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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Chmiel, A. Racionalizace systému řízení údržby ve vybraném podniku: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2015, 45 s, Bakalářská práce, vedoucí práce: doc. Ing. Josef Novák, CSc. 

Bakalářská práce se zabývá zdokonalením systému údržby ve výrobním závodě firmy 

Kofola a.s. v Krnově. Ve výrobě byl analyzován současný stav údržby strojů a celkový 

způsob organizace údržby. Tato práce se zaměřuje na výrobní stroj pro vyfukování láhví, 

SBO 10. Na základě vyhodnocené analýzy byl navrhnutý postup zavedení TPM do 

systému řízení údržby. Konkrétně pro vybraný stroj SBO 10 byl zpracován návrh, jak by 

mohlo být provádění údržby efektivnější, jaký by to mohlo mít pro podnik přínos: vznik 

úspor nákladů na opravy, eliminace ztrát vlivem prostojů stroje a další. 

 

ANOTATION OF BACHELOR WORK 

 

Chmiel, A. Rationalization of Maintenance Management System in Selected Company: 

Bachelor Thesis. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanica Technology, 2015, 45 pp, Bachelor thesis, thesis 

head: doc. Ing. Josef Novák, CSc. 

The bachelor thesis deals with improvement of the maintenance system in the 

factory of the company Kofola Inc. in Krnov. Current state of machines attendance 

and overall technique of organization of maintenance in production were analysed. This 

work focuses on the processing machine for bottle blowing, SBO 10. On the basis of 

analysis, evaluation procedure was designed to introduce TPM into the maintenance 

management system. Specifically for the selected machine SBO 10, a proposal on possible 

more effective dispensation of maintenance was elaborated, what benefits it could have for 

the company: the emergence of saving repair costs, eliminating losses due to machine 

downtime and other.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

CAS – počítačová podpora standardizace 

ČSN – česká technická norma 

GTS – grafický třídicí systém 

IS – Informační systémy 

MM – Materials Management (modul skladového hospodářství v SAP) 

ND – náhradní díly 

PM – plant maintenance (modul údržby v SAP) 

RMS – Root Mean Square (efektivní hodnota) 

SAP – Systems - Applications - Products in data processing (podnikový 

informační systém) 

SE – Spike energy (metoda obálky signálu) 

TPM – totálně produktivní údržba 

TIM – totálně integrovaná údržba 
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1. Úvod 

 

Dnešní doba pro podniky není jednoduchá. Vedení podniku se musí vypořádat 

s přibývající konkurencí, která se stále více projevuje jako jeden z nejdůležitějších faktorů 

ovlivňující úspěch podniku na trhu. S tímto trendem se rozvíjejí a zdokonalují filosofie, 

technologie a techniky řízení, které mají za úkol zrychlit, zjednodušit, zkvalitnit  

a zefektivnit výrobu. Všechny tyto postupy a vylepšení mají společný cíl, a to snížit 

výrobní náklady na minimum.  

Jednou z velmi důležitých součástí každého podniku je údržba. Mnohdy podceňována, 

ale nikdy nepřehlížená je údržba strojů a zařízení, která dnes hraje velmi důležitou úlohu 

v organizaci a řízení podniku. Za moderní termíny údržby považujeme TPM (totální 

produktivní údržba) a TIM (totálně integrovaná údržba). TPM a TIM jsou významné 

„filozofie“, potažmo metody, které jsou stále více zaváděné v podnicích. Správné použití 

těchto metod zasahuje do řízení celého podniku, mění kulturu a přináší velmi pozitivní 

dopady pro podnik jako celek. 

Tato práce je vypracovaná ve spolupráci s firmou Kofola a.s., výrobním závodem  

v Krnově. Je zde vypracován návrh na racionalizaci údržby zavedením TPM do systému 

řízení celého podniku. Pro zpracování návrhu postupů byl vybrán stroj SIDEL SBO 10, 

který slouží k vyfukování láhví na požadovaný tvar z předforem. Stroj je součástí výrobní 

linky KRPET02 na výrobu kofoly. Rovněž je stěžejním místem výrobní linky, a proto jeho 

případné poruchy a opravy mají zásadní vliv na práci celé linky. Tyto prostoje mají 

za následek výrazné ztráty. Nesmíme taky zapomenout na náklady vzniklé opravami. 

Zavedení TPM do systému řízení údržby by mohlo mít příznivý vliv na chod celé linky 

(všech linek), omezení ztrát vlivem prostojů a v neposlední řadě úsporu nákladů na opravy 

a další.  
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1.1. Cíle údržby 

 

Cílem údržby je zachovávat v provozu všechny objekty v podniku, aby byly schopny 

správně splňovat svou funkci. Absolutní vyloučení jakýchkoliv závad je nemožné,  

ale správně zvolenou údržbou na správných místech můžeme závady (poruchy) 

minimalizovat. Neočekávané závady můžou a často způsobují v podnicích velké problémy, 

které se odrážejí na jejím hospodářském výsledku. Údržbou se snažíme najít úzká místa 

objektů, analyzujeme je a následně navrhneme vhodná opatření, která by mohla předejít 

poruchám, popřípadě navrhneme řešení problému, pokud porucha nastane,  

aby škody a starty pro podnik byly co nejmenší.  

V dnešní době je údržba stále v mnohých podnicích podceňována. Konkurence  

a náklady spojené s opravami a starty při prodlevách strojů během oprav nutí vedení stále 

více zavádět při výrobě TPM (totálně produktivní údržbu) neboli TIM (totálně 

integrovanou údržbu), a je tak nedílnou součástí samotné organizace a řízení výroby. 

Náklady spojené s provozem údržby a zavedením TPM do systému řízení podniku, nejsou 

zanedbatelnou položkou, ale v konečném důsledku by se měly mnohonásobně podniku 

vrátit. 

Správně fungující údržba je v podniku provázaná se samotnou výrobou,  

kde do procesu údržby je zapojena obsluha stroje, dále nákupní oddělení, kde je důležité 

mít nakoupené a připravené náhradní díly, a skladovací oddělení. Nicméně do údržby 

může být zapojeno jakékoliv oddělení v podniku, vše se odvíjí  

od nastavení údržby.   

