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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

ZÁGORA, J. TPM a její hodnocení v nástrojárně: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická universita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 

2015, 44 s. 

Vedoucí práce: doc. Ing. Helebrant, F. CSc. 

 

Tato bakalářská práce, se zaměřuje na TPM a jeho hodnocení v nástrojárně společnosti 

VÚHŽ a.s. V úvodní, teoretické části, se zabývám obecnou specifikací údržbářské činnosti 

a procesy, vývoje údržby a jsou zde také vysvětleny základní pojmy. Hodlám teoreticky 

popsat samotnou metodu a koncepci TPM, její historii, cíle a postup implementace. 

V praktické části představím společnost VÚHŽ a.s., provedu analýzu současného stavu 

údržby na zdejší nástrojárně a popíši proces zavádění TPM na konkrétním stroji. 

Výsledkem práce je navržení metodických kroků pro další pokračování implementace 

TPM. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 

ZÁGORA, J. The TPM and its evaluation in toolroom: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB –

Technical University Ostrava, Faculty of mechanical engineering, Department of 

Production machnines and design, 2015, 44 p. 

Supervisor of thesis: doc. Ing. Helebrant, F. CSc. 

 

This bachelor thesis is focused on TPM and its evaluation in a toolroom of company 

VÚHŽ a.s. The first part of the thesis deals with general specifications of maintenance 

activities and process, development of maintenance and some basic terms are explained. I 

am going to describe the history, goal and the main idea of the TPM. In the second, 

practical, part I am going to introduce the company of VÚHŽ a.s., analyze the current state 

of maintenance in the local toolroom and I will describe the process of implementation 

TPM on a specific machine. The result of this thesis will be suggestion of methodological 

steps for the future continuation of implementation the TPM. 
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1 ÚVOD 

 

 

Po mnoho let byla údržba, a její řízení, vedením firem podceňována a ve výrobních 

podnicích brána jako druhořadá činnost, která se měla soustředit výhradně a odstranění 

vzniklé poruchy na stroji či výrobním zařízení. V posledních letech ovšem dochází 

k velkému progresu tohoto odvětví a přeměně oboru údržby na vysoce sofistikovaný vědní 

obor. K tomuto progresu údržby ve velké míře přispěl vývoj moderních technologií, vývoj 

nových technologických postupů i materiálů, mnohem větší komplexnost a provázanost 

výroby, současně s rostoucím ekonomickým tlakem na efektivní výrobu. Asi nejvíce lze 

tento vývoj pozorovat v automobilovém, leteckém a vesmírném průmyslu. 

 

A tak se z prosté opravy stroje po jeho poruše, stává složitý proces údržby a důsledné 

péče o strojní zařízení. Vyvinuly se nové obory, jako je technická diagnostika, která je 

založena na sledování technického stavu zařízení a predikci jejich životnosti. Firmy se tak 

dnes mnohem více zajímají o preventivní údržbu, snaží se předcházet poruchám, aby 

nedocházelo k přerušení výroby, což by mělo za následek snížení zisků a naopak zvýšení 

nákladů na opravu. Za léta vývoje údržby, vznikla velká spousta pouček a systémů jak se o 

strojní zařízení starat, jak zvyšovat jejich efektivitu a celkově, jak dosahovat jejich lepších 

výsledků. Zhruba od 70. let dvacátého století, se pak můžeme setkávat s pojmem Totálně 

produktivní údržby – TPM, který vybrané způsoby a druhy údržby sdružuje do jednoho 

komplexního údržbářského systému. 

 

TPM se postupem času stává fenoménem v celosvětovém měřítku. Jeho počátky se 

pojí s Japonským automobilovým průmyslem, konkrétně se značkou Toyota. Brzo se stal 

populární a pro mnoho světových firem nezbytnou součástí v řízení výrobní společnosti. 

Přestože u nás, v České republice, zatím není natolik rozšířený, firmy, které si budou chtít 

zachovat své výhradní místo na trhu, se jeho zavedení v budoucnu určitě nevyhnou. 

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz jak na efektivitu výroby, tak i na ekonomickou 

efektivitu firem a výrobních podniků, může právě zavedení metody TPM převážit 

pomyslný jazýček vah na stranu jedné či druhé společnosti v jejich vzájemném 

konkurenčním boji. 
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Cílem této bakalářské práce je zmapovat způsob a průběh zavedení metody řízení 

údržby TPM ve společnosti VÚHŽ a.s. a to jak v obecné rovině, tak i na konkrétním stroji. 

Následně zhodnotit v jaké fázi zavedení se firma nachází v současné době a představit její 

plány do budoucna. Výstupní hodnotou projektu by mělo být navržení kroků, případně, 

bude-li potřeba, změn, vedoucích k lepší implementaci TPM do výrobního procesu. 
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2 SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

 

Zkratka    Výklad      Jednotka 

 

AÚ     Autonomní údržba 

CEZ / OEE    Celková efektivita zařízení         [%] 

    Overall Equipment Effectiveness        [%] 

IS    Informační systém 

JIT    Metoda Just in time  

MES / VIS   Manufacturing execution systems 

    Výrobní informační systém 

RCM     Reliability Centred Maintenance  

Údržba zaměřená na bezporuchovost 

TPM    Total productive maintenance 

Totálně produktivní údržba 
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3 ÚDRŽBA, JEJÍ VÝZNAM, VÝVOJ ÚDRŽBY 

 

 

3.1 Význam a cíle údržby 

 

Zjednodušeně lze říct, že cílem každé údržby je udržovat výrobní zařízení v technicky 

dobrém a provozuschopném stavu při udržení optimálních nákladů. Proces údržby patří 

k základním kamenům každé výroby, ale právě z hlediska nákladů, je procesem velmi 

rozporuplným. Na jedné straně spotřebovává finanční prostředky, pracovní sílu apod., na 

straně druhé prodlužuje životnost odstraňováním následků opotřebení, zvyšuje provozní 

spolehlivost a celkově přináší nesporný užitek. [1] 

 

 

3P – Pravidlo 3P nám říká, že každý správně navržený a zavedený systém údržby se musí 

řídit těmito zásadami: 

 

 Preventivnost – provádění údržby v předstihu 

 Proaktivnost – aktivní hledání příčin poruchy  

 Produktivnost – nedílná součást výroby, tzn. řešení produktivity [1] 

 

 

3.2 Základní pojmy 

 

Údržba - Procesně technická činnost. Je to soustavná činnost všech administrativních i 

manažerských operací během celého životního cyklu objektu. Tyto operace jsou zaměřené 

na udržení objektu v provozuschopném stavu, nebo aby v případě poruchy byl tento stav 

rychle obnoven. Údržbu lze považovat za prevenci vzniku vady na majetku. 

