

- jednobodové lekce 

- hlavní plán autonomní údržby 

- vládnutí 

- výsledky každého kroku 
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Obr 6.34 Informační nástěnka 

Nástěnka, je aktualizována každý týden. 
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fáze

Řízení

Školení

KROK 0

KROK 1

Čištění & kontrola

Modelový Audit

Čistící standard
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KROK 2
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Modelový Audit
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Standardy

Modelový Audit

AM skupina - jednání
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Horizontální

zavádění

2014

KROK 0 výsledky KROK 1 výsledky

Mechanické pumpy

Před zahájením

FILTR

POKLOP

ZÁSOBNÍK

VENTILY

Leden Únor Březen Duben Květen

AKTIVITA

HLAVNÍ PLÁN AUTONOMNÍ ÚDRŽBY                                                    VLÁDNUTÍ

POSLEDNÍ ZPRÁVA Z AUDITU KOMENTÁŘE NEVYŘÍZENÉ OTÁZKY POSLEDNÍ JEDNOBODOVÁ LEKCE

AKTIVITA

Výroba Údržba Výroba

Vakuovací zařízení  - AA modelové zařízení

Kde jsme ?

ZNAČKY - SLEDOVÁNÍ ZLEPŠENÍ PROVEDENÁ ZLEPŠENÍ

SEZNAM PŘEDTÍM POTOM

Příjmení Příjmení Příjmení Příjmení Příjmení Příjmení

Duben 2014

Vedoucí Zástupce vedoucího Členové
Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno Jméno

Daniel ? ? ? ? ?

INFORMAČNÍ PANEL AUTONOMNÍ ÚDRŽBA

AA ZAŘÍZENÍ JAKO MODELOVÉ ZAŘÍZENÍ
VAKUOVACÍ ZAŘÍZENÍ ZPO. č1

INFORMAČNÍ PANEL ZNAČEK AUTONOMNÍ ÚDRŽBY

Členové skupiny Autonomní údržba Únor 2014

STEP 0

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

KROK 6

KROK 7

Poklop

Suchá mechanická 
pumpa

Filtr

Hlavní ventil

Ventil

Tank

Praktické cvičení & školení

Čištění pro nalezení anomálií

Po 5S & 1 hodině WCM … 

WCM

Celkově
nalezeno 

červených 
značek
= 300

Teoretické cvičení

Necháte-li se mírně abnormální podmínky hromadit, problém bude vetší ...

Nalezněte 
maximum 
anomálií

Dát značku tam, kde 
jsou objeveny anomálie
(modrá nebo červená)

WCM

modrá značka

Anomálie je vyřešena operátory 

(Autonomní Údržby)

WCM

Červená značka

Anomálii nelze vyřešit operátory, je 

předána na útvar Údržba

Změňte čištění v kontrolu!
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6.3.5 Audity 

Během celého procesu implementace probíhaly audity. První audit probíhá ihned během 

kroku 1 za pomoci zástupců JFB teamu, kteří slouží jako konzultanti a ukazují, na které věci 

je potřeba se zaměřit. Další audity už provádí pilot projektu se zaměstnanci zařízení. Po 

ukončení každého kroku provede pilot projektu hloubkový audit, a pokud je vše v pořádku, ta 

pozve si zástupce vedení ocelárny na management audit, který potvrdí, nebo vyvrátí splnění 

veškerých podmínek pro daný krok. Pokud je audit kladný, je možné provést validaci kroku a 

pokračovat v dalším kroku (Obr. 6.33). 

 

Obr. 6.35 Postup auditů[16] 

Pro hodnocení auditu jsme vytvořili auditový formulář, který je rozdělen na tři kroky a má tři 

úrovně hodnocení, kdy nejvyšší je známka 2 a znamená dokončení daného kroku. Celkový 

počet bodů je 40. Na druhé straně formuláře je ke každému bodu komentář, kde jsou popsány 

nedostatky, které je nutné odstranit do dalšího auditu. 