Shromažďováním informací ze zkoumání úzkých míst poruchovosti, jejich následné 

vyhodnocování a zavedení příslušných opatření slouží k prodloužení životnosti strojů, 

jejich co nejmenší poruchovosti, a tím úspoře velké části financí.[1] 

Na Obrázek 1 můžeme vidět příklad přirovnání TPM k lékařství, člověku. 

Porucha nebo nemoc zastaví chod stroje nebo člověka. Pokud si na něco zvykneme, 

stane se to pro nás automatickou činností. Připravenost a prevence snižuje riziko poruchy. 

Lékař nebo opravář jsou poslední nutnou možností, protože zvyšují náklady a stojí 

to drahocenný čas.  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Přirovnání TPM k lékařství [5] 

 

1.2. Základní pojmy 

 

Údržba 

Seskupení informací vedoucích k činnostem zajištujícím bezproblémovou 

provozuschopnost stroje, popřípadě jeho urychlené vrácení do provozuschopného stavu 

s co nejmenšími náklady. Provozuschopnost objektu je výsledkem údržby. 

Provozuschopnost 

Je pojem vyjadřující takový technický stav zařízení, který zabezpečuje plynulý provoz 

předepsaný technickou dokumentací zařízení. Každé provozuschopné zařízení začíná svůj 

cyklus „bezvadným stavem“. 

Bezvadný stav 

Stav, kdy je zařízení ve stavu předepsaném technickou dokumentaci V praxi takový 

stav zařízení najdeme u nového stroje, repasovaného stroje nebo stroje, který je 

odzkoušený před uvedením do provozu. 

Obrázek 1 – přirovnání TPM k lékařství[2] 
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Spolehlivost 

Je to souhrnná vlastnost, kterou musí zařízení vykazovat, aby bylo schopno plnit 

požadovanou funkci předepsanou technickou dokumentací. Pro nás je důležité,  

aby zařízení mělo co největší životnost s co nejméně poruchami. 

Bezporuchovost 

Vlastnost zařízení provádět za určitých podmínek, určitou dobu nepřetržitý provoz. 

Životnost 

Životnost se označuje jako doba schopnosti zařízení spolehlivě odvádět svou funkci. 

Berou se ohledy na provozní podmínky a kvalitu zařízení. Životnost je nejčastěji vyjádřená 

časovou jednotkou nebo počtem cyklů. 

Prevence 

Souhrn úkonů, které by měly předcházet jevům, o které nemáme zájem. Mezi takové 

jevy může patřit například porucha nebo nehoda. Prevenci můžeme následovně rozdělit: 

 primární prevence – u nežádoucích jevů hledá jejich příčiny vzniků  

a také hledá řešení, jak takovým nežádoucím jevům předejít, 

 sekundární prevence – zaměřuje se zpravidla na více ohrožená místa, 

snaží se na těch místech nežádoucí jevy zachytit a zabránit jejich rozšiřování, 

 terciální prevence – se zaměřuje na opakovatelnost nežádoucích jevů 

a snaží se jim zabránit. 

 

1.3. Totálně produktivní údržba (TPM) 

 

Přeloženo z anglického jazyka: Total Productive Maintenance. 

V dnešní době jsou kladené stále větší nároky na výrobu. Důraz se klade  

na technologické vybavení, spoléháme na moderní zařízení a stále méně na lidskou sílu. 

Novější stroje přinášejí větší produktivitu práce, kvalitnější práci a hlavně rychlejší. To vše  

v důsledcích vyšších zisků a lepších hospodářských výsledků podniků. Tento vývoj má  
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za následek kladení stále vyšších nároků na údržbu, a tak dává prostor k rozvoji tohoto 

odvětví. 

TPM je metoda, která může přinést do každého podniku zefektivnění výroby. TPM by 

měla sloužit jako nástroj pro plnění následujících cílů: 

 eliminace nečekaných prostojů, 

 eliminace poruch vzniklých stavem stroje, 

 eliminace ztrát vzniklých rychlostí stroje – efektivní využití výkonu. 

 TPM propojuje vztahy a procesy probíhající mezi údržbu a výrobou. Pomocí souhrnu 

těchto informací můžeme maximalizovat efektivnost sytému výroby.[3] 

Při nedostatku spolehlivých technologií bychom nemohli dosahovat principů totální 

kvality, proto bychom při zavádění štíhlých výrobních systémů měli aplikovat TPM.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPM bychom měli chápat jako souhrn postupů, které jistě nenáleží pouze do údržby, 

ale prolínají se s kulturou firmy a měly by se dotýkat každého pracovníka. 

Právě aby TPM dobře fungovalo a mělo výsledky, musí do tohoto procesu být zapojení 

všichni pracovníci společnosti. Dalším důležitým faktorem je management podniku  

a samotná organizace údržby, která musí jasně a srozumitelně pracovníky naučit, 

motivovat a následně kontrolovat zavedenou TPM.[4] 

Obrázek 2 - Změny ve společnosti vlivem zavedení TPM [5] 
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Pokud pro podnik není TPM každodenní činností, nemůže dobře fungovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při zavedení TPM do podniku je důležité se vypořádat s následujícími činnostmi: 

 eliminace ztrát na strojích, 

 údržba prováděná pracovníky výroby, 

 plánování údržby, 

 školení pracovníků, 

 plánování investic při údržbě, 

 samotná organizace TPM. 

 

1.4. Totálně integrovaná údržba (TIM) 

 

Přeloženo z anglického jazyka: Total Integrate Maintenance. 

Jedná se o nejvyšší stupeň údržby, jehož součástí je TPM. Jako celek je TIM součástí 

celé organizace a řízení podniku. 

Obrázek 3 - Pilíře TPM [5] 
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Popis charakterizující TIM 

 Veškerá dokumentace vedená v elektronické podobě na počítači. 

 Pomocí diagnostiky opakované posuzování stavu opotřebení strojů  

a zařízení. 

 Pravidelné zapisování historie stroje a zařízení i s konstrukčními celky. 

Životopis stroje by měl sloužit k rychlé orientaci na zařízení, které části jsou 

spolehlivé a kde má slabá místa z hlediska údržby.  V dokumentu by měli být také 

nalezeny informace, jak často je stroj nebo zařízení opravováno a co konkrétně  

se opravovalo. 