 

Provozní spolehlivost – „Vlastnost výrobku (stroje), která mu umožňuje plnit určené 

funkce v mezích přípustné tolerance při daných provozních podmínkách a požadované 

době provozu“. Dílčí znaky spolehlivosti jsou bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

životnost apod. Provozní spolehlivost, a její zabezpečení je nutné vnímat jako systémový 

problém řešení všech procesů a činností. Údržba nám slouží k zajištění provozní 

spolehlivosti. 
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Obr. 1 Základní pojmy [vlastní] 

 

 

Provozuschopnost – Schopnost objektu (stroj, zařízení) plnit požadované funkce a 

dodržovat výrobcem stanovené parametry v mezích tolerance.  

 

Udržovatelnost – Je definována jako schopnost objektu v průběhu používání setrvat, nebo 

se vrátit do provozuschopného stavu. 

 

Životnost – Lze definovat jako předpokládanou, obvykle předem stanovenou dobu 

objektu, po kterou by měl být schopný spolehlivě plnit požadované funkce. Životnost by 

měla zohledňovat morální i technickou zastaralost majetku. 

 

Bezporuchovost – Je to schopnost stroje, zařízení nebo jiného objektu plnit nepřetržitě 

požadované funkce, po stanovenou dobu a za jasně stanovených podmínek. [1] 
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3.3 Vývoj údržby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Generace údržby [vlastní] 

 

 

3.3.1 První generace údržby 

 

Počátky první generace údržby, nalezneme již na konci 18. století, a pokrývá dlouhé 

období zhruba do konce druhé světové války. Vývoj mechanizace výroby byl teprve 

v počátcích, výrobní zařízení byla jednoduchá a často velmi předimenzována. 

Systematická údržba je zde omezena pouze na rutinní činnosti čištění a mazání stroje. Za 

zmínku stojí fakt, že v tomto období, konkrétně roku 1913, proběhla první revoluce 

v automobilovém průmyslu, o kterou se velkou měrou zasloužili pánové Henry Ford a 

Frederick Winslow. A právě další vývoj automobilového průmyslu v budoucnu výrazně 

ovlivnil vývoj oboru údržby.   

 

 

3.3.2 Druhá generace údržby 

 

Druhá světová válka výrazně promluvila nejen do životů lidí po celém světě, ale také 

do výrobního průmyslu. Mnohonásobně se zvýšila poptávka po zboží všeho druhu, což 

vedlo ke zvýšení mechanizace. Haly výrobních závodů se začaly plnit nejrůznějšími typy 
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strojů složitějších konstrukcí i funkcí. Průmysl se stal závislý na strojích. V závislosti na 

růstu průmyslu, začalo růst i odvětví údržby zařízení, zvýšilo se úsilí předcházet 

poruchovým stavů a došlo ke vzniku systému plánovaných preventivních oprav. 

V šedesátých letech to znamenalo generální opravy v pevně daných intervalech. Probíhá 

růst systémů plánování a řízení údržby, snaha o co nejnižší náklady na údržbu ale zároveň 

maximalizaci života strojních zařízení.  

 

 

3.3.3 Třetí generace údržby 

 

Zhruba od poloviny sedmdesátých let dvacátého století zaznamenává průmyslová 

výroba stále rychlejší vývoj. Probíhá velký rozvoj automatizace ve výrobních závodech, 

pojmy jako bezporuchovost, životnost a další se dostávají do popředí a zasahují do 

rozdílných odvětví. Dochází ke vzniku moderních systémů řízení údržby jako je TPM nebo 

RCM, počítačové podporované údržby, dále metoda Just in Time (JIT) celý proces výroby 

značně urychluje. Naopak složitost výroby, její provázanost a závislost na jednotlivých 

operacích s sebou nese riziko velkého negativního dopadu na dodávky zboží v případě 

poruchy stroje a následného přerušení výroby. Náklady na údržbu a opravy rostou, úkolem 

vedení firem tak je zajistit maximální návratnost investic do výroby a její plynulost. 

V současnosti tak moderní firmy využívají preventivní a proaktivní údržby. Jejich smyslem 

je, poruchy předvídat, předcházet jim včasným odhalením pomocí technické diagnostiky a 

vhodným naplánováním odstávky stroje zajistit co nejnižší ovlivnění výroby.  
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4 KONCEPCE TPM 

 

 

4.1 Historie a základní pochopení 

 

Autorem koncepce TPM je japonský inženýr Seichi Nakajima. V 50. a 60. letech 

studoval problematiku produktivity a preventivní údržby ve Spojených státech amerických 

a také v Evropě. Ze svých poznatků následně na počátku 70. let dvacátého století, ve 

spojení s Japonským centrem produktivity a Japonským institutem pro údržbu závodů, 

definoval pojem a koncepci metody TPM. V České republice se o rozšíření TPM do 

výrobních závodů, a jakýmsi průkopníkem, stala Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. A v roce 

2013 se dočkala velkého úspěchu Jihlavská firma Bosch Diesel s.r.o., když získala ocenění 

„Nejlepší závod TPM roku 2013“. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Pan Seichi Nakajima [4] 

 

TPM je vysoce moderní způsob řešení organizace a celkového vedení údržby 

výrobních strojů a zařízení v rámci celé firmy. Na otázku proč vlastně TPM do firmy 

zavádět, jde odpovědět jednoduše z ekonomického hlediska. Logickou snahou vedení 

firem je navrácení investice do výrobní technologie v co nejkratší době. V tom nám právě 

TPM pomáhá. Je to souhrn nástrojů a postupů, které rozhodně nejsou určeny jen pro 

oddělení údržby, jak by název mohl napovídat, ale pro celou firmu a všechny její 

zaměstnance. TPM jde o překonání tradičního dělení lidí na pracovníky, kteří pracují na 

daném stroji, tzn. operátory a pracovníky, kteří daný stroj udržují, tzn. údržbáře. Vychází z 

předpokladu, že je to právě pracovník, který svůj stroj nejen obsluhuje, ale přebírá za něj 
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zodpovědnost, takže má největší šanci nejdříve zachytit abnormalitu na stroji či zařízení 

právě při výkonu své práce a identifikovat případné zdroje budoucích poruch zařízení. 

Svým způsobem se TPM dotýká každého pracovníka společnosti a musí být nezbytnou 

součástí firemní kultury. Filosofií TPM je změnou prostředí změnit lidi. K tomu abychom 

kvalitně prováděli důležité výrobní operace, musíme začít u těch nejlehčích, zdokonalovat 

je, a tím zdokonalovat celý proces výroby, právě až po ty nejsložitější operace. TPM se tak 

stává nekonečnou cestou neustálého a postupného zlepšování. [1,4] 

 

 

4.2 Základní pilíře TPM  

 

Filozofií TPM není jen o předcházení poruch, ale také o snižování chyb a ztrát. Tyto 

ztráty pramení ze samotného procesu výroby, při kterém jsou zapotřebí výrobní zařízení, 

nástroje a měřicí přístroje, je zde samozřejmě zastoupen i lidský faktor. Všechny tyto 

zdroje jsou propojeny informačními a materiálovými toky. Výsledkem takového výrobního 

procesu je finální produkt. Koncept TPM pomocí následujících 5 základních pilířů: 

 

 Program zvyšování CEZ (OEE). 

 Program autonomní údržby. 

