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Anotace: 

 V p�edložené bakalá�ské práci je všeobecn� rozebrána problematika údržby stroj� a 

za�ízení. Práce se zabývá jednotlivými nástroji zajiš�ování údržby, vyhodnocováním a 

možnostmi osobnostního rozvoje zam�stnanc� v oblasti emo�ní inteligence jako vyty�enou 

metou k efektivn�jšímu fungování nejen úseku údržby, ale i celé spole�nosti. V návaznosti 

na uvedené postupy a principy je pak navržena metodika údržby stroj� a za�ízení pro 

lomovou t�žbu surovin spravovaných Vršanskou uhelnou, a. s. Dále jsou pak vyhodnocena 

pozitiva a negativa návrhu oproti stávajícímu zavedenému systému. 

Klí�ová slova: údržba, TPM, Cp, Cpk, EQ, IQ, 5S, OEE, PPM, Kaizen, Muda 

Summary: 

 In the proposed bachelor thesis it is generally discussed issue of machine and 

equipment maintenance. The thesis deals with individual tools of maintenance providing, 

evaluating and with possibilities of personal development of employees in emotional 

intelligence area as a set target to more effective functionality not only of maintenance 

department, but the entire company. Consequently on these attitudes and principles a 

methodology of machine and equipment maintenance used for open mining by Vršanská 

uhelná, a. s. was proposed. Then positives and negatives of the proposal in comparison to 

the contemporary established system were evaluated.

Key words: maintenance, TPM, Cp, Cpk, EQ, IQ, 5S, OEE, PPM, Kaizen, Muda 
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1  Úvod a cíle bakalá�ské práce 

Úvodem si �ekn�me, že pojem údržba je velmi komplexní soubor nejr�zn�jších 

�inností provád�ných za ú�elem maximalizace zisk� výrobní spole�nosti, udržováním 

technologických celk� výrobního za�ízení v provozuschopném stavu s vynaložením 

optimálních náklad� vzhledem k plánované životnosti výrobního za�ízení, ochrany zdraví a 

bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí. Rozvíjením lidského v�d�ní a chápání se 

v dnešní dob� p�estává údržba opomíjet a stává se rovnocenn� d�ležitou sou�ástí výrobní 

spole�nosti, stejn� jako samotná výroba, která je údržb� satisfakcí produktivní a dob�e 

odvedenou prácí. Jedná se tedy spíše o symbiózu výroby a údržby. Nelze samoz�ejm� �íci, 

že na ostatních odd�leních nezáleží. V moderním pojetí �ízení firmy je vždy kladen d�raz 

na týmovou práci, tedy úsp�ch záleží na každém jedinci od vrcholového managementu po 

poslední uklíze�ku. Málokdo si opravdu uv�domuje, že n�kolik posledních let procházíme 

fází neustálého zrychlování v oblasti nabídky, které vede k dynamickému r�stu sortimentu 

ve všech oblastech výroby, tedy i údržby a služeb. Už neplatí Ford�v citát „You can have 

any color car you want as long as it’s black“, v p�ekladu „M�žete mít jakoukoliv barvu 

auta, pokud chcete �ernou“, který u nás na rozdíl od vysp�lejších �ástí sv�ta, platil až do 

konce osmdesátých let minulého století. Dnes už se nespokojíme s jedním druhem jogurtu, 

dostupnost pouhých dvou televizních program� by mladá generace považovala za 

diskriminaci. P�esto, že to není až tak dávno, sv�t produkt� a technologií se výrazn� a 

nezvratn� zm�nil. Zákazník požaduje co nejv�tší sortiment a tak se výrobci snaží 

zákazníka uspokojit, nabídnout mu v�tší sortiment. Jinými slovy to p�edstavuje vyráb�t 

v mnohem menších výrobních sériích, kdy mnoho výrobk� má výrazn� kratší životní 

cyklus, t�eba již v rozmezí jediného roku, zejména v elektrotechnice a informa�ních 

technologiích. Mnohdy výrobní zakázka podnikem jen jednou doslova „proletí“ a 

vzhledem k rychlému morálnímu zastarání již není d�vod ji opakovat a využít již 

vytvo�ené know-how, což má vliv na všechny sféry podniku, logistiku, údržbu, výrobu, 

inženýring a projektování. Takový rozvoj výroby byl možný jen na základ� celé �ady 

podmi	ujících faktor�, mezi které pat�í nap�. globalizace (propojování ekonomik), pád 

železné opony (dozv�d�li jsme se, co m�li jinde), informa�ních a komunika�ních 

technologií (víme, co mají jinde) a v neposlední �ad� rozvoj výrobních technologií a 

výrobních systém�, podmi	ujících pot�ebnou flexibilitu transformace materiálu na 

výrobky žádané stále náro�n�jšími zákazníky. V této etap� rychlého rozši�ování sortimentu 
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nemohou naše výrobní systémy �erpat pouze z klasického Toyota Production Systems a 

Lean Manufacturing, tedy z filozofií myšlenkov� vzniklých v minulém století, ale musí se 

rozvíjet v souladu s pot�ebami a nároky sou�asného trhu. Je možné i �íci, že poznatky a 

know-how získané v nedávné minulosti p�i rozvoji štíhlé výroby, p�i zavád�ní metod 

pr�myslového inženýrství i procesní organizace, nebudou osamoceny sta�it na požadavky 

21. století. To vše je ovšem mnohem globáln�jší téma než si klade za cíl tato bakalá�ská 

práce. 

Cílem mojí bakalá�ské práce je shrnout metody, systémy a možnosti provád�ní 

údržby v globálním m��ítku, aplikovatelné v nejr�zn�jších typech výrobních, ale i 

nevýrobních odv�tví. Poté navrhnout metodiku pro údržbu p�i lomovém dobývání, 

porovnat se stávajícím zp�sobem údržby konkrétního lomu, zhodnocení negativních a 

pozitivních p�ínos�. Protože se jedná o rozsáhlé téma, a nelze jednoduše obsáhnout vše, 

budu se tedy zam��ovat zejména na to, co osobn� s ohledem na svou praxi považuji za 

d�ležité, a také co bylo požadováno v zadání této bakalá�ské práce. 
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2  Základní pojmy údržby a provozní spolehlivosti 

Jak již bylo �e�eno v úvodu, v dnešní dob� už není možné údržbu opomíjet p�esto, že 

se tak ješt� nedávno leckde d�lo. Dnes bychom m�li vid�t tento jev ojedin�le. Cíle se 

údržb� kladou mnohem vyšší, než jen prost� opravit co se porouchalo. Údržba musí nejn 

zajiš�ovat provozní spolehlivost výrobních za�ízení a dobrý technický stav po celou dobu 

jeho životnosti, zajiš�ovat a zvyšovat kvalifikaci personálu, stanovovat m��itelné a 

kontrolovatelné cíle, ale také optimalizovat spot�ebu finan�ních prost�edk�, pracovní síly a 

zásob náhradních díl� p�i sou�asném udržení provozní spolehlivosti, prodlužování 

životnosti a snižování opot�ebení za�ízení, tak aby nebyla ohrožena produktivita celé 

spole�nosti. Neexistuje z�ejm� žádný procesn� systémový a technicky ucelený ideální 

model údržby, je t�eba zohled	ovat a respektovat konkrétní prost�edí výrobní spole�nosti a 

použít zobecn�né zásady o kterých budeme dále hovo�it. 