 Důkladná příprava a načasování opravy. Do této oblasti zařazujeme sladění 

oprav s výrobními cykly, nutnost přípravy náhradních dílů, zajištění opravářů, 

naplánování práce pracovníkům v době opravy a z finančního hlediska mít 

předběžný odhad ceny a připravený rozpočet opravy. 

 Organizace nákupu, přehled nad skladovými zásobami opravářského nářadí 

a potřebného materiálu a snaha o jejich snižování. 

 Školení pro pracovníky obsluhy, aby práce na strojích a zařízeních byla 

správná a pro stroje co nejpříznivější. 

 Zavedení jednoduché údržby stroje a zařízení (čištění, mazání, vizuální 

kontrola) do pracovní náplně obsluhujícího pracovníka. 

 Pomoc pracovníka při provádění opravy. 

 Zdokonalování souběžnosti obsluhy, údržby, prohlídek a oprav. 

 Časté vyhodnocování výsledků z různých oblastí: finanční, provozní, řídicí 

práce, zásobovací, kvalifikační stav pracovníků a jejich příprava.  

 Pro organizaci obsluhy, údržbářů, opravářských čet, metrologie, spolupráce 

s externími opravárenskými firmami a zkušebnami je důležité vyvození závěru  

a následně kontrola provedených úkonů.[3] 
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1.5. Softwarové celky pro řízení TPM 

 

Pracovníky katedry mechanické technologie na VŠB-TU Ostrava byl navržený 

komplexní IS, který zahrnuje jednotlivé softwary a vazby mezi nimi, viz Obrázek 4. 

V centru komplexního IS se nachází informační a řídicí systém (SAP). Pro informační 

a řídicí systém je důležité, aby jeho součástí byl modul pro řízení údržby (PM modul 

v SAPu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci TIM jsou zkoumané objekty v určených intervalech diagnostikované, 

zpravidla vibrodiagnostika, tribodiagnosti a termodiagnostika. Na základě výsledku 

diagnostiky by se mělo vyhodnotit, zdali měřený objekt je ve stanovených tolerancích.  

Pokud se nachází v tolerancích, je možné optimalizovat cyklus, např. prodloužit interval 

do další diagnostiky. V případě nedostatků je důležité aplikovat určité opatření, jako např. 

naplánovat výměnu poškozeného dílu nebo při menším poškození zvolit kvalitnější 

mazivo, častější kontroly apod. Údržbářské zásahy jsou shromažďované v SAPu, který je 

umožňuje plánovat a organizovat. Vazby mezi jednotlivými cykly můžeme vidět 

na Obrázek 5.[3] 

Obrázek 4 – Komplexní IS 
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Výše zmíněné IS bez datové základny neřeší problém. Systém CAS (datová základna) 

poskytuje možnost přiřadit k jednotlivým zásahům pracovní postupy, dobu trvání zásahu, 

potřebné ND a vybavení údržbářů pro rychlejší a efektivnější zakročení. Vytvoření kvalitní 

datové základný je jak finančně, tak časově velmi náročné.  

Doc. Ing. Josef Novák, CSc. vlastní takovou datovou základnu, která je vyvíjená již řadu 

let. Pro podniky bývá vhodnější varianta ji koupit, než ji mnoho let vytvářet pomocí 

vlastních sil s často neuspokojivým výsledkem. 

Grafický třídicí systém je jedním ze systémů, který má za úkol výrazně zkrátit  

a zjednodušit opravu. Jeho přínos spočívá v tom, že shromažďuje v grafické podobě 

evidenci o všech strojích a zařízeních. Jinými slovy systém umožňuje jednoduchým 

způsobem dohledat konkrétní díl, jeho výkres a popřípadě v 3D jeho zapojení do sestavy 

celku. Tento způsob shromažďování dat je neocenitelným pomocníkem, hlavně pro méně 

zkušené údržbáře nebo při méně častých a náročnějších opravách. [3] 

 

 

Obrázek 5 – Jednotlivé vazby mezi systémy 
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2. Analýza současného stavu 

 

2.1. Vznik nápoje kofola 

V roce 1959 na půdě Výzkumného ústavu léčivých rostlin v Praze, byl  

doc. RNDr. PhMr. Zdeněk Blažek, CSc. pověřen vývojem kolového typu nápoje. Tento 

nápoj měl být alternativou pro kolové nápoje, které se k nám do České republiky nemohly 

jednoduše dovážet. Nápoj měl být založený na přírodních látkách a postavený 

na tuzemských surovinách. Povedlo se mu namíchat originální vícesložkový sirup Kofo. 

V roce 1960 byl představen nealkoholický nápoj Kofola, jehož základem je zmíněný 

vícesložkový sirup Kofo. Tento sirup v té době vyráběla farmaceutická firma Galena.[6] 

 

2.2. Založení společnosti Kofola a.s. 

Vznik firmy se datuje od roku 1993, kdy rodina Kostase Samarase, pocházejícího 

z Řecka, koupila sodovkárnu státního podniku Nealko Olomouc v Krnově. Od této chvíle 

začali vyrábět sycené nápoje pod původním názvem SP Vrachos s.r.o. Firma SANTA – 

NÁPOJE KRNOV vzniklá jako dceřiná společnost v roce 1996. Za oficiální vznik 

společnosti Kofola je považován právě vznik firmy SANTA – NÁPOJE KRNOV v roce 

1996.[7] 

 

 

 

 

 

Vývoj společnosti Kofola a.s. 

Významným rokem pro firmu Kofola je rok 1998, kdy po technologickém rozvoji 

firma vstoupila na Slovenský trh založením dceřiné distribuční společnosti SANTA 

NÁPOJE SLOVENSKO spol. s.r.o. Velká novinka přichází na trh v roce 1999, kde firma 

představuje značku Jupí. Po sepsání licenční smlouvy v roce 2000 s farmaceutickou firmou 

Obrázek 6 - logo firmy Kofola [8] 
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Ivax následuje spojení výrobního programu s nápojem Kofola. Rok 2001 přináší nový 

přírůstek do rodiny Jupí, a to ovocný nápoj pro děti Jupík. Dalším krokem je zahájení 

výstavby výrobního závodu v Rájecké Lesné a koupě ochranné známky Top Topic. Od této 

doby je Top Topic znovu zaveden na český a slovenský trh a prodává se až do dnes. 