 Program plánované údržby. 

 Systém údržby a informační systém.  

 Program tréninku a vzdělávání pracovníků. [4] 

 

 

4.2.1 Program zvyšování CEZ 

 

Hodnocení celkové efektivnosti zařízení - CEZ, je funkcí ztrát. Principem je snaha o 

dosažení maximální efektivity výrobních zařízení a strojů (linek) a její zajištění po celý 

životní cyklus. Zvýšení celkové efektivity strojního zařízení, dosáhneme snížením, nebo 

úplným vyloučením těchto základních ztrát: 

 

Ztráty v dostupnosti  Ztráty z výkonu  Ztráty z nekvality 

     - porucha stroje   - nečinnost a přestávky   - zmetky a výrobky na opravu 

  - nastavení a seřizování   - snížená rychlost stroje   - rozběh zařízení  
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Ukazatel CEZ se vyjadřuje v procentech. Nikdy nemůže nastat situace, kdy hodnota 

CEZ bude vyšší než 100%, protože stroj nemůže pracovat rychleji, než dovolují jeho 

technické parametry. Parametr CEZ je klíčovým ukazatelem programu TPM a jeho 

zavedení je pro další pokračování v zavádění koncepce TPM nezbytné. Mělo by se ovšem 

zvážit zda je nezbytně nutné aby se data sbírala ze všech výrobních zařízení. CEZ by měl 

být zaměřen hlavně na stroje s nejvyšším vytížením. Obecně lze říci, že výrobní 

společnosti, které dosahují hodnoty CEZ okolo 85% pracují s výbornou efektivitou. 

Hodnota CEZ lze vypočíst dle následujících vzorců. [4] 

 

CEZ = míra využití stroje * míra výkonu stroje * míra kvality [%] 

 

míra využití stroje =  
    ž     ý č              

   ž     ý č  
 [%] 

 

míra výkonu stroje =  
         ý č              č          ý      ů  

     č ý      č í č  
 [%] 

 

skutečný operační čas = plánovaný čas provozu - čas přerušení  

čas přerušení = údržba po poruše + seřízení 

 

míra kvality =  
  č          ý      ů     č       ý      ů

  č          ý      ů
 [%] 

 

 

4.2.2 Program autonomní údržby 

 

Program Autonomní údržby (AÚ) je určen pro obsluhu daného stroje. Ta se postupně 

seznamuje s údržbářskými procesy a je schopna samostatně je používat.  Operátoři 

vykonávají běžné rutinní úkoly údržby a využívají svých znalostí stroje a zkušenosti 

z výroby. Časem získávají cit pro odhalování závad a abnormalit během provozu 

svěřeného stroje. Program autonomní údržby se zavádí v následujících sedmi krocích (obr 

5.). V krocích 1 až 3 probíhá snaha o zabezpečení základní podmínky pro práci stroje, 

které jsou také důležité pro efektivní autonomní údržbu. Kroky 4 a 5 se zaměřují na 

činnosti obsažené s prováděním základních prohlídek. Zde je důležité stanovit standardy, 

soustředit se na schopnost pracovníků, odhalit odchylky při chodu zařízení a prohloubit 
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jejich znalosti údržbářských operací. V posledních dvou krocích jde především o 

prohlubování a zlepšování znalostí ohledně péče o stroje a zařízení. [2,4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Sedm kroků autonomní údržby [vlastní] 

 

 

4.2.3 Program plánované údržby 

 

Plánovanou údržbou rozumíme preventivní nebo prediktivní údržbu strojů v určitých 

časových intervalech (den, týden, měsíc, atd.). Program plánované údržby je určen pro 

údržbáře. Při preventivní údržbě nám jde o vytvoření efektivního systému plánovaných 

údržbářských činností, které nám zabezpečí stabilní výrobní proces. Prediktivní údržba se 

zaměřuje na předcházení poruch výrobních zařízení. Jsou zde zahrnuty prohlídky, revize, 

plánované obnovy a výměny a v neposlední řadě technická diagnostika. Tato diagnostika 
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se zaměřuje na měření fyzikálních veličin, jako jsou vibrace, teplota, hluk, nebo také na 

stav oleje, poklesy nebo nárůsty tlaku, hodnoty průtoku, otáčky stroje a další. Veškeré tyto 

hodnoty se musí důsledně evidovat, vést denní, týdenní, měsíční reporty sledovat náklady 

na jednotlivé stroje a zařízení. Přes zvýšenou administrativní náročnost, nám odměnou 

bude zvýšená plynulost výroby, pohotovost strojů a snížení četnosti poruch a nákladů na 

udržování a řízení strojních zařízení. 

 

 

4.2.4 Systém údržby a informační systém  

 

Výrobní společnosti často vlastní desítky až stovky výrobních zařízení, nástrojů a 

různých přípravků, které musí nějakým způsobem evidovat a sledovat jejich stav včetně 

parametrů využívaných v údržbě. Smyslem těchto informačních systémů je určitá 

automatizace údržbářských procesů, plánování a zaznamenávání dat spojenými údržbou, 

která nám může zajistit značné snížení nákladů a administrativních nároků na evidenci.  

 

 

4.2.5 Program tréninku a vzdělávání pracovníků 

 

Nesmíme zapomínat na to, že podstatou TPM je rozvoj pracovníků. Tohoto jejich 

rozvoje dosáhneme stálým vzděláváním v různých oblastech. Počínaje seznámením 

s koncepcí TPM, jejími postupy a nástroji, následně vzděláváním v oblasti údržby, systémů 

údržby a znalosti informačních systémů firmy. V neposlední řadě prohloubení znalostí 

managementu a řízení. 
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4.3 Teorie zavádění TPM 

 

Zavádění TPM podle Saichi Nakajimy probíhá ve čtyřech fázích o celkovém počtu 

dvanácti kroků, které popisují kompletní implementaci systému údržby TPM do provozu 

od úplného počátku tedy rozhodnutí vedení společnosti o zavedení TPM, přes přípravu 

veškerých podkladů a vzdělávání pracovníků, až po samotnou realizaci, kontrolu a 

zdokonalování. 

 

Čtyřfázový program implementace vypadá následovně: 

 

 1. fáze - časová stabilizace výskytu poruch na strojních zařízeních 

      - čistota, autonomní údržba, vzdělávání pracovníků údržby i výroby 

 2. fáze - zlepšení životnosti strojních zařízení 

- odstraňování zdrojů znečištění, normy čištění a mazání, preventivní 

údržba 

 3. fáze - pravidelná obnova a údržba zhoršeného stavu strojního zařízení 

      - úplná autonomní údržba a plánovaná údržba 

 4. fáze - predikce doby života strojního zařízení  

      - diagnostická kontrola stavu  

 

 

Od okamžiku kdy se vedení výrobní společnosti odhodlá k zavedení TPM do řízení 

procesu údržby, můžeme první výsledky pozorovat v průběhu počátečních šesti měsíců. Po 

dobu tohoto půl roku se stroje čistí a všeobecně probíhá snaha o udržování pořádku. 