Po ukončení auditu je nutné navrhnout akční plán, se kterým je třeba seznámit zainteresované 

zaměstnance a navrhnout termín odstranění nedostatků. Poté následuje další audit a situace se 

opakuje do splnění maximálního počtu bodů. Poté je krok validován. S každým provedeným 

auditem a nápravnými opatřeními jsou seznámeni všichni zainteresováni zaměstnanci na 

nástěnce. 
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Obr. 6.36 Navržený formulář pro auditováni autonomní údržby 

Datum Auditu: Jméno zařízení:

Auditoři: Krok Auditu: 

Vedoucí Auditor: Auditní úrověň: 1 2 3

Strana 1/2 Auditovaní:
Hodnotící známka

0 1 2 0 1 2

* Znalost není přítomná
Částečná znalost 

témat
Plná znalost témat

* Znalost není přítomná
Částečná znalost 

témat
Plná znalost témat

* Znalost není přítomná

Znalost je přítomná - 

operátor prezentoval 

hlavní cíl

Znalost je přítomná - 

operátor prezentoval 

více cílů

* Znalost není přítomná
Částečná znalost 

témat
Plná znalost témat

Více než 4 anomálie 

zjištěny během Auditu.

Méně než 4 anomálie 

zjištěny během Auditu.

Nejvýše jedna 

anomálie byla zjištěna 

během Auditu.

Nedostupné nástroje, 

nevhodné nástroje.

Částečná vhodnost 

nebo dostupnost.

Plná dostupnost a 

vhodnost.

* Nedostatečné 

zavedení vizuálního 

řízení.

Prvky vizuálního řízení 

jsou přítomny.

Prvky vizuálního řízení 

jsou systematicky 

zavedeny.

* Chybí informace a 

není dostatečné zřejmé 

místo pro záznam 

anomálií.

Operátor zná místo pro 

záznam anomálií.

Operátor má 

bezprostřední přístup 

na místo sloužící pro 

záznam anomálií.

* Evidence chybí, je 

nekompletní nebo není 

aktuální.

Evidence je přítomná, 

některý z prvků (1-3) 

není nalezen nebo není 

aktuální.

Plná dostupnost prvků  

(1,2,3).

* Čistící standard není 

dostupný.

Čistící standard je 

dostupný, není však 

přítomný na místě 

čištění.

Čistící standardy jsou 

dostupné v místě 

čistění.

5 nebo více anomálií 

bylo identifikováno ve 

srovnání se 

standardem.

Méně než 5 anomálií 

bylo identifikováno ve 

srovnání se 

standardem.

Méně než 3 anomálie 

byly identifikovány 

během auditu.

* Standard je dodržen v 

rozmezí mezi 0 % a 49 

% položek.

* Standard je dodržen v 

rozmezí mezi 50 % a 

80 % položek.

* Standard je dodržen 

pro více než 80 % 

položek.

Není přítomná 

nástěnka skupiny.

Skupinová nástěnka je 

přítomná, neaktuální 

nebo chyěbjící data pro 

týden Auditu.

Skupinová nástěnka je 

přítomná, aktuální data 

pro týden Auditu.

* Nejsou viditelné 

výsledky z jednání 

skupiny (AMG)

* Jsou viditelné 

výsledky z jednání 

skupiny (AMG), report 

nebo akční plán.

* Jsou viditelné 

výsledky z jednání 

skupiny (AMG), report 

a akční plán.

Žádná identifikace 

neproběhla nebo 

neprobíhá, seznam 

není připraven.

Identifikace proběhla 

nebo probíhá, seznam 

není připraven na 

skupinové nástěnce.

Identifikace proběhla a 

seznam je připraven na 

skupinové nástěnce.

Žádná identifikace 

neproběhla/neprobíhá, 

není připraven soupis 

míst.

Identifikace 

proběhla/probíhá, není 

připraven soupis míst.

Identifikace je hotová, 

soupis míst je vyvěšen 

na skupinové 

nástěnce.
Dosud žádná zlepšení 

nebyla identifikována 

pro zlepšení 

nesnadného přístupu.

Zlepšení proti 

nesnadnému přístupu 

byly identifikovány 

nebo probíhají.

Zlepšení jsou 

zrealizována/zavedena 

pro vyloučení 

nesnadného přístupu

Dosud žádná zlepšení 

nebyla identifikována 

pro vyloučení zdrojů 

nečistoty.

Zlepšení identifikováno 

nebo probíhá k 

vyloučení zdrojů 

nečistoty.