Rok 2002, jak uvádí společnost Kofola, je rokem expanze a strategických investic. 

Od farmaceutické společnosti Ivax firma odkoupila registrovanou obchodní známku 

a originální receptury na Kofolu za 215 milionů korun. Následovala změna obchodního 

názvu společnosti jak v České Republice, tak na Slovensku na Kofola, a.s. Založení 

dceřiné společnosti v Polsku pod názvem Kofola Sp. z o.o. přináší rok 2003. Po 40 letech 

existence přichází v roce 2004 první inovace Kofoly pod názvem Kofola Citrus. V tomtéž 

roce přichází další expanze, a to do Maďarska, založením dceřiné firmy Kofola Rt., 

přichází také výstavba dvou nových výrobních závodů v polském Kutnu a Lodži. V roce 

2004 také zahájení výroby balených vod Rajec. V dalším roce se Kofola pyšní otevřením 

nového výrobního závodu v Polsku. Znovu zavedla na trh nápoje Chito Tonic a stala se 

výhradním výrobcem i distributorem značky Capri-Sonne.  

V roce 2006 vznikla Kofola Holding, a.s. jako společnost s vlastní právní subjektivitou 

a názvem. Společnost ještě v tomto roce koupila nápojářskou společnost Klimo, s.r.o. Rok 

2007 přinesl novou příchuť Rajec Bylinka. Společnost Kofola obsadila 8. místo v žebříčku 

100 obdivovaných firem České republiky. Rok 2007 je také významný z hlediska spojení 

Kofola Holding, a.s. s polskou nápojářskou firmou Hoop S.A. V roce 2008 vzniká 

společnost Kofola – Hoop, S.A., kde jsou stále majoritními vlastníky Češi. Společnost dále 

zakoupila ochrannou známku Vinea a na trh uvedla novou příchuť kofoly – Kofola bez 

cukru. V roce 2009 proběhla změna jména společnosti z Kofola – Hoop, S.A. na Kofola, 

S.A. V tomto roce společnost Kofola evidovala konsolidovaný čistý zisk 2,498 mil. EUR. 

Akvizice firmy Pinelli v roce 2011 umožnilo rozšíření výrobků o nápoje Semtex a Erektus. 

Vznikly také nové příchutě Viney, Kofoly a vody Rajec. 

Zaslouženě vyhrál titul Podnikatel roku 2011 generální ředitel  

Jannis Samaras. Společnost změnila název z Kofola, a.s. na Kofola ČeskoSlovensko, a.s. 

v roce 2012, vznik nové příchuti, nákup nových technologií, zisk majoritu v síti juice barů 

UGO. [7] 
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Současnost a vize do budoucna společnosti Kofola a.s. 

V současné době je společnost Kofola jedním z předních, nejvýznamnějších výrobců 

nealkoholických nápojů. Celkově ve svých závodech zaměstnává přibližně 2000 lidí, 

z toho v České republice kolem 700 lidí. 

Do roku 2017 má společnost vytyčený cíl stát se jedničkou na českém a slovenském 

trhu v gastru a impulsu. Společnost se chce zaměřit na výrobu svých výrobků ve zdravější 

podobě. Nadále chce udržet svůj dosavadní trend, a to vyrábět s péčí a láskou. 

Společnost Kofola se snaží stále investovat do rozvoje výrobních a vývojových center, 

aby si tak zajistila další růst a prosperitu firmy. 

Společnost Kofola také nezapomíná na charitu. Každým rokem se snaží podporovat 

řady projektů, volnočasových aktivit a také směřují svou finanční pomoc do okolí 

výrobních závodů v Moravskoslezském kraji (Krnov).[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Výrobní závod Krnov 

 

Nejstarším výrobním závodem společnosti Kofola je právě výrobní závod v Krnově. 

Zde se nachází 8 výrobních linek: 

- KRPET02 - linka na výrobu nápojů v PET lahvích, 

- KRSKL01 - linka na výrobu nápojů ve skleněných lahvích, 

Obrázek 7 - logo kofoly [8] 
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- KRSIR01 - linka na výrobu sirupů v PET lahvích, 

- KRSIR02 - linka na výrobu sirupů v PET lahvích, 

- KRKAN01 - linka na výrobu sirupů v PET kanystrech, 

- KRKEG01 - linka na výrobu nápojů v KEG sudech, 

- KRCAN01 - linka na výrobu nápojů v plechovkách, 

- KRHPP01 - linka na výrobu 100% ovocných šťáv. 

Tato práce je zaměřená na linku KRPET02, konkrétně na stroj SBO 10, který je její 

součástí. V Krnovském závodě se vyrábí nápoje: Kofola, Jupí, Semtex, Top Topic, Chito 

a UGO. Pracuje zde 107 zaměstnanců, z toho 5 v oblasti centrální údržby, viz Obrázek 8. 

Směny jsou sestavovány tak, aby na každé byl přítomný alespoň jeden z údržbářů. 

V součtu je na linkách dislokováno 11 mechaniků, viz Obrázek 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Linka KRPET02 a stroj SBO 10 

Stroj SBO10 firmy SIDEL, viz Obrázek 10, je jedním ze stěžejních míst výroby 

nápojů v plastových láhvích. Stroj SBO 10 slouží k vyfukování plastových láhví o objemu 

2, 1 a 0,5 litru.  

Obrázek 8 – organizační struktura závodu Krnov[9] 
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Do stroje jsou přiváděny preformy, viz Obrázek 9, které se během cesty do formy 

předehřívají na předepsanou teplotu. Následně se protáhnou a vysokým tlakem vzduchu se 

vytvarují podle tvaru formy – vyfouknou. Důležitým krokem je nastavení receptu podle 

gramáže preformy. 

Postup práce stroje SBO 10[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyfouklé láhve pokračují dopravníkem až k plnicímu stroji. Plnění probíhá mixem 

sirupu, vody a CO2. Po naplnění stroj láhve zašroubuje a ony pokračují dále dopravníkem. 