Současně se pracovníci údržby i výroby zaměřují na snížení poruch a přerušení výrobního 

procesu. Toto je ovšem jen začátek, implementace TPM je složitý a dlouhodobý cyklus 

neustálého zlepšování a následného udržování. Obecně lze říci, že úplného zavedení TMP 

se dočkáme po třech letech od původního kroku. [3,6] 
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5 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

 

5.1 O společnosti VÚHŽ a.s. 

 

Historie současné společnosti VÚHŽ a.s. sahá do roku 1948, kdy byl 1. dubna 

tehdejším generálním ředitelstvím Československé hutě založen Ocelářský výzkumný 

ústav se sídlem v Praze. Po necelých pětadvaceti letech se společnost přestěhovala do nově 

vybudovaného areálu v Dobré u Frýdku-Místku (cca 20 kilometrů od Ostravy). V květnu 

1992 se firma kuponovou privatizací státního podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, 

stává akciovou společností VÚHŽ. Dnes je 100% akcionářem VÚHŽ a.s. společnost 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Letecký pohled na areál v Dobré u Frýdku-Místku [5] 

 

 

Společnost VÚHŽ a.s. se zaměřuje především na malosériovou výrobu v oblasti 

hutní výroby. Zhruba polovinu celkové výroby exportuje nejen do evropských zemí, jako 

je Německo, Itálie, Francie a další, ale také do Ruska, Číny nebo např. do JAR. Pro 

společnost VÚHŽ a.s. jsou stěžejní zakázky zadané podle konkrétních požadavků 

zákazníka, tzv. dodávky na klíč, a samozřejmou součástí dodávek je i záruční a pozáruční 

servis. Zároveň se také může pyšnit hned několika certifikáty kvality (EN ISO 9001:2008, 

EN ISO 14001:2004 a další) a také osvědčením o akreditaci pro zkušební laboratoře. [5] 

 



22 
 

5.2 Výrobní zaměření společnosti 

 

Akciová společnost VÚHŽ a.s. svou výrobu zaměřuje na hutní výrobu jakou je 

odstředivé lití a válcované profily za tepla, využívané zejména v automobilovém průmyslu. 

Nedílnou součástí výroby jsou také systémy automatizační, regulační a měřící techniky pro 

průmyslové odvětví. Celkově lze rozdělit výrobky a služby, které společnost VÚHŽ a.s. 

nabízí, do následujících šesti kategorií: 

 

 Snímače pro kontilití - Jako jedna z mála společností na světě VÚHŽ a.s. vyrábí a 

dodává systém elektromagnetického měření hladiny oceli v krystalizátoru, který 

pracuje na principu vířivých proudů. Tento systém je vhodný pro zajištění 

plynulého lití oceli. 

 Speciální válcované profily - Malosériová výroba (20 až 130 tun) profilů 

z nerezových, konstrukčních, nástrojových ocelí i neželezných kovů, využívaných 

především v automobilovém průmyslu jako závěsy (panty) automobilů. Roční 

kapacita válcovny je 8000 tun. 

 Odstředivé odlitky – Válce pro potravinářský průmysl, převážně mlecí válce. Dále 

redukovací válce pro rourovny, kalibrovací válce, motorové vložené válce, 

žárupevné odlitky, nerezové a chromované oceli a speciální legované materiály. 

 Nástrojárna - Výroba nástrojů, forem, přesných strojních dílů a jednoúčelových 

strojů. Zároveň, v rámci vývoje, se na nástrojárně zkouší nové technologie a 

strategie v oblasti třískového obrábění. 

 Povlakovací centrum - Povlakování širokého sortimentu nástrojů a forem 

s vysokou životností, pro zpracování neželezných kovů, plastů a pryže, tváření 

oceli. Jediná společnost ve střední Evropě, která nabízí všechny 3 technologie 

povlakování: CVD, PACVD a PVD. 

 Laboratoře a zkušebny – Provádění speciálních i rutinních analýz, zejména pro 

hutnictví a strojírenství. Společnost nabízí poradenství a odborné expertízy 

s vysokým podílem experimentálních prací a výzkumné či vývojové činnosti. [5] 

 

Další podstatnou součástí nabídky firmy jsou služby. Jedná se především o výzkum 

a vývoj nových materiálů a technologií, akreditované zkušebnictví, odborné konzultace 

a poradenství. Zákazníkův problém je důsledně zanalyzován týmem specialistů a 

následným návrhem, případně vývojem vhodnějšího materiálu nebo technologie výroby 
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je dosaženo požadovaných užitných vlastností, reálných úspor výrobních nákladů, může 

dojít ke snížení negativních ekologických vlivů, apod. [5] 

 

 

5.3 Konkrétní stroj a výrobek 

 

Pro bližší a konkrétnější ukázku zavádění systému řízení údržby metodou TPM jsem 

si, po konzultaci s vedením firmy VÚHŽ a.s., vybral stroj VMC 70, který je pro 

nástrojárnu, ale i pro celou výrobu a ekonomiku společnosti stěžejní. V následující kapitole 

hodlám charakterizovat stroj a výrobek, který na něm vzniká a v další části poslouží jako 

konkrétní příklad zavádění TPM. 

 

 

5.3.1 Výrobní stroj VMC 70 

 

Vertikální obráběcí centrum výrobní řady VMC se vyznačuje vysokou dynamikou a 

stabilitou řezného procesu i při vysokých otáčkách vřetene (až 24000 otáček za minutu), 

dále vyniká svým dokonalým odvodem třísek z pracovního prostoru a disponuje také 

vysokou spolehlivostí a produktivitou. Je to ideální stroj jak pro oblast univerzální výroby, 

tak i pro výrobu forem. Je to obráběcí stroj zaměřený na komplexní třískové obrábění 

forem, zápustek, a plochých součástí z oceli, šedé litiny a slitin lehkých kovů. Obráběcí 

centrum VMC umožňuje provádět frézování ve třech na sebe kolmých osách X, Y, Z a 

dále vrtací, zahlubovací i závitové operace. Stroj je vybaven řídicím systémem 

HEIDENHAIN, vysokotlakým chlazením nástroje a systémem automatické výměny 

nástrojů s 24 místným výměníkem. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 6 Obráběcí centrum VMC 70 [7]  
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Výrobcem obráběcího centra VMC 70 je, dnes již bývalá firma, Strojtos Lipník, a.s. 

Od roku 2010 vystupuje pod jménem Fermat Stroje Lipník, s.r.o. a tak nadále navazuje na 

dlouholetou tradici výroby obráběcích strojů v Lipníku nad Bečvou, která sahá až ke konci 

19. století. [7] 

 

 

5.3.2 Snímače kontilití  

 

Představují výrobek, který je na uvedeném obráběcím centru VMC 70 vyráběn. 