�Projektování a konstrukce 

Údržba by m�la být zastoupena ve všech etapách života technologie od prvopo�átku 

každého nového projektu, konstrukce, dimenzování, provozu, ale i vy�azení z provozu, a 

spolurozhodovat o výb�ru vhodné technologie s ohledem na po�et díl� (konstruk�ních 

celk�), p�ístupu k servisním bod�m, míst�m údržby a jejich minimalizace, životnosti, 

efektivní �išt�ní, zakrytování t�žko udržovatelných míst s �lenitými plochami, použití co 

nejmenšího po�tu nástroj� k údržb�, použití rychloupínacích mechanizm� k snadnému 

p�ístupu k servisním bod�m, zajišt�ní snadné vizuální kontroly (pr�zory, okénka), 

jednoduché procedury vým�ny díl�, snižování požadavk� na se�ízení po údržb�, použití co 

nejvíce standardních díl�, vypracování p�ehledných a jasných manuál� pro techniky i 

uživatele, popsání správného �ešení v krizových situacích a b�hem oprav, spln�ní nejen 

legislativních nárok� na BOZP a PO, zohledn�ní skute�ného provozního prost�edí. Tato 

�ást projektu má pro ob� strany, údržbu i projekci, vedlejší velice pozitivní psychologický 

efekt. Údržba pocítí, že je respektována a m�la možnost se p�edem ke všem sporným 

v�cem vyjád�it. Bude tak v�d�t, že vybrané �ešení bylo zvoleno jako optimální, snadn�ji se 

tak ztotožní s postupy a požadavky na servis a údržbu technologie, kterou vezme za 

vlastní. Projektantovi na druhé stran� velice pom�že seznámit se, se skute�ným provozním 

prost�edím a praktickými zkušenostmi z provozu, pro který práv� projektuje novou 

technologii. Jde-li o inovaci, nebo obdobnou technologii, kterou již údržba spravuje, velice 
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mu pom�že zp�tná vazba. Ke všem t�mto v�cem m�že p�ihlédnout, vprojektovat optimum 

provozuschopnosti a provozní spolehlivosti,  k �emuž mu v dnešní dob� velice pomáhají i 

softwarové prost�edky umož	ující simulovat nep�íznivé vlivy prost�edí, statické i 

dynamické zatížení, kmitání o r�zných frekvencích, st�ídání teplot atp., což má nesporný 

vliv na provoz, životnost a údržbu. 

�Provoz 

Provoz je nejdelší �ást života stroje, kde se z n�j stává výrobní prost�edek, vytvá�ející 

o�ekávané hodnoty, na kterých je více �i mén� závislá celá spole�nost. A tak je na míst� si 

�íct, že jedny z klí�ových lidí jsou práv� vedoucí (manager) údržby a vedoucí výroby. 

Záleží na jejich osobnostech, schopnostech vzájemné komunikace i komunikace s okolím, 

p�i�emž technické znalosti se považují za samoz�ejmost. Musí být schopni systémov� a 

technicky nastavit pravidla prolínající se ob�ma st�edisky a spolupracovat p�i interním 

školení personálu a prosazování autonomní a produktivní údržby. Jeden z jejich hlavních 

cíl� je vysoká produktivita výroby. Dle d�ležitosti bychom mohli jejich hlavní spole�né 

cíle se�adit asi následovn�: 1. Bezpe�nost práce, ochrana zdraví p�i práci a požární 

ochrana, 2. Ochrana životního prost�edí, 3. Kvalita odvedené práce (zmetkovitost), 4. 

Produktivita.  

�Vy�azení z provozu 

Pokud již není možné za�ízení z ekonomických, nebo bezpe�nostních �i jiných 

d�vod� provozovat dochází k jeho vy�azení, rozebrání, odprodeji. I tady hraje svou úlohu 

údržba ne, že by ze sentimentu �i nostalgie naplnila sklady náhradních díl� vším co se dá 

rozebrat se slovy „To se jednou m�že hodit“ a po deseti letech p�ehazování z jedné strany 

skladu na druhou je stejn� zlikvidovali. Ale �áste�n� ano. Sou�ástky které jsou 

v perfektním stavu a jsou použity na obdobném za�ízení, které údržba také spravuje jsou 

zpravidla s rozmyslem p�evedeny jako náhradní díl. Jinak je to ta pravá chvíle k ov��ení 

skute�ného stavu technologického celku vzhledem k tomu v jakém jsme se domnívali, že 

je. Ov��ení opot�ebení jednotlivých sou�ástí a ú�innosti uplat	ované pravidelné údržby a 

servisních prací. Analýz a rozbor� ze kterých se dají ud�lat záv�ry, p�ijmout opat�ení a 

uplatnit v další práci údržby. 
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3  Metody a systémy zajišt�ní údržby v obecné rovin�

Bez ohledu na to, o jakých metodách a postupech budu v této �ásti hovo�it, rád bych 

p�edeslal, že se vždy jedná pouze o metodu, neboli nástroj, který se dá voliteln� aplikovat, 

nikoliv o cíl, co by m�l každý bezpodmíne�n� dodržet, aby se dostavil úsp�ch. Každý 

systém má sv�j cíl, od každého systému se o�ekává zlepšení, každý systém se také musí 

zam��it na jeho vlastní omezení. Výstižným p�ehledem vývoje údržby je obrázek 1 

„Historický vývoj charakteru údržby, který vyjad�uje ú�innost jednotlivých strategií 

údržby.“ A obrázek 2 „Strategie údržby.“ [3] V této �ásti jsem vybral to, co považuji za 

podstatné nebo zajímavé, a podrobn�ji to budu zkoumat.  