Další část linky tvoří stroj pro lepení etiket. Po nalepení etikety se na ni automaticky 

natiskne datum výroby a datum spotřeby. Dopravníkem láhve putují až k místu, kde se třídí 

a balí po 4, 6, 8 nebo 12 kusech (podle velikosti láhví) do průhledných folií, jak to známe 

z obchodů. Posledním krokem je naskládání na paletu. 

 

 

 

Přísun studených předforem 

Nakládání předforem (základní) 

Zahřívání předforem 

Vykládka předforem (snímání) 

Překládka předforem 

Natahování/Foukání předforem 

Překládka láhví 

Výstup láhví 
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Obrázek 9 - preformy 

Obrázek 10 – stroj SBO 10 
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2.5. Aktuální stav provádění údržby 

 

Výrobní závod Krnov, jako mnoho firem, se potýká s problémem častých prostojů 

výrobních linek z důvodu poruchy. Tyto prostoje, jak již bylo řečeno, mají negativní vliv 

na hospodářský výsledek společnosti. Vytvářejí finanční ztráty a zároveň další náklady 

spojené s opravami. Společnost Kofola si uvědomuje, jak důležitým faktorem je údržba 

strojů, potažmo celých výrobních linek, proto již má zavedené určité postupy. Provádění 

údržby ve společnosti Kofola bychom mohli rozdělit do dvou pilířů, a to: údržbu 

prováděnou zaměstnanci společnosti (údržbáři, operátoři linek, elektrikáři) a údržba 

externími firmami. Preventivní údržba v podniku je do určité míry zavedená na vizuální 

úrovni se zásahy předepsanými výrobcem stroje. Veškeré poruchy se řeší operativně, až 

nastanou, viz Obrázek 11.  

Postup při zastavení výrobní linky 

 

Obrázek 11 – postup zásahu 
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2.6. Údržba externími firmami 

V podniku se využívají údržby externími firmami v nejnutnějším rozsahu. Jedním 

z míst, kde je údržba ve větší míře zastoupena externí firmou, jsou kompresory. 

V krnovském závodě jsou dva velké kompresory, které se v případě poruchy zastupují. 

Na kompresorech jsou závislé všechny výrobní linky. Vzhledem k důležitosti kompresorů 

je u nich zavedená pravidelná preventivní údržba jednou za rok, kdy se kompresor celý 

rozebere, zkontroluje, popř. některé díly repasují nebo vymění. Externí firmy přijíždějí 

také vždy při poruchách většího charakteru, kdy není možné poruchu odstranit pomocí 

interních sil podniku.  

V posledních letech byla na některých strojích prováděná vibrodiagnostická měření 

firmou Esos. Poslední měření na vyfukovačce SBO 10 proběhlo 15. 2. 2015, kde se 

proměřovalo axiální nosné ložisko v horizontálním směru – 1H a axiálním směru - 1A, viz 

Obrázek 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z měření byl vyvozen závěr a doporučení, viz Obrázek 13. Celá zpráva, viz příloha A. 

 

 

 

 

Obrázek 12 – vibrodiagnostické měření 

Obrázek 13 – vibrodiagnostické měření doporučení 
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2.7. Údržba zaměstnanci 

Krnovský výrobní závod disponuje menší dílnou, která dostatečně vyhovuje základním 

rozsahům oprav, prováděných přímo údržbáři. Zde je možno i jednodušší díly přímo 

vyrobit. Mimo dílnu se nachází i sklad s nejpoužívanějšími náhradními díly, kde  

je zavedená metoda 5S pro snadnější orientaci. Veškeré zásahy do strojů nebo výrobní 

linky se zaznamenávají do počítačového systému SAP. Rozsah pravidelné údržby 

je prováděný do takové míry, jakou předepisuje výrobce stroje. Na každé směně je alespoň 

jeden z týmu údržby. V případě poruchy je vždy pověřená osoba na blízku. Při výskytu 

menších a jednodušších poruch jsou opravy prováděny ihned, aby provoz mohl dále 

pracovat co nejrychleji. Pokud nastane oprava náročnější, jsou přizváni vedoucí týmu 

údržby, aby pomohli problém vyřešit, viz Obrázek 11. V případě poruchy takového rázu, 

kdy ji není možné odstranit pomocí interních sil, je přizvaná příslušná opravárenská firma. 

Z pokynů výrobce pro pravidelnou údržbu na stroji SBO 10 je vytvořen jednoduchý 

„denní mazací plán“. Tento plán zahrnuje názorné postupy ve formě obrázků, viz Obrázek 

15. Preventivní údržba v této podobě je vyčíslena na 15 minut práce co 24 hodin. 

V podniku jsou zavedené další mazací plány – týdenní, předepsané výrobcem stroje,  

viz Obrázek 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 – Mazací plán 1[11] 
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Obrázek 15 – preventivní (každodenní) údržba[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16 – Mazací plán 2[11] 
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2.8. Analýza vedené dokumentace o údržbě linky KRPET02 a stroje 

SBO 10 

Vyfukovací stroj SBO 10 je jedním z klíčových míst celé výrobní linky, vzhledem 

k počtu poruch. Na zařízení je prováděná částečně prediktivní údržba doporučována 

výrobcem. Na základě pravidelně prováděného servisu bylo vytvořeno několik názorných 

obrázků a postupů pro zjednodušení a zrychlení zásahu. 

Na základě prováděné analýzy byla vytažen data ze systému SAP o všech poruchách a 

zásazích údržby do celé výrobní linky KRPET02, potažmo stroje SBO 10, na který 

se tato práce zaměřuje. Data jsou hodně stručná a často nepopisují konkrétní závadu. Tudíž 

z dokumentace mnohdy nejde přesně určit, jak porucha vznikla a co se vlastně opravovalo. 

Dokumentace zahrnuje: identifikační číslo zásahu, datum vzniku poruchy, datum ukončení 

zásahu, velmi stručný popis opravy, na kterém stroji se oprava prováděla a časová jednotka 

trvání zásahu.   