Kontinuální (plynulé) lití je metalurgický proces, jehož principem je tuhnutí roztaveného 

kovu do polotovaru, bloku nebo desky (bramy), který se následně válcuje. Roztavený kov 

je kontinuálně odléván do krystalizátoru, prochází tažnými válci, kde se postupně 

ochlazuje a tím tuhne, na konci získáme polotovar, připravený na válcování. Používá se 

nejčastěji pro ocel, hliník a mědi. Kontilití je rychlá metoda lití bez nutnosti přerušení, 

polotovary jsou kvalitnější, s mnohem nižším objemem vměstků. Při následném válcování, 

dochází k mnohem nižšímu rozptylu mechanických vlastností. Výhody plynulého lití také 

jsou nízké ztráty a z ekonomického hlediska nižší celkové náklady. [5] 

 

Společnost VÚHŽ jako jeden z mála výrobců na celém světě dodává systém 

elektromagnetického měření hladiny oceli v krystalizátoru, pracující na principu vířivých 

proudů. Tyto snímače měří a kontrolují hladinu roztaveného kovu v krystalizátoru a 

v případě potřeby vydají signál k následné regulaci průtoku, čímž zajistíme plynulost 

odlévání. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 7 Funkce snímače [5]                   Obr. 8 Snímač kontilití [5] 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

 

Vedení společnost VÚHŽ a.s. vydalo první impulz k implementaci systému řízení 

údržby metodou TPM zhruba před třemi lety. Zavádění jako takové probíhá v několika 

fázích, které jsem již popsal v teoretické části. V současné době, ve spojitosti s VÚHŽ a.s. 

můžeme říct, že se firma nachází v období mezi druhou a třetí fází, tzn., proběhlo 

seznámení zaměstnanců se konceptem metody TPM, také proběhlo všeobecné vzdělávání 

zaměstnanců výroby v oblasti údržby a péče o stroje a zařízení. Velký kus práce byl také 

odveden v oblasti autonomní údržby, kterou detailněji rozeberu v následující části práce. 

 

Prvním z kroků vedení firmy, bylo vytvoření organizační struktury údržby, která je 

rozdělena podle dílen, kde každý z techniků odpovídá svému výrobnímu vedoucímu a ten 

zase vedoucímu údržby a samotnému manažerovi TPM. Takovéto rozdělení práce a 

kompetencí pomáhá k mnohem lepší organizaci a koordinaci pracovníků údržby při řešení 

problémů, odstraňuje nesystematičnost v procesech řízení a celkové pomáhá s dělbou 

práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Organizační struktura údržby [6] 
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Na počátku zavádění byly vytipovány takové výrobní stroje, které jsou pro výrobu a 

produkci stěžejní, ty se následně ve stanovených intervalech kontrolují a revidují, zda jsou 

důsledně dodržovány pokyny pro jejich čištění, mazání i kontrolu stavu. Zároveň je 

každým rokem rozšiřován seznam výrobních strojů, na kterých je TPM uplatňováno. 

Zavedení tedy od začátku neproběhlo kompletně v celé firmě a na všech strojích najednou, 

ale filozofie a prosazování TPM se implementuje postupně. 

 

Jako hlavní problém současného stavu TMP lze označit sběr dat ze strojů. Daty jsou 

myšleny údaje o prostojích stroje, údaje o počtu vyrobených kusů a počtu zmetků, nebo 

například údaje o poruchovosti a odstávkách. Z důvodu velkého množství strojních 

zařízení, komplexnosti výroby a její komplikovanosti, je pro obsluhu a zaměstnance 

údržby složité a časově velmi náročné zajistit, aby byla veškerá data zaznamenávána a 

evidována ručně. Byť k evidenci používají počítače a soubory vytvořené pro 

zaznamenávání dat, především záznamové karty v programu Excel, jako mnohem 

výhodnější řešení se jeví použití informačního systému, který by potřebná data sbíral 

přímo ze stroje a zaznamenával automaticky do počítače. Jenže tento modul informačního 

systému ve společnosti VÚHŽ a.s. prozatím chybí. 

 

Pozitivní stránkou věci ovšem je, že v tomto roce již probíhají první pokusy o zavedení 

výrobního informačního systému (VIS), který dnes úspěšně funguje v Třineckých 

železárnách a.s., které jsou 100% akciovým vlastníkem VÚHŽ a.s.. Díky tomuto 

informačnímu systému, by bylo možné sledovat a evidovat kompletní výrobu od výdeje 

materiálu, až po expedici samotného výrobku. Díky takovému podrobnému přehledu je 

následně možné vyhodnocovat dosažené výsledky a rozhodovat o dalších krocích, 

vedoucích k lepší a dokonalejší implementaci TPM. 
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7 ZAVÁDĚNÍ TPM 

 

 

7.1 Standardy čistění  

 

Jedná se o první a druhý krok autonomní údržby. Jeho cílem je odstranění veškerých 

nečistot z povrchu a funkčních součástí strojního zařízení. Řádné vyčištění stroje pomáhá 

jeho operátorům odhalit poškozené části, průsaky oleje a různé abnormality, které nebyly 

před čištěním patrné. 

 

Zde uvádím dva příklady takového standardu čištění. Jedná se o dokument, který je 

umístěn přímo na stroji VMC 70, a to tak, aby byl dobře viditelný a obsluze stroje dobře 

dosažitelný. Povinností každého pracovníka, který stroj obsluhuje, je provést operaci 

čištění tak jak je v dokumentu popsáno. Jasně musí být stanovené pomůcky, které má 

obsluha použít, způsob jakým čištění provést a také kdy jej provést. Na prvním místě však 

musí být bezpečnost, proto musí být pracovník dobře proškolen za jakých podmínek 

provést danou operaci, tzn., zda je stroj v chodu nebo právě stojí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Příklad standardu čištění na VMC 70 [6] 
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Obr. 11 Příklad standardu čištění na VMC 70 [6] 

 

 

7.2 Standardy mazání  

 

Standardy mazaní jsou třetím krokem AÚ. Jejich cílem je doplnit již funkční normy 

čištění stroje o normy, standardy, které se zabývají pravidelným mazáním a kontrolou 

správné funkce maziva a mazacích systémů. Součástí jsou všechny operace zahrnující 

procesy související s doplňováním provozních tekutin a spotřebního materiálu do stroje. 

Dochází ke sjednocení používaných maziv, a celkové optimalizaci olejového hospodářství 

ve společnosti. Pracovníci jsou vzděláváni v oblasti mazání a jsou schopni odhalit 

problémy spojené s nedostatečným nebo špatným mazáním.  

 

Následující příklady jsou ukázky standardů mazání na stroji VMC 70. Je na nich jasně 

vyznačeno, jaké operace má obsluha stroje provádět a konkrétně popsáno jak kontrolovat 

hladinu oleje v nádrži a jakým způsobem jej doplnit.  
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Obr. 12 Příklad standardu mazání na VMC 70 [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Příklad standardu mazání na VMC 70 [6] 
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7.3 Standardy kontroly  

 

Standardy kontroly zařízení, tedy čtvrtý krok autonomní údržby, nám slouží 

k seznámení obsluhy s konkrétním strojním zařízením. Obsluha je vzdělávána ve směru 

porozumění technických pojmů a pochopení funkcí strojního zařízení. Současně probíhá 

snaha naučit obsluhu vykonávat základní údržbářské operace. 