Obrázek 1 Historický vývoj charakteru údržby [3] 
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Obrázek 2 Strategie údržby [3] 

3.1  EQ Emo�ní inteligence 

Emo�ní inteligenci (EQ), jinde uvád�ná také jako osobní kompetence, jsem zám�rn�

uvedl na za�átku, protože jsem osobn� p�esv�d�en, že stejn� tak jak byla v minulosti 

opomíjena údržba, není v sou�asné dob� v�nován dostatek pozornosti zvyšování EQ. Toto 

je další krok k úsp�šnému fungování a rozvoji spole�nosti. 

Od doby stanovení inteligen�ního kvocientu (IQ, W. Stern 1912) a od zavád�ní 

masového používání inteligen�ních test� u rekrut� americké armády b�hem první sv�tové 

války (1918) došlo k vzestupu pr�m�rné hodnoty IQ ve všech vysp�lých zemích o 24 

bod�. D�vodem je lepší výživa, snazší p�ístup ke vzd�lání, kdy více d�tí absolvuje více 

škol, rozší�ení nejr�zn�jších rébus� a po�íta�ových her p�ispívajících k prostorové 

p�edstavivosti, a v neposlední �ad� i menší po�et d�tí v rodin� (faktor obecn� korelující 

s úrovní IQ u d�tí). 

Zárove	 se však za�íná projevovat zhoubný paradox, a to v pracovním procesu. 

Spolu s nár�stem IQ u d�tí výrazn� klesla úrove	 jejich emo�ní inteligence. Sou�asná 

generace d�tí a mládeže je mnohem více postižena emocionálními poruchami než generace 
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p�edchozí. Obecn� lze sou�asné d�ti charakterizovat jako osam�lé a deprimované, mnohem 

zlostn�jší a nezvladateln�jší, nervózn�jší, úzkostn�jší, impulzivn�jší a agresivn�jší. Což 

prokázala studie psychologa Vermontské univerzity, dr. Thomas Achenbacha jenž tvrdí, že 

pokles úrovn� emo�ní inteligence se ukazuje všude na sv�t� a ve všech vrstvách. Sv�d�í 

pro to alarmující nár�st psychických poruch mezi mládeží, jako jsou pocit odcizení, 

drogová závislost, násilí a zlo�in, deprese, poruchy p�ijímání potravy, necht�ná t�hotenství, 

šikana a záškoláctví. Na pracovištích znamená tento alarmující defekt v oblasti emo�ní 

inteligence vážný problém. Lidem, kte�í prošli Achenbachovou studií bude v roce 2009, 

dvacet dev�t let. To znamená, že je v nejproduktivn�jším v�ku generace s významnými 

defekty v oblasti EQ. Ostatn� proto je v mé práci v�nováno tomuto tématu pom�rn� dost 

prostoru. Manažér údržby stejn� jako ostatní �elní p�edstavitelé každé spole�nosti by si 

toto m�li uv�domovat a vhodným zp�sobem ve všech zam�stnancích rozvíjet EQ, které na 

rozdíl od IQ rozvíjet a zvyšovat lze. 

V sou�asné dob� se stáváme sv�dky p�evratných zm�n v požadavcích na osobní 

vlastnosti podmi	ující úsp�ch na pracovišti. Všichni jsme podrobováni novému hodnocení 

podle nových m��ítek, kdy p�estává hrát rozhodující roli míra inteligence, vzd�lání a 

zkušeností, naproti tomu do pop�edí vystupuje poznání a zvládnutí vlastních možností a 

schopností a úrove	 komunikace s okolím. Tato nová m��ítka se stále více uplat	ují p�i 

rozhodování p�edstavitel� organizací o tom, kdo má být do zam�stnání p�ijat a kdo ne, kdo 

má být povýšen a kdo p�esko�en, kdo zachován a kdo propušt�n. 

Aplikace nových pravidel hry dává tušit, kdo se v budoucnu ocitne na vrcholu a kdo 

je naopak ohrožen selháním. Navíc se jimi bez ohledu na to, v jakém oboru a jak vysoko 

v hierarchii podniku pracujeme, pom��ují naše vlastnosti a osobnostní rysy, rozhodující 

pro uplatn�ní na trhu práce obecn�, i pro p�ípadná další zam�stnání. 

Nová pravidla mají málo spole�ného s tím, co nám bylo jako d�ležité všt�pováno už 

od školních let. Dokonce i stupe	 dosaženého vzd�lání hraje z hledisek tohoto standardu 

úlohu jen nepatrnou! Podle nových m��ítek jsou p�íslušné intelektuální schopnosti a 

odborné znalosti základním p�edpokladem, z n�hož se vychází, ale hlavní pozornost se 

soust�e
uje na osobní vlastnosti, jako jsou iniciativnost, schopnost vcít�ní se do myšlení 

druhých (empatie), schopnost p�izp�sobení se a um�ní p�esv�d�ovat. 
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Nejedná se o žádný módní výst�elek ani o univerzální všelék v oboru �ízení. Údaje, 

založené na desítkách tisíc sledování zam�stnanc� nejr�zn�jších odv�tví, mluví jasn� a nutí 

nás brát tyto výsledky vážn�. S dosud nedosaženou p�esností totiž tento výzkum dokázal 

nap�íklad vymezit vlastnosti p�edur�ující pracovníka ke špi�kovému výkonu. Zárove	 se 

poda�ilo poukázat na ty lidské vlastnosti, jež se nejv�tší m�rou podílejí na úsp�chu 

jednotlivce a zejména ty z nich, které ho p�edur�ují k dosažení vedoucího postavení. 

V é�e kdy p�estala existovat jistota zam�stnanosti, kdy dokonce i sám pojem 

„Pracovní místo“ je nahrazován pojmem „P�enosné“ kompetence, jsou to práv� tyto 

vlastnosti, jež nás �iní zam�stnatelnými, upot�ebitelnými na trhu práce. Po desetiletích 

používání vágních termín� jako charakter, osobnost, kompetence k výkonu té které práce 

se dosp�lo k shrnutí t�chto vlastností pod pojem emo�ní inteligence. 

Jde zejména o �ty�i základní schopnosti: 

�Schopnost rozpoznat vlastní emo�ní stav a emo�ní stav druhých. 

�Schopnost chápat p�irozený pr�b�h emocí. 

�Schopnost uvažovat o vlastních emocích a o emocích druhých. 