Z dat vychází, že za rok 2014 byla celá linka v poruše 90 krát, z toho opravy způsobily 

prostoje 2532,3 minut. Průběh zásahu na lince můžeme vidět v grafu 1. Je důležité taky 

připomenout, že linka není v provozu neustále, její provoz je závislý na objednávkách 

a plánování výroby managementu. 

 

 

Graf 1 - Opravy linky KRPET02 během roku 2014 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
o

če
t 

o
p

ra
v 

Měsíce 

Opravy linky KRPET02 během roku 2014 



28 

 

Z grafu 1 je patrné, jaké množství zásahů se muselo provést v každém měsíci, 

aby linka mohla být v provozu. Průměrně vychází 7,5 opravy na jeden měsíc. Jinými slovy 

linka každý měsíc má 211,025 minut prostoj a každá oprava průměrně zabere 28,14 min. 

Z dat byly vyfiltrovány pouze zásahy na stroj SBO 10 a výsledek můžeme vidět 

na grafu 2. 

 

Graf 2 - Opravy stroje SBO 10 během roku 2014 

  

 

počet oprav % poměr čas oprav % poměr 

ks % min % 

výrobní linka KRPET02 90 100,0 2532,3 100,0 

vyfukovačka SBO 10 73 81,1 2218,8 87,6 

Tabulka 1 – poměr oprav linka/stroj 

 

Graf 2 a tabulka 1 nám ukazují, že zařízení SBO 10 vykazuje 81,1% poruchovosti celé 

linky. Dokonce 87,6 % času stráveného opravami se věnovalo stroji SBO 10. 

Na stroji se vyskytovaly poruchy podobného charakteru, s výjimkou ojedinělých 

poruch, jako např. výroba krytu nebo výměna kabelů, které byly zahrnuté do ostatních 

poruch, viz graf 3. Poruchy zůstaly rozděleny do deseti skupin, podle opakovatelnosti 

poruch a jejich charakterů. Na grafu 3 můžeme vidět výše zmíněné kategorie v závislosti 

na čase. Z grafu jsou patrné tři druhy oprav, které zabraly nejvíce času, a to: chyby při 

protahování, nevyfukuje a ostatní. Nesmíme přehlédnout také časově náročné opravy: 
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seřizování receptu a opravy vzduchové techniky. Často se ještě objevovaly poruchy 

zaviněné formami a špatně vyfouklými lahvemi.  

 

 

Graf 3 - Druhy oprav stroje SBO 10 2014 

 

3. Návrh zavedení TPM do systému řízení údržby 

 

Aplikace TPM neboli TIM do systému řízení údržby pro výrobní společnosti vychází 

z výsledků výzkumů při řešení dvou programů. Program KONSORCIA (ev.č. FD-K/068)  

a IMPULS (ev.č. FI-IM/168). 

a) Celá evidence o strojích a zařízeních vedená na počítači v nově vyvinutém 

softwaru GTS (grafickém třídicím systému) a informačním a řídicím systému SAP 

- modul pro řízení údržby PM. 

b) Pravidelné využívání známých diagnostických metod pro zjištění aktuálního stavu 

opotřebení výrobních strojů, respektive jejich jednotlivých strojních součástí.  
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c) Vedení důkladné dokumentace o každém stroji a jeho součástech. Z dokumentace 

by měly vyplývat silné stránky, v čem se stroj nebo zařízení osvědčuje, ale také 

slabé stránky, veškeré opravy, častost oprav a jejich náplň. Modul pro řízení 

údržby PM v SAP nebo nově vyvinutý CAS (počítačová podpora standardizace) 

jsou možnými nástroji pro naplnění tohoto bodu.  

d) Plánování oprav a jejich náplň s předem promyšlenou přípravou. Organizace 

a synchronizace času potřebného k opravě s provozem linky, dostupnost ND 

(náhradních dílů a součástí), příprava údržbářů (opravářů), zaúkolování pracovníků 

linky během zásahu, předběžná finanční kalkulace oprav. Tyto zmíněné faktory 

jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů pro implementaci TPM, TIM nejen 

do průmyslových společností. CAS, popřípadě PM modul v SAPu jsou možným 

nástrojem pro realizaci výše zmíněných činností. 

e) Organizace nákupu, v první řadě snížení skladových zásob (údržbářské 

a opravárenské vybavení, ND a spotřební materiál). Pro efektivní plánování 

nákupu lze využít nástroj CAS, popřípadě již stávající podnikový systém SAP, 

zahrnuje-li modul MM (Skladové hospodářství a logistika). 

f) Školení pracovníků. Zaučení a jejich výcvik pro správné, šetrné a efektivní 

zacházení při práci se stroji a zařízeními. Tato oblast je záležitostí vedoucích 

provozu a leaderů údržby, aby stroje pracovaly v co jak nejpříznivějších 

podmínkách a byly dodržovány pokyny výrobce strojů a zařízení k obsluze  

a údržbě. 

g) Začlenění základních a jednoduchých údržbářských úkonů (povrchové čištění, 

mazání, vizuální kontrola, …) do náplně práce operátorů linky. Zmíněné 

údržbářské zásahy jsou součástí technologických postupů v systému CAS. 

Pro zjednodušení a zrychlení zásahu je vhodné tyto postupy vytisknout a umístit 

na pracovní místa ke strojům.  

h) Kooperace operátorů linky s opraváři při provádění zásahu. Tato oblast je 

záležitostí vedoucích provozu a leaderů údržby, zdali je vhodné využití obsluhy 

linky jako pomocné síly při opravách. 

i) Zdokonalování spolupráce mezi operátory linky, údržbáři, prováděnými 

prohlídkami a opravami. Tato oblast je opět záležitostí vedoucích provozu  

a leaderů údržby. 
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j) Systematické a pravidelné posuzování informací a dat z finančních, zásobovacích, 

provozních a dalších hledisek pro zdokonalení procesu řízení. Tento bod je jedním 

ze stěžejních míst a je důležité objektivně hodnotit výsledky. 

k) Hodnocení celého chodu a všech složek zasahujících do systému TPM. Na základě 

výsledků a hodnocení se přijímají vhodná opatření na jednotlivé výše zmíněné 

složky. Celý systém by měl směřovat ke stálému zlepšování vývoje TIM.[3] 

 

3.1. Náklady spojené se zavedením TPM 

 