 

Standardy kontroly mají nabádat pracovníky ke kontrole zařízení, kontrole zda stroj 

pracuje při podmínkách, jaké jsou definované výrobcem, zaznamenávání a jasné 

identifikaci abnormality nebo poruchy na stroji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Příklad standardu kontroly na VMC 70 [6] 
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Obr. 15 Příklad standardu kontroly na VMC 70 [6] 

 

Tyto standardy čištění, mazání a kontroly strojního zařízení jsou vnitřními normami a 

nařízeními vedení společnosti VÚHŽ a.s.. Každý pracovník, jakožto obsluha stroje, je 

povinen tyto standardy dodržovat a vykonávat úlohy v nich popsaných přesně podle 

stanovených pokynů a za použití stanovaných pomůcek. 

 

Zde ovšem ve velké míře zasahuje lidský faktor. Protože je jen obtížně prokazatelné, 

zda každý z pracovníků vykonává pokyny uvedené ve standardech přesně tak, jak jsou 

popsány. Pracovníci konají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, péči o svůj stroj by 

měli brát především jako zodpovědnost.  

 

Nedílnou součástí standardů je záznamový arch. Do něj, každý z pracovníků obsluhy 

stroje svým podpisem stvrdí, že vykonal dané čištění, mazání či kontrolu stavu strojního 

zařízení. Jako příklad uvádím záznamový arch pro květen roku 2015. 

 

Poznámka:  A - ranní směna 

   B - odpolední směna 

   C - noční směna 
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Obr. 16 Záznamový arch stroje VMC 70 pro květen 2015 [6] 
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7.4 Karta abnormalit 

 

Další z kroků, který vede k úspěšnému zasazení TPM do údržby strojního zařízení je 

autonomní kontrola. Tedy taková kontrola, kterou provádí samotná obsluha stroje. Díky 

předchozím zkušenostem a znalostem, je nyní obsluha schopna sama rozeznat závady nebo 

jakékoliv jiné, i na první pohled nepodstatné, nesrovnalosti a odchylky od chodu stroje, 

tzv. abnormality. Velká část poruch či závad na stroji a jeho následná odstávka je často 

způsobena ignorováním drobných změn v chodu stroje. Proto je důležité, aby obsluha 

stroje byla seznámena se základními funkcemi stroje, protože teprve pak je schopna odhalit 

abnormality, nebo drobné odchylky, které mohou vést k zásadní poruše a následné 

odstávce stroje, tím pádem ke snížení zisků a zvýšení nákladů na opravu. 

 

Níže uvádím příklad karty abnormalit, využívané pro zápisy na stroji VMC 70. Jak je 

vidět, v listopadu roku 2014 se začaly objevovat problémy s hlukem při otáčkách motoru 

vřetene. Problémy se opakovaly zhruba měsíc, po kontrole technickou diagnostikou, kdy 

byly změřeny vibrace, byl odhalen problém s uvolněným krytem.  

 

Opět platí to co u standardů mazání, čištění či kontroly. Veškeré tyto instrukční a 

záznamové dokumenty jsou umístěny na každém výrobním stroji na nástrojárně, tak aby je 

měla obsluha po ruce, a členové údržby měli snadný přístup k zapsaným datům. 

Pravidelně, dvakrát do týdne, pak pověření pracovníci údržby údaje z karet abnormalit 

zaevidují do připraveného dokumentu v excelovém souboru, který slouží k evidenci a 

kontrole abnormalit na strojních zařízeních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Karta abnormalit na VMC 70 [6] 
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7.5 Organizace a pořádek 

 

Jako šestý krok autonomní údržby je považována organizace a pořádek na pracovišti. 

Jejím cílem je zvýšit pořádek, organizaci a tím pádem zvýšit také kvalitu a efektivitu 

prováděných operací. Dochází k navýšení kvalifikace pracovníků a následovnému 

přenášení dalších kompetencí ze strany údržby na obsluhu. Zároveň, součástí tohoto kroku 

by měl být systém pravidel pro údržbu strojů a rychlou reakci v případě odstávky. 

 

 

7.5.1 Zavedení 5S 

 

Podobně jako koncepce TPM i metoda 5S pochází z Japonska. Tato metoda vychází 

z tzv. štíhlého pracoviště, na kterém se nachází jen to nejpotřebnější a na místech, který 

jsou pro ně jasně vyznačena. Jde tedy o odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště, 

udržení pořádku, uspořádání a celkové organizace samotného pracoviště. Takové 

uspořádání se provádí podle požadavků pracovníků. Vychází z následujících pěti pravidel: 

 

 Seiry (Rozdělit) – Snahou je nechat na pracovišti jen ty nejnutnější věci. Podle 

pracovního procesu, který bude obsluha provádět, se na pracoviště připraví jen 

nutné věci pro provedení dané operace (například materiál, nástroje, měřidla, 

návody, atd.) a vše ostatní se uklidí. 

 Seiton (Setřídit) – Obsluha si musí ujasnit posloupnost pracovních operací. 

Postupuje krok za krokem, ke každému kroku má pracovník nachystány potřebné 

nástroje tak, aby byly hned po ruce a k okamžitému použití. 

 Seiso (Uspořádat) – Všechny nástroje, materiál, včetně odpadu, a další pomůcky 

mají své místo, na které mají být uloženy po jejich použití. Je nutné je vracet na svá 

místa a tyto pracovní prostory stále udržovat čisté a uklizené. 

 Seiketsu (Standardizovat) – Neustálé a opakované zlepšování organizace práce, 

organizace a pořádku na pracovišti, včetně upravenosti pracovníků jako je vhodný 

pracovní oděv a obuv. Zaměstnanci jsou řádně proškoleni v zásadách 5S a jsou 

schopni konat pracovní operace dle pokynů. 

 Shitsuke (Dodržovat) – Kontroluje se, zda se dodržují zajištěné plány a postupy, a 

zavedený pořádek na pracovišti. [8] 
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Metoda 5S je jedním z dalších způsobů, jak navýšit efektivitu pracovních postupů a 

kvalitu výsledných výrobků. Také proto je využívána i jako jedna z částí přechodu výrobní 

společnosti na metodu řízení údržby TPM.  

 

V současné době je společnost VÚHŽ a.s. na počátku zavádění 5S, kdy probíhá první 

seznamování s metodou a jejími principy a jsou vytvářeny první vzdělávací materiály. 

Rozhodnutí zavést 5S do firmy schvaluji a považuji to za krok vpřed při snaze dosáhnout 

požadovaného cíle zdokonalení společnosti v oblasti efektivity výroby. Pokud jde o to 

jakým způsobem postupovat, prvotním úkolem by mělo být vytvoření školících podkladů 

pro zaměstnance a pak provádění samotných školení. Vytvoření podrobných pracovních 

postupů a seznamu potřebných nástrojů a pomůcek, v konzultaci se samotnými pracovníky 

a s ohledem na pracovní prostory každého z nich. A až ve chvíli kdy budou zpracovány 

veškeré nutné podklady, bych pokračoval pomalým a postupným zaváděním 5S do 

provozu, s následným rozšiřováním, včetně nezbytné kontroly. 