�Schopnost zvládat vlastní emoce a emoce druhých. 

Pro všechny zam�stnance údržby jsou tyto schopnosti a jejich uplatn�ní velice 

d�ležité, protože musí být schopni denn� efektivn� spolupracovat se zam�stnanci ostatních 

odd�lení, zejména výroby, kvality a nákupu. P�i�emž jsou vystavováni nejr�zn�jším 

situacím, kdy je pot�eba využívat výše uvedené schopnosti. Vyzrálý dosp�lý �lov�k by m�l 

mít IQ a EQ v rovnováze, nep�edstavujme si ho jen jako milého hodného �lov�ka. Daniel 

Goleman ve své knize [2] uvádí Aristotel�v citát, který mne oslovil, že „Každý se m�že 

rozzlobit - to je snadné. Avšak rozzlobit se na toho pravého �lov�ka, tou pravou mírou,  

v ten pravý �as, z toho pravého d�vodu a tím pravým zp�sobem - to už tak snadné není“.   

Za to, že se nám to n�kdy neda�í a uv�domujeme si okamžik, až když emoci máme, tedy 

neovládáme po�átek, m�že �ást mozku amygdala jak bude dále popsáno. V modelu 

emocionální inteligence proto p�edstavuje sebeuv�dom�ní - v�etn� schopnosti monitorovat 

své emoce - základní dovednost, abychom se svým emocionálním životem zacházeli 

inteligentn�. Ideáln� to znamená odhalování destruktivních emocí ve chvílích, kdy se 

za�ínají tvo�it a nikoli poté, kdy již zachvátily naši mysl. Pokud si dokážeme uv�domit 
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destruktivní emoce ve chvíli, kdy se za�ínají projevovat, máme maximální volbu, jak na ni 

reagovat. A tím skute�n� �ídit své reakce ú�eln� a efektivn� s v�domím cíle "být 

úsp�šn�jší". 

 Pro správné chápání emo�ních reakcí v mozku, musíme znát místo vzniku emocí. U 

lidí existují dv� sídla emocí, jsou to amygdala a hippocampus. Hippocampus a amygala 

byly p�vodn� dv�ma klí�ovými centry primitivního �ichového mozku, z n�hož se v 

pr�b�hu evoluce vyvinula mozková k�ra a pozd�ji i neokortex. Do dnešního dne tato 

centra limbického systému odpovídají za v�tšinu nebo alespo	 za podstatnou �ást u�ení a 

procesu zapamatování. 

  

 Obrázek 3 Rozd�lení mozkových center [1]    Obrázek 4 Mozkový kmen [1] 

Amygdala je centrem p�edevším cit�. Aktivita amygdaly a její harmonická 

spolupráce s neokortexem jsou základem emo�ní inteligence. Amygdala pe�liv� a 

nep�etržit� sleduje všechny informace pocházející ze smyslových orgán� a hledá krizové 

situace. Tato úloha dává amygdale velkou moc nad naším duševním životem. Rozsáhlá sí�

nervových spojení umož	uje amygdale p�evzít v citové krizi velení nad v�tšinou mozku - 

v�etn� našeho racionálního myšlení. 

Hippocampus se podílí spíše jen na registraci smyslových prožitk� a na ur�ování 

jejich významu, než na vlastních citových reakcích. Hlavním p�ínosem hippocampu je 

dokonalé vytvo�ení pam��ové stopy, kontextu, jež je základem naší schopnosti rozlišovat 

citový význam událostí. Zatímco hippocampus si pamatuje prostá fakta, amygdala 

uchovává vzpomínky na citové zabarvení t�chto skute�ností. Amygdala s hippocampem 
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sice pracují ruku v ruce, ale skladují svoje osobní vzpomínky nezávisle jeden na druhém. 

Zatímco hippocampus uchovává události, amygdala ur�uje jejich citové zabarvení. 

Amygdala však dozrává v d�tském mozku velmi rychle a je mnohem dokonaleji vyvinutá. 

Tato dominantní role amygdaly v �asném d�tství potvrzuje správnost základního principu 

psychoanalýzy, a sice že události prvních let života, kontakt a konflikt mezi dít�tem a t�mi, 

kte�í o n�j pe�ují, vytvá�ejí citové základy �lov�ka. 

Jako jedine�ný nástroj, který by m�l ovládat manager údržby, stejn� jako všichni 

vedoucí pro zlepšení pracovního výkonu (dle mého názoru), je pohovor za ú�elem 

hodnocení zam�stnance a pohovor za ú�elem pokárání. A to s výše uvedenými 

schopnostmi uv�dom�ním si a prací s vlastními emocemi a emocemi druhých. Pohovory, 

které jsou zam��eny na zlepšení výkon� pracovník�, jsou nástrojem, který dovoluje 

vytvá�et pot�ebnou komunikaci a umož	uje vedoucímu pracovníkovi navazovat a udržovat 

vztahy se svými pod�ízenými. 

Vedoucí pracovník by m�l b�hem pohovoru, p�i kterém se hodnotí výkon 

pracovníka, maximáln� napomoci tomu, aby si hodnocený pracovník sám vyhodnotil sv�j 

výkon a stanovil si do budoucnosti konkrétní cíle. Je to lepší zp�sob než posuzování 

výkonu pod�ízeného vedoucím pracovníkem. 

Na druhé stran� by se vedoucí pracovník nem�l p�i pohovoru, na kterém je pod�ízený 

kárán, omezovat pouze na vý�et fakt�. M�l by postupovat konstruktivním zp�sobem, aby 

káranému pracovníkovi pomohl nalézt pot�ebné �ešení. 

Je více než jasné, že by se tímto tématem dalo zabývat daleko podrobn�ji 

v samostatné práci a osobn� mohu potvrdit, že se tímto tématem zabývá již velká �ást 

národních i nadnárodních spole�ností. I já osobn� jsem byl do posledního zam�stnání u 

nadnárodní spole�nosti p�ijat po celodenním psychologickém vyšet�ení a po celou dobu 

p�sobení v této spole�nosti procházím kontinuálním rozvíjením svých schopností. 

V porovnání s p�edchozími zam�stnavateli, také nadnárodními spole�nostmi, kde se na 

toto nedbalo, vyjad�uji sv�j dojem, že je mnohem snazší a efektivn�jší komunikace mezi 

zam�stnanci a i spole�nost celkov� je efektivn�jší.  