Zlepšení provedeno k 

vyloučení zdrojů 

nečistot.

Nejsou k dispozici 

konkrétní výsledky 

snižující zóny 

nesnadného přístupu.

Výsledek zlepšení je 

znám vedoucímu 

skupiny AMG.

Výsledek zlepšení je 

měřen pro identifikaci 

přínosů (času 

zlepšení).

Nejsou k dizpozici 

konkrétné výsledky 

snižující zdroje 

nečistoty / prachu.

Výsledek zlepšení je 

znám vedoucímu 

skupiny AMG.

Výsledek zlepšení je 

měřen pro identifikaci 

přínosů (času 

zlepšení).

Pilot skupiny AÚ Zástupce skupiny AÚ

……………… ………………

Vyhodnocení úrovně Vedoucí Auditor Auditoři

………………

Bod vyhodnocení * =>  Povinná položka pro dosažení kroku
Dosažený krok 1 - Vyhodnocení - dodrženo *

1 (čištění & kontrola)

Stupně pro vyhodnocení

Krok 0 (Na základě rozhovoru s operátorem)

Jsou známy postupy v oblasti a)OOPP b)analýzy rizik a c)bezpečnostních 

pokynů

Je znám význam pojmu "Nucené zhoršení a ztráty".

Jsou známy cíle Autonomní údržby

Jsou známy funkce zařízení, vazba mezi vstupem a výstupem.

Krok 1 (Na základě pozorování a záznamů na provoze)

Vše co je k ničemu je odstraněno.

Nástroje na čištění jsou dostupné a vhodné.

Na pracovišti jsou přítomny prky podporující vizuální řízení.

Místo pro záznam anomálií (Nástěnka se značkami) je blízko místa/oblasti čištění.

Je k dispozici evidence o 1)počtu anomálií, 2)druhu anomálií a 3) době pro 

odtranění anomálií.

Čistící standard je dostupný operátorům na místě.

Umístění objektů napracovišti odpovídá standardu zařízení  (Standard pracoviště).

Čistící standard je dodržován, stav čistoty zařízení je v souladu se standardem 

čištění.

Je přítomna informační nástěnka skupiny Autonomní údržby s aktuálními 

informacemi (skupinová nástěnka).

Na nástěnce skupiny autonomní údržby jsou viditelné výsledky z jejího jednání 

včetně akčního plánu.

Krok 2 (Na základě rozhovoru s vedoucím skupiny AÚ)

Byla provedena identifikace míst s nesnadným přístupem, je dostupný soupis 

všech míst s nesnadným přístupem.

Byla provedena identifikace zdrojů prachu a nečistoty, je dostupný soupis všech 

míst zdrojů prachu a nečistoty.

Jsou identifikovány, probíhají nebo jsou zavedeny zlepšení směřující k 

odstranění/zlepšení nesnadného přístupu.

……………………………………………………

Nedosažená úroveň hodnocení - Krok 1 nedosažen nebo nesplněno*

Jsou identifikovány, probíhají nebo jsou zavedeny zlepšení směřující k 

odstranění/zlepšení míst s výskytem prachu a nečistot.

Jsou přítomny konkrétní výsledky ze zrealizovaných opatření ukazující 

snížení/odstranění míst s nesnadným přístupem během vykonávání standardu 

čistění. 
Jsou přítomny konkrétní výsledky ze zrealizovaných opatření ukazující 

snížení/odstranění zdrojů prachu a nečistoty během vykonávání standardu 

čistění. 

Součet
Podpisy auditorů

Celkový počet bodů:

Součet bodů <20
Součet bodů   > 20 a  <30

Součet bodů  >  30
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Obr. 6.37 Vyplněný formulář po auditu 

 

 Vyhodnocení zavedení pilíře autonomní údržby 6.4

V předchozích kapitolách byla popsána implementace pilíře autonomní údržby, krok 1-3. Na 

hodnocení metody WCM autonomní údržby je mnoho nástrojů a metod hodnocení 

výkonnosti. Vzhledem ke stavu zavádění autonomní údržby na vakuovací stanici není možné 

ještě všechny aplikovat, proto se o některých pouze zmíním a nastíním, jakým způsobem 

budou v budoucnu počítány.  