 

 

7.6 Neustálý rozvoj autonomní údržby 

 

Rozvoj autonomní údržby, je sedmým a posledním krokem autonomní údržby. To ale 

neznamená, je tento krok zároveň i poslední v zavádění TPM. Koncepce metody nám jasně 

říká, že zavádění TPM je nekonečný proces neustálého zlepšování a zdokonalování již 

fungujících operací ve výrobním procesu. 

 

Takový rozvoj ovšem potřebuje určitý proces vyhodnocování a kontroly, musíme 

hledat místa, ve kterých je potenciál ke zdokonalení operací a zvýšení kvality a efektivity 

výroby. Vedení firmy potřebuje získávat zpětnou vazbu o tom, jak dobře určené stroje 

fungují z pohledu efektivity nebo například odstávek a poruch. K tomu jim obecně slouží 

data získaná ze stroje, pomocí obsluhy nebo pomocí informačního systému, který 

počítačově zaznamenává podrobné informace o chodu a stavu stroje. A právě takový 

informační systém zatím ve firmě VÚHŽ a.s. chybí. V následující kapitole, se budu 

zabývat možnostmi zavedení informačního systému do výroby a jeho výhodami. 
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8 VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

 

 

V mnohých podnicích již je informační systém samozřejmostí, a spousta výrobních 

společností stále častěji využívá automatizovaného sběru dat přímo z výroby. Cílem každé 

výrobní společnosti je využití svých výrobních prostředků s co nejvyšší efektivitou. Tato 

efektivita musí být nějakým způsobem měřena či počítána a k tomu nám často slouží 

hodnota CEZ. Jenže výrobní společnosti často trpí v oblastech sběru dat a jejich 

vyhodnocování. Stejně jako ve společnosti VÚHŽ a.s. tak i v mnohých jiných, veškerý 

sběr informací o dílčích procesech a operacích probíhá formou ručního zapisování na papír 

a teprve následného přenesení do elektronické podoby. A právě tato skutečnost může být 

slabinou v dosáhnutí vysoké efektivity výroby a snahy zavést koncepci TPM. 

 

Je podstatné si uvědomit, že takový informační systém lze aplikovat v mnoha 

odvětvích řízení výrobní společnosti, přičemž vše záleží na tom, co přesně daná výrobní 

společnost požaduje a jaká data hodlá sledovat a vyhodnocovat. Modul informačního 

systémů týkající se údržby je jen jedním z mnoha oblastí, kterým se IS mohou věnovat. 

Zde uvádím několik příkladů, co vše je IS schopný sledovat  

 

 evidence a stav skladových materiálů, 

 pohyb materiálu po firmě, 

 evidence majetku společnosti, 

 evidence objednávek, poptávek a zakázek, 

 příjmy a faktury, 

 informace o kvalitě prováděné práce,  

 časové údaje o prostojích strojů a zařízení. [9] 

 

A právě tyto prostoje a informace o časovém využívání stroje jsou podstatnou vstupní 

hodnotou do výpočtu celkové efektivity stroje (CEZ), která je pro koncepci TPM klíčová.  

 

Samotná implementace terminálů sběru dat do výroby, je složitý proces. Pro zvolení 

správného řešení sběru informací, je potřeba detailně definovat všechny potřebné datové 

vstupy a typy datových sběrnic. Výsledné nastavení sběrného zařízení se volí podle 

zaměření těchto sběrnic na daný výrobní proces a hlavně podle toho v jakých podmínkách 
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bude instalované zařízení pracovat. Tím jsou myšleny pracovní podmínky, jakými jsou 

vlhkost, prašnost prostředí, vysoké teploty nebo naopak čisté, udržované a stabilní 

prostředí. Takové sběrnice zajišťují sběr a uchovávání procesních a výrobních dat, stavů 

zařízení apod.  

 

Osobně považuji zavedení modulu údržby do informačního systému společnosti VÚHŽ 

a.s. jako klíčovou záležitost, kterou je nutné v nejbližší době vyřešit.  Vedení společnosti se 

již zhruba tři roky potýká s implementací TPM a pro ověření její funkčnosti se informační 

systém jeví jako vhodný způsob získání zpětné vazby a následného zdokonalování již 

fungujících procesů autonomní údržby a zvyšování efektivity výrobních zařízení. 

V následujících bodech představím několik IS, které by dle mého názoru byly pro 

společnost VÚHŽ a.s. vhodné. 

 

 

8.1 Informační systém MES Pharis 

 

Výrobní informační systém MES Pharis je produktem české společnosti UNIS a.s. a 

jeho počátky sahají až do roku 2001. Jedná se o plnohodnotný výrobní systém pro přípravu 

a řízení výroby, sledující výrobu od okamžiku začátku výrobního procesu až po uskladnění 

hotového výrobku. Zajišťuje soustavné sledování a řízení výroby v reálném čase sběr dat 

z výrobních zařízení (například brusky, frézky, CNC stroje, vstřikovací lisy, a další) a tyto 

data dlouhodobě ukládá. Následovně z nich dokáže analyzovat efektivnost výroby a 

výrobních zařízení a sledovat vytíženost strojů. [9] 

 

Počet a různorodost modulů, které MES Pharis zákazníkům nabízí je opravdu velké 

množství. Z modulu IS, který se týká přímo údržby, který by společnost VÚHŽ mohla 

využít, bych zmínil tyto vlastnosti: 

 

 Elektronický provozní deník, evidence počtu motohodin 

 Správa údržby, elektronické plánování termínů údržby a kalibrací 

 Hodnocení efektivity výroby, hodnocení CEZ 

 Sledování operátorů, hodnocení prostojů 
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MES Pharis může být jedním z modulů informačního systému, který může společnosti 

VÚHŽ a.s. přinést požadované výsledky v oblasti sběru údržbářských dat a jejich 

vyhodnocování. Samotný systém dokáže zaznamenávat prostoje, zmetkovitost i časové 

údaje o využívání strojního zařízení, což je přesně ten problém, který je potřeba vyřešit. 

Jako nevýhoda se může jevit skutečnost, že tento IS je vhodný, pokud budeme uvažovat 

jen o kovovýrobě, především pro sériovou výrobu a nástrojárna společnosti VÚHŽ a.s. je 

zaměřena především na výrobu kusovou. Co se týká stroje VMC 70, který jsem v této práci 

uvedl jako příklad, tak právě ten, je jako jeden z mála v nástrojárně zaměřený pouze na 

výrobu snímačů kontilití, tudíž pokud by se uvažovalo čistě nad zavedením MES Pharis 

pouze na stroj VMC 70, dalo by se konstatovat, že by informační systém MES Pharis byl 

vhodný k implementaci. Ale zavedení tohoto IS na celou nástrojárnu společnosti VÚHŽ 

a.s. bych nedoporučoval. 