S implementací TPM do systému řízení v podniku, tedy do praxe jsou spojené určité 

náklady, viz Tabulka 2. Mezi základní položky patří zejména náklady na změnu 

dosavadního systému řízení údržby a položky, které se v nynějším provádění údržby 

neobjevují. Tyto náklady je důležité vyčíslit, aby bylo možné odhadnout přibližný reálný 

přínos podniku po zavedení TPM.  
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Náklady na plánovanou údržbu 
Náklady na údržbu periodickou 

Náklady na údržbu dle stáří zařízení 

Náklady na diagnostickou údržbu 

Náklady na subjektivní diagnostiku 

Náklady na měření provozních parametrů 

Náklady na měření vůlí v mechanismech 

Náklady na diagnostiku opotřebovaných olejů 

 

Tabulka 2 – Náklady na zavedení TPM 

Odhad nákladů potřebných pro zavedení TPM 

a) Vytvoření studie, organizace a řízení zavedení systému TPM 

- Vytvořený přes externí firmu (např. VŠB-TU Ostrava), časový horizont cca 6 

měsíců v hodnotě 350 tisíc Kč. 



32 

 

b) Pořízení IS pro zpracovávání informací 

- Podnik již má zavedený SAP a modul údržby PM. 

- Podnik disponuje softwarem pro tvorbu dokumentů (Excel, Word apod.). 

- Systém CAS, software pro řízení datové základny, vč. datové základny VŠB-TU 

Ostrava. Cena 500 tisíc Kč. 

- Grafický třídicí systém v ceně 500 tisíc Kč. 

c) Školení na TPM 

- V prvním roce jednorázové 4 kurzy na základě zavedení TPM pro pracovníky týmu 

TPM. Cena 4 x 50 tisíc Kč = 200 tisíc Kč. 

- Pravidelný, každoroční kurz pro obsluhu a nové pracovníky, jak šetrně zacházet se 

stroji. Cena 50 tisíc Kč. Zpracování materiálů pro přijímání nových zaměstnanců 

do týmu údržby a materiálů pro pravidelné proškolování pracovníků údržby. Cena 

80 tisíc Kč.  

d) Údržba periodická 

- Čištění, mazání, dotahování šroubů a další. Cena cca 50 tisíc Kč.  

e) Diagnostika  

- Tribodiagnostika, vibrodiagnostika, subjektivní diagnostika a další. Náklady 

na vibrodiagnostiku jsou již daná z předchozích let, provádí externí firma Esos. 

Zdali je nutné prováděnou diagnostiku rozšířit nebo je dostačující, by ukázala 

prováděná studie.  

Odhadované celkové roční náklady na zavedení TPM do systému řízení. 

 

 

 

 

 

Tabulka 3 – odhad celkových nákladů na zavedení TPM 

 

 

položka  Kč 

Studie zavedení TPM 350 000 

CAS 500 000 

GTS 500 000 

Školení jednorázové 200 000 

Školení každoroční + jednorázově materiály 50 000 + 80 000  

 Periodická údržba 50 000 

Celkové odhadované náklady 1 730 000 
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3.2. Návrh zpracování postupů v rámci TPM 

 

Na vybraném stroji (vyfukovačka SBO 10) zůstaly názorně rozpracované tři zásahy. 

Jedná se o výměnu (změnu formátu) formy, opravu zobanu obraceče s vyhazovačem  

a údržbu převodovky. Pro první dva zmíněné byl na základě informací poskytnutých 

technikem vytvořen jednoduchý postup práce s obrázky pro rychlou orientaci. Pro další 

krok by bylo nutné návody zkontrolovat, upravit a vložit do systému CAS. Abychom si 

uměli představit, jak ve skutečnosti systém vypadá a pracuje, byl navržen a nafocen postup 

(krok po kroku) pro nastavení inspekční prohlídky převodovky přímo ze systému CAS. Při 

aplikaci do praxe by bylo nutné vložit první dva zásahy stejně jako převodovku do systému 

CAS. Obdobným způsobem, jak je na převodovce ukázaná inspekční prohlídka, by se 

mohly vytvořit postupy pro jakýkoliv preventivní zásah nebo opravu. 

 

a) Výměna (změna formátu) formy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 17 – Změna formátu formy 
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Výměna/změna formátu formy je jedním z velmi častých operativních zásahů. Stroj 

slouží pro výrobu plastový láhví o obsahu 0,5; 1 a 2 litry. Pro každý obsah láhve je určená 

jiná forma a při spuštění stroje se vyfukuje vždy stejný obsah láhve ve všech deseti 

formách. Stroj umožňuje při poruše vynechat jednotlivé formy z cyklu výroby, tedy je 

možné jet pouze na 9 a méně forem.  

Postup výměny: 

a) Otevření formy pomocí kuličkového kotouče na Obrázek 17, označení 3, 

b) povolit 4x imbus – označení 1, 

c) formu vytáhneme, 

d) očistíme části od starého maziva, 

e) naneseme nové mazivo, 

f) nainstalujeme novou formu, 

g) kontrola kolíku označení 2 - díra na levé části formy, 

h) dotažení 4x imbus – označení 1, 

i) odpojení chlazení dna, viz Obrázek 19, 

j) napojení vysokého tlaku vzduchu, 

k) výměna dna formy, 

l) odpojení vysokého tlaku vzduchu, 

m) napojení chlazení dna formy, 

n) výměna dorazu označení 1 povolením matice – označení 2, viz Obrázek 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 18 – Doraz protahování 
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b) Repase zobanu obraceče s vyhazovačem 

Zoban obraceče (Obrázek 20) zajišťuje založení (navléknutí) předforem, které 

přicházejí z dávkovacího kola, zajišťuje jejich rotaci a vyložení (vyvléknutí). Otáčecí linka 

přepravuje předformy do pece s infračerveným zářením a zajišťuje pootočení předforem 

o 180ᵒ na vstupu a výstupu infračervené pece. Názorná ukázka funkce, viz Obrázek 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 – Výměna dna formy[13] 

Obrázek 20 – rozpad zobanu obraceče 

s vyhazovačem[13] 
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Tabulka 4 – součásti zobanu obraceče s vyhazovačem[13] 

Zoban obraceče se repasuje vždy po zjištění jeho nedostatku. Aktuálně je na stroji 

připravována tato preventivní oprava, která se do nákladů propíše daleko příznivěji, než 

případné řešení poruch zobanů. 