Celá tato kapitola krom vyjád�ení vlastních názor� a komentá��, vystihuje názory a 

myšlenky uvedené v [1], [2], [8], [9] 
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3.2  Zp�sobilost procesu (indexy zp�sobilosti) 

Jedním nástrojem jak hodnotit zp�sobilost procesu je takzvan� výpo�et indexu 

zp�sobilosti (capability), který se používá v�tšinou p�i schvalování nových projekt�, 

p�edávání technologie z fáze projektu a odd�lení inženýringu do  odd�lení výroby a 

údržby, k zahájení hromadné výroby, schvalování zm�n ve výrob� a sledování dlouhodobé 

zp�sobilosti. Prakticky se jedná o vyhodnocení dat tak, aby byla dosažena vypovídající 

hodnota a v�rohodnost m��ení (v praxi v�tšinou minimáln� 30 kus�, jdoucích z jedné 

výrobní linky), cavity (otisku), pokud se jedná o formu pro odlívání. Pokud jde o 

dlouhodobé sledování, tak se kusy z výroby odeberou v delších �asových intervalech dle 

uvážení. Vždy se tedy musíme snažit, aby výb�rový soubor byl reprezentativní a m�l stejné 

vlastnosti jako soubor základní. Jednou z metod je náhodný výb�r, definovaný tak, že 

všechny jednotky základního souboru mají stejnou šanci, že budou vybrány. Prakticky 

postupujeme bu
 tak, že o výb�ru rozhodne náhoda (nap�. d�kladn� promícháme základní 

soubor a odebereme výb�r), nebo m�žeme vybírat pomocí losování. S tímto výb�rem 

(reprezentativním vzorkem základního souboru) provádíme p�íslušné výpo�ty. 

Ze statistického hlediska se na výrobní operaci m�žeme podívat jako na n�jaký 

výsledek, který se nám jeví jako náhodný. Konkrétnímu výsledku, který získáme p�i 

m��ení �i srovnávání, pak m�žeme �íkat realizace náhodné veli�iny. Sérii realizací 

náhodné veli�iny, které jsou navzájem nezávislé, p�edstavují náhodný výb�r. Nás nejvíce 

zajímá jakých hodnot nabývá náhodná veli�ina (jaký je výsledek pokusu, procesu) a 

s jakými pravd�podobnostmi t�chto hodnot (jak �asto, �etnost) nabývá. 

Náhodné veli�iny mohou být bu
 spojité (nap�. rozm�ry), nebo diskrétní (nap�. 

po�ty neshodných výrobk�).  

Diskrétní náhodné veli�in� p�ísluší diskrétní rozd�lení pravd�podobnosti. 

�  Alternativní - náhodná veli�ina nabývá hodnot 1 a 0, s pravd�podobností p a 1- p. 

�  Rovnom�rné - náhodná veli�ina m�že nabývat n hodnot se stejnou 

pravd�podobností 1/n. 

�  Binomické - má dva parametry, n - po�et pokus� a p - pravd�podobnost úsp�chu 

v jednom pokusu. Prvky základního souboru t�ídíme na prvky se znakem (A) nebo bez 

tohoto znaku. Udává pravd�podobnost, že v náhodném výb�ru rozsahu n bude práv� x 
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prvk� se znakem A. Slouží nap�. pro výpo�et regula�ních mezí pro regula�ní diagramy p�i 

regulaci srovnáváním pro sledování po�tu neshodných výrobk�. 

�  Poissonovo - je �astým rozd�lením málo pravd�podobných jev�. Používá se �asto 

v pr�myslových aplikacích pro posloupnost náhodných jev�, které se realizují v náhodných 

�asových okamžicích ur�itého �asového intervalu, nap�. posloupnost poruch výrobního 

za�ízení b�hem výrobní sm�ny �i po�et sledovaných vad na výrobcích. Slouží nap�. pro 

výpo�et regula�ních mezí pro regula�ní diagramy p�i regulaci srovnáváním p�i sledování 

po�tu neshod na výrobcích. 

Spojité náhodné veli�in� p�ísluší spojité rozd�lení pravd�podobnosti. Z celé �ady 

spojitých rozd�lení je nejd�ležit�jší tzv. normální rozd�lení. Význam spo�ívá v tom, že 

slouží za ur�itých podmínek k aproximaci �ady spojitých i diskrétních funkcí. Proto se 

mu dál budeme v�novat. Normální rozd�lení se využívá jako model chování velkého 

po�tu náhodných jev�. 

�  V technice - normální rozd�lení �asto spl	ují soubory rozm�r� vyráb�ných díl�, 

testy laboratorních zkoušek, výsledky kontrol atp. 

�  V p�írodních v�dách - normální rozd�lení spl	ují soubory výšek dosp�lých muž�, 

hmotnosti narozených mlá
at, testy IQ atp. 

�  V ekonomii - normální rozd�lení spl	ují soubory plat�, cen atd. 

Obecn� lze �íci, že normální rozd�lení je vhodným pravd�podobnostním modelem 

základního souboru tehdy, p�sobí-li na kolísání náhodné veli�iny velký po�et nepatrných a 

vzájemn� nezávislých náhodných vliv�. Výsledná hodnota (náhodná) vzniká jako sou�et 

vlivu díl�ích náhodných p�í�in. Každá z t�chto náhodných p�í�in p�ispívá k výsledné 

hodnot� náhodné veli�iny jen malým p�ísp�vkem, žádná z nich není dominantní. Náhodné 

p�í�iny jsou chápány jako vlastní (inherentní), neodstranitelná složka kolísání náhodné 

veli�iny (procesu). Pro r�zná σ a X se k�ivka normálního rozd�lení nazývá �asto Gaussova 

k�ivka. U rozd�lení se st�ední hodnotou 0 a rozptylem 1 se hovo�í o normovaném 

normálním rozd�lení N (0;1]) viz obr. �. 5, kde osa x je rozd�lena na úse�ky o velikosti 1, 

které jsou násobky sm�rodatné odchylky. Nalevo od vrcholu (0) jsou ozna�eny záporn� a 

napravo kladn�.  
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V t�chto intervalech leží následující podíly hodnot náhodné veli�iny: X

�V intervalu 0 a 1 ( X  + 1σ) leží 34,13% hodnot.

�V intervalu -1 a 1 ( X ±1σ) leží 2 x 34,13 % hodnot, tj. 68,26% (normální rozd�lení 

je soum�rné). 

�V intervalu -2 a 2 ( X ± 2σ) leží 95,44% hodnot.

�V intervalu -3 a 3 ( X ± 3σ) leží 99,73% hodnot.