 

6.4.1 Hodnocení výkonnosti 

Metoda WCM musí být tak jako jiné metody měřitelná. Ukazatelé výsledků výkonnosti 

prezentují minulost referenčního roku, současnou situaci a cíle pro dosažení různých fází 

WCM ocenění. 

K výpočtu jsem použil data za období duben až prosinec 2014.  
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Vstupní data pro výpočty jsem použil z tabulky 4.1, kterou jsem si evidoval od počátku 

zavádění autonomní údržby na vakuovací stanici (VD). 

1) Střední doba mezi poruchami (SDMP)  

 

 

20,56 hodin je střední doba mezi poruchami na VD (v průměru na VD evidujeme poruchu co 

20,56 hodiny). 

Toto číslo není sice nijak vysoké, je ale ovlivněno počátečním stavem. Z tabulky 4.1 je také 

patrné postupné zlepšování výkonnostního parametru SDMP, kdy na počátku zavádění 

autonomní údržby byla střední doba mezi poruchami 7,2 hodiny a v prosinci po devíti 

měsících od počátku implementace se doba prodloužila na 70 hodin, což je desetinásobek 

počátečního stavu. 

2) Střední doba do opravy (SDDO) 

  

33 minut vyjadřuje střední dobu do opravy (v průměru na VD trvá opravit poruchu 33 minut). 

3) Celková efektivita zařízení (CEZ) 
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Obr. 6.38 Faktory ovlivňující CEZ [16] 

 

Pro výpočet CEZ byl zatím stanoven tento výpočet. Momentálně se ještě řeší možné úpravy 

tohoto faktoru tak, aby co nejvíce vypovídal danému zařízení. 

 

4) Náklady na poruchu (NP) – tento parametr ještě není stanoven 

5) Procentuální podíl z  

- PÚ – poruchové údržby (BM) 

 

 

0,175 % představuje podíl činností údržby zaměřené na odstranění poruch na VD za dané 

období. 

- DÚ – z údržby založené na době (TBM) 

- SÚ – údržby založené na stavu (CBM) 

- ZÚ – korektivní/ zlepšující se údržby (CM) 
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Zatím jsme stanovili pouze procentuální podíl preventivní údržby. Ten je momentálně 

nastaven na 2 x 8 hodin měsíčně. 

 

2,18 % je průměrná doba preventivní údržby na tomto zařízení. 

 

Obr. 6.39 Plán procentuálního rozdělení[16] 

 

6.4.2 Hodnocení poruchovosti 

Od počátku zavádění pilíře autonomní údržby jsem vedl statistiky poruchovosti a počtu 

poruch zaviněných obsluhou zařízení. V tabulce 4.1 je vidět postupné zlepšování 

poruchovosti z 16,1% v dubnu na 1,7% v měsíci prosinci, a to i přesto, že počet taveb 

neustálé stoupá. Můžeme také vidět hlavní zlepšení v chybovosti obsluhy. Díky zavádění 

standardizace a vizualizace jsou tyto poruchy od poloviny roku nulové. Zlepšení můžeme také 

pozorovat na SDMP. 
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Tab. 6.7 Poruchovost zařízení 

 

Na grafech na obrázku 4.3 můžeme vidět postupné zlepšování procenta poruchovosti, počet 

poruch zaviněných obsluhou a postupné narůstání doby mezi poruchami. 

 

Obr. 6.40 Grafy poruchovosti 

 

Měsíc
Počet poruch na VD Počet taveb

Procento 

poruchovosti

Počet poruch 

zaviněných obsluhou
SDMP

Duben 5 31 16,1 2 7,2

Květen 4 47 8,5 0 13,7

Červen 4 42 9,5 1 12,3

Červenec 3 38 7,9 0 14,8

Srpen 0 26 0,0 0

Září 1 14 7,1 0 16,3

Říjen 2 76 2,6 0 44,3

Listopad 1 36 2,8 0 42,0

Prosinec 1 60 1,7 0 70,0

Celkem 21 370 6,3 3 20,6
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Ekonomické faktory poruchovosti zařízení: 

V tabulce 4.2 je možno vidět ztráty, které byly způsobeny poruchami. Z indexu SDDO je 

průměrná doba odstranění poruchy 33minut. V tabulce je vidět ztráta na výkonu ocelárny v 

minutách, ztráta na výrobě v tunách a ztráta na ušlé výrobě v eurech.  