Postup opravy: 

a) Odšroubovat šroub označení 10 (imbus), 

b) vytáhnout vnitřek – součásti s označením 2 až 9, 

c) výměna součásti s označením 2, 3, 4, 5, 8, 10 a 11, 

d) složit zpět podle Obrázek 20, 

e) zašroubovat šroub s označením 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) převodovka 

Na převodovce je ukázáno, jak vypadá systém CAS v praxi. 

1 Vyhazovač 7 Trojsegmentový prstenec 

2 Šroub 8 Torický spoj 

3 Pružina 9 Koncovková objímka 

4 Základová deska 10 Šroub 

5 Kolík/Závlačka 11 Podložka 

6 Spojka     

Obrázek 21 – Funkce obraceče s vyhazovačem[13] 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obrázek 22 vidíme úvodní stránku normativu. V kroužku zůstalo názorně 

naznačeno, o jaký druh stroje se bude jednat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – Normativy 1 

Obrázek 23 – Normativy 2 
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Po rozkliknutí druhu stroje (vyfukovačky) je nutné vybrat, o jaký stroj se jedná  

(v našem případě vyfukovačka SBO 10). Další krok rozděluje, zdali se jedná o strojní 

součásti nebo elektro součást. Hledáme převodovku, rozklikneme strojní zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 – Normativy 3 

Obrázek 25 – Normativy 4 
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V dalším kroku (Obrázek 25) se objeví zpracované pracovní postupy, celky – 

vybereme převodovou skříň. Na následujícím Obrázek 26 vidíme již možné zásahy, 

z nichž vybereme námi požadované, viz Obrázek 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 – Normativy 5 

Obrázek 27 – Normativy 6 
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Na Obrázek 27 je ukázka, jak by mohla případně vypadat inspekční prohlídka. Zůstaly 

vybrané: čistění povrchové, vizuální kontrola vnější a kontrola dotažení šroubů. Zmíněné 

zásahy zůstaly sloučené do jednoho – Inspekční prohlídka. Z normativů vyplývají i časové 

hodnoty, tedy je možné přesně naplánovat zásah a odhadnout náklady s tím spojené.  

 

4. Celkové zhodnocení 

 

Společnost Kofola a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců nápojů nejen v ČR  

a dokazují to hlavně stálým rozvojem: budováním nových výrobních závodů, 

zdokonalováním výrobních postupů a hlavně stále větší popularitou mezi zákazníky.  

Mezi kroky směřující k dalšímu zefektivnění výroby patří optimalizace systému řízení 

údržby. Se zavedením TPM do systému řízení údržby se dá předpokládat, že nastanou 

změny v řízení údržby a celkovém pohledu na údržbu jako nezbytnou součást výrobního 

procesu. Změny by se měly efektivně projevovat hlavně v oblastech plánování provádění 

údržby, nákupu ND a organizování náplně práce údržbářů.   

V současné době je údržba prováděná jen do určité míry, kterou stanovují nutné zásahy 

zajištující provozuschopnost strojů a zařízení. Jako preventivní opatření si společnost 

Kofola a.s. nechává zpracovávat na vybrané zařízení vibrodiagnostiku, jejímž výsledkem 

je stručné doporučení. Opravy se zpravidla provádějí, až nastane porucha. Následkem jsou 

nežádoucí prostoje a vysoké náklady na opravu, které vznikají nutností v co nejkratším 

čase uvést stroj nebo zařízení do provozuschopného stavu. Podnik disponuje informačním 

a řídicím systémem SAP s PM modulem pro údržbu. Tento systém nabízí daleko více 

funkcí a možností, které by mohl podnik zhodnotit vkládáním kvalitnějších informací. Stav 

vedené dokumentace o opravách na strojích a zařízeních má pouze základní informační 

charakter a neumožňuje další vyhodnocení a zavedení případné prevence. 

Podle všeobecně daných zkušeností se zaváděním TPM do systému řízení údržby můžeme 

odhadnout pokles poruch a snížení nákladů na údržbu. Hrubý odhad poklesu poruch činí až 

70%. Můžeme taky očekávat, že eliminace prostojů strojů a zařízení při poruchách se 

projeví jako zvýšení produkce a tedy navýšení zisku. 
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Aktuální stav (roční) Předpokládaný stav po zavedení TPM(roční) 

položka  Kč položka  Kč 

Náklady na údržbu linky KRPET02 683 512,36 Náklady na údržbu linky KRPET02 227 837,45 

ztráty vlivem prostojů linky KRPET02 272 559,89 ztráty vlivem prostojů linky KRPET02 54 511,98 

           celkové náklady 956 072,25            celkové náklady 282 349,43 

Tabulka 5 – srovnání nákladů 

V Tabulka 5 můžeme vidět náklady v roce 2014 na výrobní linku KRPET02, které 

činily 683 512,36 Kč. Prostoje vlivem poruch se vyšplhaly na 2532,3 min. Společnost 

Kofola a.s. každých 60 min prostoje linky KRPET02 vyčíslila na 6458 Kč. Po zavedení 

TPM do systému řízení údržby se odhaduje, že náklady na údržbu se můžou snížit až 

na 1/3 původních a ztráty vlivem prostojů linky se téměř eliminují, viz Tabulka 5.  

Další přínos vyplývající se zavedení TPM je v poklesu pracnosti provádění samotné 

údržby, snížení nákladů na skladování ND a v konečném důsledku může nastat situace, 

kdy bude možno snížit počet pracovníků údržby.  

Bylo provedeno naznačení metodiky aplikace TPM do praxe ve výrobním závodě 

v Krnově, společnosti Kofola a.s., včetně předpokládaného hrubého ekonomického 

zhodnocení, tzn. snížení nákladu, zvýšení produkce a z toho plynoucích efektů. Pro bližší 

specifikaci navržených opatření je nezbytné provést podrobnější studii, která se bude 

zabývat celkovou činností údržby se všemi aspekty. 
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