 

 

8.2 Informační systém TechIS 

 

Informační systém TechIS je produkt společnosti ELVAC a.s., která na českém trhu 

vystupuje jako poskytovatel obchodně – technických služeb v oblasti průmyslových a 

speciálních počítačových systémů a průmyslové automatizace. Zabývá se vývojem 

řídících, monitorovacích a informačních systémů. 

 

TechIS je softwarový produkt pro plánování, evidenci a řízení údržby, představitel 

moderního IS pro údržbu, vyvinutý na platformě Microsoft.NET a doplněný o moduly 

výrobního informačního systému tak, aby vyhovoval požadavkům a specifickým potřebám 

zákazníka. Mezi tyto moduly patří: 

 

 Kompletní evidence - závady, pracoviště a jejich obsluha, organizační struktura, 

osoby, firmy a jejich kontakty, 

 Systém řízení držby - plánování údržby, odstávek, oprav, 

 Evidence údržby - zpětně dohledatelné záznamy o provedených operacích, 

 Reporty a statistiky - záznamy o poruchovosti, tvorba reportů o odstávkách či 

závadách, tvorba vlastních statistik, 

 Upozorňování - nepřehlédnutelná emailová notifikace uživatelů TechIS na nutnost 

provést naplánovanou údržbu stroje zařízení či zařízení [10] 
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TechIS nachází uplatnění v široké řadě odvětví, ať už v automobilovém průmyslu, 

dopravě a přepravě, potravinářství nebo právě strojírenské výrobě a mnohých dalších. Je 

určen převážně pro provozní techniky a zaměstnance údržby, kteří se starají o provoz a 

údržbu strojních zařízení podniků, ale také pro řídící pracovníky jako nástroj pro podporu 

managementu údržby a výroby. TechIS umožňuje propojení na ostatní podnikové systémy, 

je snadno konfigurovatelný a plně modulární. Výsledkem implementace TechIS do vedení 

podnikové údržby je úspora času a nákladů vzniklých při správě a údržbě strojních 

zařízení. 

 

Dle mého názoru je informační systém TechIS vhodným řešení pro sběr dat ve 

společnosti VÚHŽ a.s. a to díky své jednoduché konfiguraci a zavedení na nejrůznější 

strojní zařízení. Je to informační systém zaměřený přímo na údržbu, veškerou evidenci 

údržbářských procesů, zaznamenávání informací o kvalitě a zmetkovitosti výroby, 

zaznamenávání časových údajů stroje a jeho prostojů. Ze všech těchto údajů je schopný 

spočítat a vyhodnotit hodnotu CEZ pro daný stroj, díky ní následně může vedení 

společnosti provést změny ve výrobních procesech vedoucí ke zvýšení efektivity nejen 

stroje ale i celé výrobní společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

9 ZÁVĚR 

 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce s názvem „TMP a jeho hodnocení v nástrojárně“ 

bylo seznámení s vývojem údržby a se samotnou metodou TPM, následné provedení 

analýzy současného stavu průběhu zavádění koncepce TPM do řízení údržby ve 

společnosti VÚHŽ a.s. a závěrečné zhodnocení a návrh změn nebo inovací, které by měly 

za následek dokončení implementace TPM a jeho následného zdokonalování.  

 

V teoretické části jsem se nejprve zaměřil na definici a význam údržby, včetně 

několika zásadních pojmů, jako je provozní spolehlivost, životnost, bezporuchovost a další. 

Následuje kapitola věnovaná historii a vývoji údržby od 19. století po současnost, kde je 

důsledně popsáno jaké faktory ovlivnily její vývoj a přetvořily obor údržby v moderní a 

sofistikovaný vědní obor. V dalším oddíle teoretické části jsem se zabýval samotnou 

metodou TPM. Jejím vznikem a historií, základní myšlenkou, principy a cílem metody. 

Podrobně jsem popsal pět základních pilířů, o které se tato koncepce opírá a poté každý 

z nich detailněji vysvětlil. Na závěr teoretické části jsem popsal teorii zavádění TPM 

rozdělenou na čtyři fáze a nastínil přibližnou časovou osu zavádění TPM. 

 

V praktické části jsem provedl seznámení se společností VÚHŽ a.s., popsal její vznik, 

dlouhou historii a tradici na českém trhu. Dále došlo k představení výrobního zaměření 

společnosti, od válcovny, přes povlakovnu a akreditované laboratoře, až po nástrojárnu, na 

kterou jsem svou práci blíže zaměřil. Po konzultaci s vedením firmy jsem si vybral 

konkrétní stroj VMC 70, na kterém jsem blíže popsal současný stav a zavádění TPM do 

praxe, včetně výrobku, který je na tomto stroji vyráběn. Další podstatnou částí mé 

bakalářské práce je analýza současného stavu ve společnosti VÚHŽ a.s., kde podrobně 

rozebírám, v jaké stádiu zavádění koncepce se podnik právě nachází a s jakými problémy 

se musí potýkat. Následuje část, kde popisuji způsob zavádění autonomní údržby na stroji 

VMC 70, na kterém byly postupně zavedeny standardy čištění, mazání a kontroly zařízení 

a kartou abnormalit a vše je názorně předvedeno na příkladech. A tím se dostávám do 

bodu, ve kterém se společnost VÚHŽ a.s. nachází v současné době. V další části jsem 

provedl vlastní návrh jak pokračovat v zavádění TPM. 
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Jako další krok, se mi logicky jeví návrh zavedení 5S do výrobního procesu na 

nástrojárně. Jde o metodu zvýšení organizace na pracovišti a zvýšení efektivity práce, což 

je v souladu s kroky autonomní údržby, které nám slouží k zavádění TPM do provozu. V 

následné části mé práce, proběhlo seznámení s významem informačních systémů, a jejich 

modulů pro údržbu. Provedl jsem návrh dvou rozdílných informačních systémů, popsal 

jejich výhody i nevýhody a zhodnotil jsem jejich vhodnost pro zavedení do VÚHŽ a.s. 

 

Stejně jako se v současné době vyvíjí veškeré moderní technologie, tak se vyvíjí i 

nároky zákazníků na výrobky, roste tlak na ekonomickou efektivitu i na efektivitu a 

rychlost výroby, rostou konkurenční boje na trhu a pokud chce výrobní firma prosperovat, 

musí se věnovat svému zdokonalování a zvyšování konkurenceschopnosti. Obor údržby 

v posledních letech zažil velký rozvoj a čím dál více výrobních společností se obrací právě 

k údržbě, jako k způsobu jak vylepšit svou pozici na trhu a zkvalitnit svou výrobu. Metoda 

TPM je jednou z možností na které se podniky obrací. Je to moderní a přesně definovaná 

metoda, která ve světě slaví úspěchy. Smyslem této práce bylo seznámit se s ní, na 

konkrétním příkladě popsat její zavádění do provozu a navržení postupu pro její další 

rozvoj. Protože, jak nám říká jedna ze základních myšlenek této metody: 

 

„TPM je nekonečná cesta neustálého zdokonalování.“ 
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