Na ocelárně jsou veškeré prostoje absolutní ztráta, kterou již nejde nahradit. Proto je tlak na 

eliminaci poruchovosti tak velký a finanční ztráta vysoká. 

             Tab. 6.7 Ekonomické ztráty poruchovosti 

 

 

Pokud je výchozím bodem měsíc duben, tak se nám podařilo ušetřit na odstavenou výrobu 

díky zavedení autonomní údržby 212 200 euro. Každá ztracená tuna nevyrobená na ocelárně 

je absolutní ztráta 100 euro a hodinový výkon na kontilití je 160t/h. 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc
Počet poruch na VD Ztráta (min) Ztráta (t) Ztráta (euro)

Duben 5 165 440 44000

Květen 4 132 352 35200

Červen 4 132 352 35200

Červenec 3 99 264 26400

Srpen 0 0 0 0

Září 1 33 88 8800

Říjen 2 66 176 17600

Listopad 1 33 88 8800

Prosinec 1 33 88 8800

Celkem 21 693 1848 184800
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6.4.3 Hodnocení množství OPL 

Plán pro jednobodové lekce byl stanoven na 1x OPL na zaměstnance za měsíc. 

K vyhodnocování se používá grafická podoba, kdy grafy s množstvím OPL jsou pravidelně 

aktualizovány na nástěnce, aby byli zaměstnanci seznámeni s tím, kolik a jaké OPL je 

aktuálně vydaných. Hodnotí se také, jaké množství OPL je v daných kategoriích. 

 

  

Obr. 6.41 Graf hodnocení OPL 

Za 9 měsíců bylo sepsáno 44 jednobodových lekcí, což zatím není cíl, který jsme si vytýčili, 

ale je to dáno postupným zaučováním lidí a pochopením dané metody. Velkým pokrokem je 

to, že lidé již tyto OPL podávají sami i bez toho, abych je musel nutit. Pochopili, že 

informace, které mají, mohou pomoci ostatním a tím mohou lépe stabilizovat výrobu. Také 

mají dobrý pocit z toho, že mohou předat své zkušenosti a nápady.  

 

6.4.4 Hodnocení vyřešených modrých a červených štítků 

Hodnocení množství vyřešených štítků je také řešeno graficky a je neustále aktualizováno. 

Cíle pro množství štítků nejsou stanoveny, ale cíl je v budoucnu mít jen modré štítky a vznik 

červených eliminovat preventivní údržbou. Zatím jsme od cíle ještě vzdálení a křivka 

červených štítků nám stále strmě stoupá. Je to dáno i tím, že zařízení je relativně nové a 

procesy výroby se stále ještě standardizují. 
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Obr. 6.42 Množství červených a modrých štítků 

Dále se ještě sledují druhy poruch, které dělíme: 

- mechanické 

- elektrické 

- hydraulické 

- pneumatické 

- bezpečnostní 

Tím je možné lépe vyspecifikovat, na kterou část zařízení je nutné se během preventivní 

údržby zaměřit. Také sledujeme poměr modrých a červených štítků. 

 

Obr. 6.43 Druhy poruch a poměr štítků 
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7 Návrhy a doporučení 

 

Vzhledem k tomu, že jsem vedoucím tohoto zařízení a zároveň jsem vlastníkem pilíře pro 

implementaci autonomní údržby na daném pracovišti, chtěl bych navrhnout některá 

doporučení pro zlepšení: 

První návrh se týká snížení rizika a zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Každý týden vedoucí 

pracovníci předkládají tzv. Safety contact, což je nebezpečná událost, kterou daný pracovník 

zaregistroval na svém pracovišti. Také navrhne nápravné patření, aby se daná událost už 

nemohla opakovat. Navrhuji, aby Safety contact vypracovávali všichni zaměstnanci, čímž by 

se zvýšila bezpečnost provozu, byli bychom schopni lépe předcházet úrazům a zároveň se 

zvýší vzájemná ostražitost zaměstnanců. 