�V intervalu -4 a 2 ( X ± 4σ) leží 99,9936% hodnot. [4]

Obrázek 5 Normované normální rozd�lení [4] 

První ukazatel zp�sobilosti procesu je definován jako pom�r mezi tolerancí (ší�kou 

tolerance) a velikosti variability procesu, danou šesti sm�rodatnými odchylkami 

základního souboru sledovaného znaku jakosti, který lze popsat normálním rozd�lením. S
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Tato hodnota ukazatele zp�sobilosti Cp vypovídá o tom jak by m�l výstup z procesu 

spl	ovat stanovené požadavky znaku jakosti, za p�edpokladu procesu se�ízeného na st�ed 

toleran�ního pole (st�ední hodnota znaku leží ve st�edu tolerance, na jmenovité hodnot�). 

N�kdy je nazýván ukazatelem schopnosti procesu. Tento ukazatel nebere z�etel na 

centrování procesu. 

 Druhý ukazatel zp�sobilosti procesu Cpk bere v úvahu, že st�ední hodnota znaku 

nemusí ležet ve st�edu tolerance. N�kdy je nazýván ukazatelem využití schopnosti procesu. 

Je ur�en polohou st�ední hodnoty vzhledem k horní a dolní toleran�ní mezi. Potom platí, že 

ukazatel zp�sobilosti Cpk je roven menší z hodnot CpU a CpL. USL LSL X

Cpk je vždy menší, nebo nejvýše rovno Cp a poskytuje nám informaci o tom, co jsme 

skute�n� dosáhli. Tyto hodnoty koeficient� zp�sobilosti vyjad�ují podmínky kladené na 

výrobní proces týkající se centrování procesu a úrovn� jeho variability. Vztah mezi Cp, CpU

a CpL , a Cpk je na obrázku 6 [4]. Ve všech p�ípadech je S = 0,67.  Co lze dále vy�íst 

z histogramu a jaká opat�ení je nutno p�ijmout jsou uvedeny p�íklady na obrázku 7. 

Mnozí dodavatelé si neuv�domují, že vyjád�í-li zákazník své požadavky na záruky za 

jakost formou index� zp�sobilosti procesu, stanovuje tím požadavky na st�ední hodnotu a 

sm�rodatnou odchylku jakostního znaku v základním souboru, viz tabulka 1. 

Tabulka 1 Vztah mezi Cp, PPM, st�edem tolerance a sm�rodatnou odchylkou 

Požadavkem všech zákazník� je vysoká hodnota Cp (malá prom�nlivost procesu) a 

pokud je to technicky možné Cp = Cpk (proces �ízený na st�ed tolerance). �íselná hodnota 

Cp vyjad�uje záruky, které dodavatel dává zákazníkovi z hlediska možnosti výskytu hodnot 

sledovaného znaku mimo tolerance. 

Cp = Cpk Záruka (PPM) X S 
1 2 700 z 1 000 000 St�ed tolerance Ší�ka tolerance/6 

1,33 64 z 1 000 000 St�ed tolerance Ší�ka tolerance /8 
1,67 1 z 1 000 000 St�ed tolerance Ší�ka tolerance /10 

2 2 z 1 000 000 000 St�ed tolerance Ší�ka tolerance /12 

S

LSLX
CpL

3

−
=

S

XUSL
CpU

3

−
=
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Obrázek 6 Centrování procesu a úrovn� jeho variability. Vztah mezi Cp, CpU a CpL , a Cpk. Ve všech 
p�ípadech je S = 0,67. [4] 
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 Data jsou v po�ádku, jsou rovnom�rn�

rozd�leny, hodnoty se nejvíc pohybují 

v okolí st�edu tolerance. Takový proces 

neustále zlepšujeme s ohledem na 

hospodárnost. 

Data jsou rovnom�rn� rozd�lena, ale 

nejsou centrovaná, hodnoty se pohybují 

v dolní polovin� tolerance. Je nutné 

se�ídit stroj, vyrobit nové kusy, znovu 

zm��it hodnoty a vypo�ítat Cp a Cpk 

Data jsou centrovaná, jsou rovnom�rn�

rozd�leny, ale hodnoty mají p�íliš velký 

rozptyl. Je nutné tento rozptyl 

redukovat, vyrobit nové kusy, znovu 

zm��it hodnoty a vypo�ítat Cp a Cpk 

Slou�ení dvou výb�r� dohromady. 

Nutné nalézt p�í�inu, pro� došlo ke 

slou�ení (smíchání dvou výrobních 

dávek, zm�ny výrobních podmínek). 

Vyrobit nové kusy, jinak data od sebe 

rozd�lit a vypo�ítat zvláš� Cp a Cpk.     

    Obrázek 7 Co lze vy�íst z histogramu 

Sou�asným minimálním požadavkem zp�sobilosti procesu dle mé osobní zkušenosti 

je obvykle Cp ≥ 1,33 pro nekritické procesy a Cp ≥ 1,67 pro kritické procesy, kterými 

rozumíme všechny procesy, jejichž vliv m�že ohrožením funkce výrobku ohrozit zdraví 

osob. P�íkladn� výroba sou�ástek pro díly brzdného systému automobilu. 

LSL USLX

LSL  USLX ↑ St�ed tolerance

LSL  USLX

St�ed toleranceLSL  USLXX
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 Jak je z�ejmé, v p�ípad� nižších hodnot musí dodavatel, respektive údržba 

v sou�innosti s technologem a výrobou p�ijmout opat�ení k náprav�, zajistit a odstranit 

p�í�iny nevyhovujícího stavu (se�ízení procesu, se�ízení rozptýlení). P�í�iny nevyhovující 

zp�sobilosti (p�ípadn� nezvládnutí procesu) mohou být dvojí. Zvláštní (systematické, 

vymezitelné) p�í�iny a náhodné p�í�iny. 

 Zvláštní p�í�iny zp�sobují, že výstup z procesu není stabilní v �ase (nedá se 

p�edvídat). Zvláštní p�í�iny se vztahují ke všem faktor�m, které mohou být p�í�inou 

prom�nlivosti, ale nep�sobí trvale na proces (nejsou stejné u všech operací). To znamená, 

že když se vyskytnou, zp�sobí zm�nu v rozd�lení pravd�podobnosti znaku jakosti. Pokud 

nejsou identifikovány a odstran�ny, p�sobí nep�edvídateln� a jsou p�í�inou nestability 

(nezvládnutí) procesu. Obvykle se dají zvláštní p�í�iny zjistit statickými metodami, 

nej�ast�ji regula�ními diagramy. Zjišt�ní a odstran�ní zvláštních p�í�in zpravidla vyžaduje 

lokální zásah do procesu a je v kompetenci pracovník� p�ímo zapojených do procesu. 