Druhý návrh se týká zlepšení komunikace se zaměstnanci. Ne každý zaměstnanec dokáže a 

má chuť komunikovat se svým nadřízeným, proto bych navrhl zavedení schránek, kde by 

mohli zaměstnanci vhazovat své připomínky a nápady na zlepšení. 

Třetí návrh je větší propojenost údržby s provozem a naopak. Navrhuji, aby se údržba 

částečně zapojila do procesu výroby oceli, tím že by zčásti plnila úkoly provozních 

zaměstnanců. Tím dojde k lepšímu pochopení toho, co je pro provoz důležité a že i maličkosti 

z pohledu údržby mohou mít velký vliv na provoz výroby. Také se tím zlepší vzájemná 

komunikace mezi provozem a údržbou. 

Čtvrtý návrh se týká zavedení kroužku jakosti, kdy bychom komplexně a pravidelně se 

zaměstnanci řešili nejen problematiku autonomní údržby, ale došlo by k propojení 

s problematikou výroby oceli, zpracování taveb, požadavků zákazníků a další problematikou 

provozu. Zaměstnanci by měli mít maximální informace o výrobě a musí znát přesné 

požadavky na to, co mají vyrábět a na co se zaměřit. 

Pátý návrh se týká rajonizace zařízení. Každý zaměstnanec by měl mít přidělen svůj úsek 

provozu, o který by se měl starat a měl by mít za něj odpovědnost. Tímto opatřením je možné 

dokonale kontrolovat pořádek na pracovišti a také jakým způsobem se o něj každý 

zaměstnanec stará. 
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Závěr 

 

Cílem mé práce byla implementace pilíře autonomní údržby metody WCM na pracovišti 

ocelárny a vyhodnocení jejího přínosu. Díky tomu, že jsem byl zapojen do procesu 

implementace jako vlastník pilíře, jsem získal poznatky, které budou přínosem v dalším 

pracovní kariéře, ať už se bude ubírat jakýmkoliv směrem. 

V teoretické části jsem představil metodu WCM, její historii a teoretické základy. Detailně 

jsem popsal všech deset pilířů technických i netechnických. V závěru této části jsem popsal 

nástroje a hodnocení implementace této metody.  

V praktické části jsem představil podnik ArcelorMittal Ostrava a.s., popsal jsem jeho historii, 

výrobní sortiment a stručně popsal výrobní proces na ocelárně. Také jsem popsal specifikace 

implementace dané metody WCM v hutním podniku. 

Hlavní cíl práce byl naplněn v kapitole 6, kde bylo podrobně popsáno zavedení pilíře 

autonomní údržby metody WCM. Každý krok zavádění byl podrobně popsán, vše je 

podloženo množstvím fotografií, které slouží také jako vizualizace daného postupu, jak je to u 

metody WCM standardem. V této kapitole bylo provedeno také zhodnocení implementace 

daného pilíře. Přínosy jsou zřetelné hlavně v poruchovosti zařízení a omezení odstavení 

zařízení z důvodu chyb obsluhy, což má zásadní vliv na ekonomiku výroby. Díky plynulosti 

výroby bez poruch ocelárna vyrobila o 1 848 tun více oceli. 

Implementace dané metody byla velmi specifická také z důvodu zaměstnanců, kteří zde 

pracují dlouhé roky a velmi neradi mění své pracovní návyky. Díky tomu, že jsem pracoval 

dlouhá léta jako tavič a znám dobře problematiku a pracovníky daného zařízení, se mi 

podařilo vtáhnout zaměstnance do samotné implementace a ti přijali tuto metodu za svou. To 

beru jako svou největší přidanou hodnotu, kterou jsem mohl do projektu vložit. Díky 

vizualizaci a jednobodovým lekcím se podařilo práci zjednodušit a eliminovat chyby 

operátorů na minimum.  

Práce pro mě byla velmi přínosná, osvojil jsem si nové techniky a metody, které jsem uplatnil 

v praxi. Momentálně jsme na začátku velmi dlouhé cesty ke světové třídě, ale myslím, že 

kořeny byly zasazeny dostatečně hluboko na to, abychom daného cíle dosáhli a v roce 2024 se 

stali společností světové třídy.  
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Příloha 1  

Organizační schéma společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. [16]. 

 