Náhodné p�í�iny, ty pocházejí z mnoha zdroj� prom�nlivosti procesu. Nelze je blíže 

identifikovat, každá taková p�í�ina p�sobí na proces nepatrn�, ale jejich celkový vliv se 

projevuje v prom�nlivosti procesu, který má pak stabilní charakter v �ase (dá se p�edvídat). 

Zatímco jednotlivé nam��ené hodnoty se liší, jako celek mají snahu vykazovat zákonitosti. 

Za p�sobení t�chto p�í�in je proces ve statisticky zvládnutém stavu. 

Zlepšení zp�sobilosti procesu vyžaduje p�edevším snižování variability procesu. 

Nápravná opat�ení zam��ená na snižování prom�nlivosti vyžadují zásahy do systému, nebo 

procesu a jsou v kompetenci managementu.  

P�i konstrukci histogramu se zpravidla volí po�et t�íd (sloupc�) druhou odmocninou 

z celkového po�tu všech hodnot. 

 Vyšet�ování zp�sobilosti procesu musí být založeno na stejné metodice a ukazatele 

musí být vypo�ítány stejným zp�sobem. Metodika v�etn� zp�sobu výpo�tu, by m�la být 

p�edm�tem dohody mezi dodavatelem a zákazníkem. Jako p�íklad uvádím t�i typy 

vyšet�ení  zp�sobilosti dle normy VDA 4. [5] 

� Krátkodobé vyšet�ení zp�sobilosti 

Obvykle se provádí p�i p�ejímání výrobního za�ízení nebo stroj�, proto se také 

nazývá zp�sobilost stroj�. P�i tomto vyšet�ování se sledují p�edevším ty vlivy, které 
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charakterizují výrobní za�ízení. Vlivy faktor�, materiál, lidé, metody a prost�edí musí být 

udrženy konstantní. Obvykle se rozd�lí padesát po sob� jdoucích díl� na deset podskupin 

po p�ti dílech a výsledky m��ení se zaznamenají v �asové posloupnosti jejich odb�ru, aby 

se zjistili p�ípadné trendy. V dalším se t�chto padesát použije k vyšet�ení tvaru rozložení  

(pomocí histogramu se ov��í tvar rozd�lení pravd�podobnosti) a k výpo�tu ukazatel�

zp�sobnosti. 

� P�edb�žné vyšet�ování zp�sobilosti procesu 

Provádí se p�ed náb�hem sériové výroby. K uskute�n�ní tohoto šet�ení se odebere ve 

stejných �asových intervalech alespo	 dvacet podskupin minimáln� po t�ech dílech. Ke 

zvýšení vypovídající schopnosti bychom se m�li snažit vytvo�it dvacet p�t podskupin po 

p�ti dílech. Zda je proces zvládnutý se posoudí vynesením statistických charakteristik 

(nap�. aritmetického pr�m�ru a výb�rové sm�rodatné odchylky) do regula�ního diagramu. 

Po prokázání, že vyšet�ovaný proces je zvládnutý, se ur�í model a tvar rozd�lení (p�ípadn�

identifikující vlivy) a vypo�ítají se ukazatelé zp�sobilosti. Vyšet�ování musí být 

uskute�n�no za podmínek sériové výroby a za p�sobení všech faktor� vyvolávajících 

rozptýlení. Odchylky od kone�ných podmínek sériové výroby se zaznamenají do protokolu 

o šet�ení zp�sobilosti. 

� Dlouhodobé vyšet�ování zp�sobilosti procesu 

Provádí se za skute�ných sériových podmínek procesu. �asové období musí být tak 

dlouhé, aby vyšet�ování zahrnulo všechny faktory, které ovliv	ují rozptýlení. Postup je 

stejný jako u p�edb�žného vyšet�ování zp�sobilosti procesu. Za normálních podmínek 

musí období sledování pokrýt alespo	 dvacet výrobních dn�. 

3.3  TPM Totáln� Produktivní Údržba (Total Productive 

Maintenance) 

Základní filozofií TPM je zvyšování efektivity za�ízení moderním zp�sobem údržby, 

který zahrnuje aktivity všech pracovník� spole�nosti, provád�né s cílem provozovat stroje 

v optimálních podmínkách a zvýšit tak stupe	 využití stroj�.  
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� P�íležitost pro uplatn�ní TPM je všude tam, kde je výroba založená na práci stroj� a 

pracuje u nich obsluha, která je se strojem stále ve styku. Tam, kde chceme snižovat 

náklady na údržbu stroj� a za�ízení. 

� TPM je založena na principech, kde operáto�i mají hlavní roli p�i údržb� stroj�, jejich 

znalosti a dovednosti se cílen� zlepšují a zavádí se prvky týmové práce. Údržbá�i se 

osvobozují od rutinní neproduktivní �innosti a zabývají se �innostmi, kde je jejich 

kvalifikace nejlépe využita. 

� Ú�elov� sestavené týmy pracují na co nejjednodušším a nejlevn�jším zlepšení stavu 

stroj� a odstran�ní p�í�in ztrát �asu prostoj� a za�ízení. 

� Výsledkem zavedení TPM je stálé omezování ztrát v dostupnosti, výkonu stroj� a ztrát 

z nekvalitní výroby. 

Lze také uvést, že zásadním úkolem TPM je za pomoci výrobních d�lník� a 

údržbá�� zlepšit výkonnost za�ízení a stroj� výroby, pracovat v odpovídajícím prost�edí 

(�istota, úhlednost, atp.). V literatu�e pak nacházíme, že se TPM snaží o nulový po�et 

poruch, nulový po�et nedostatk�, nulový po�et nehod, nulový po�et neshod, nulové 

množství prachu a špíny. Pro mne d�ležité nástroje TPM jsou shrnuty v následujících 

kapitolách. 

3.3.1     5S Vizuální management 

Z d�ležitých p�edpoklad� pro zavád�ní TPM je 5S. Jedním ze základ� metody 5S je 

vizuální �ízení. Je to metoda využívající vizuální �ídící prvky, které umož	ují každému 

jednotlivci, aby okamžit� rozpoznal normu a jakoukoli odchylku od ní. Pokud máme dob�e 

nastavený systém, zjistíme problém okamžit�. 

60% všech informací vnímáme o�ima. Musíme maximalizovat používání zraku – 

musíme zajistit, aby bylo možné okamžit� rozeznat, co je normální a co je abnormální. 

Bohužel �asto se stává, že je tento systém vnímán jako pouhý úklid a to je rozhodn� škoda. 

Cíl 5S 

� Zajistit všechna pracovišt� bezpe�ná, �istá a uklizená 

� Zajistit místo pro všechno a že vše bude na svém míst�

� Odstranit všechny nepot�ebné p�edm�ty, materiál a vše, co zabra	uje pohybu 

� Zajistit jasné a logické pracovní postupy a jejich dodržování všemi zam�stnanci 
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1. Krok - SEIRI – odstranit, vyt�ídit  vše zbyte�né a nepoužívané, ponechat jen to, co  

                                     pot�ebujeme k výkonu práce 

Ú�el: 

� Stanovit Pravidla – kdy se bude uklízet? 

� Stanovit Zodpov�dnosti – Kdo? 

� Odstranit p�í�iny vzniku nepot�ebných v�cí 

Typické aktivity: 

� Vyhazovat v�ci, které nepot�ebujeme 

� Starat se o p�í�iny net�sností, únik� oleje..... 

� Pravideln� odstra	ovat prázdné obaly 

� Uložit v�ci na jejich místo, pokud je již vymezeno 

Zakázané v�ty v prvním S: 

� „To je plýtvání,vyhazovat v�ci“ 

� „Dalo mi tolik práce tohle vyrobit“ 

� „Možná, že by se to pozd�ji k n��emu hodilo“ 

2. Krok - SEITON – uspo�ádat všechno, co zbylo z p�edchozího S – mít správné v�ci na 

                                          správném míst� ve správném  množství, standardizovat 

skladování ná�adí, výrobk�, materiálu. 

Ú�el:  

� Navrhnout efektivní uspo�ádání 

� Eliminovat ztráty �asu hledáním v�cí 

� Vizualizace 

Typické aktivity: 

� Všechno má své jasn� ur�ené místo 

� Do 30 sec všechno najít/uložit 

� Z�etelné ozna�ení míst, zón 
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� Snadno �itelné nápisy, poznámky (�esky) 

� Rovné linie, pravé úhly 

� Funk�ní = promyšlené umis�ování materiálu 

� FIFO 

� Používání prost�edk� vizuálního �ízení a kontroly 

3. Krok - SEISO – vy�istit – snadné a p�ístupné �išt�ní, omezit zdroje zne�ist�ní. 

Vy�ist�ní všech za�ízení od ne�istot, osvojení si �ist�ní jako formu kontroly stavu za�ízení. 

    

Ú�el:  

� Na pracovišti vylou�it ne�istoty a nepat�i�né v�ci 

Typické aktivity:  

� Každý zodpovídá za �istotu – individuální zodpov�dnost za své pracovišt�

� Usnad	ovat �išt�ní 

� �istit i místa, kterých si v�tšina lidí nevšimne 

� D�raz na kontrolu a nápravu problém�

4. Krok - SEIKETSU – Standardizovat (nehodám a chybám lze p�edcházet) 

Ú�el:   

� Udržovat v�ci organizované, upravené, bezpe�né a �isté jak z hlediska lidí, tak 

životního prost�edí 

� Stanovit ideální stav 

� �ešení standardizovat 

Typické aktivity: 

� Ozna�ení nebezpe�ných prostor, míst 

� Ozna�ování sm�r�, východ�

� Ozna�ování nap�tí, tlaku, teploty............ 

� Významové barvy (�ervená – špatn�, nebezpe�í, zelená – dob�e) 

� Ozna�ování zodpov�dné osoby 
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� Vytvá�ení jasných pravidel (standard�) pro udržování podmínek, které byly 

zavedeny v rámci prvních 3S 

5. Krok - SHITSUKE – Dodržovat uspo�ádání, disciplína 

Ú�el:  

� D�lat v�ci samoz�ejm� správn�

� Utvá�ení správných zvyk�

� Disciplína na pracovištích 

Typické aktivity: 

� Vizualizace výsledk�

� Kontrola pracovišt� a udržení stabilizovaného pracovišt�

3.3.2  OEE Celková efektivita za�ízení - CEZ (Overall 

Equipment Effectivness) 

Možnost aplikace a sledování ukazatele OEE stroje je v p�íloze 2 a v elektronické 

podob� pak na p�iloženém CD, které je sou�ástí této BP. OEE ú�innosti údržby jako celku 

by pak vypadalo obdobn�. Princip výpo�tu je z�ejmý z obrázku 8 a lze jej nejlépe pochopit 

z dále uvád�ného p�íkladu. 

Vztah pro výpo�et tohoto ukazatele je následující: 

OEE = míra využití x míra výkonu x míra kvality 

kde díl�í ukazatele znamenají a stanovují se následovn�: 

� Míra využití (dostupnosti) – ztráty vlivem poruch, ztráty vlivem p�estavby, 

nastavení a se�ízení 

   Doba možného provozu - prostoje      480 min - 90 min 
využití = —————————————— = ——————— x 100 = 81,25 %
    Doba možného provozu   480 min 



Martin Mikula: Systém údržby stroj� a za�ízení na lomech. 

2009 23 

Obrázek 8 Celková ú�innost za�ízení (OEE) [3] 

� Míra výkonu – ztráty vlivem nevyužitých prostoj� a menších p�erušení, ztráty 

vlivem snížené rychlosti. 

   Po�et vyrobených kus� x ideální cyklus  23 ks x 12 min/ks 
využití = ———————————————— = ——————— x 100 = 70,76 %
    Doba možného provozu - prostoje  480 min - 90 min 

� Míra kvality – ztráty vlivem vadných výrobk� a p�ed�lávek, ztráty p�i rozjezdu 

výroby 

    Po�et vyrobených kus� - (zmetky + vícepráce)     23 ks - 1ks 
Kvalita = ——————————————————— = ———— x 100 = 96,65 %
    Po�et vyrobených kus�         23 ks 

Pak tedy OEE = 0,8125 x 0,7076 x 0,9665 = 0,55 (55 %) 
Po úprav� dostaneme: 

po�et kvalitních výrobk� x ideální cyklus     22 ks x 12 min 
OEE = ————————————————— = ——————— x 100 = 55 %

doba možného provozu stroje   480 min 

Jako každé jiné sledování a sb�r dat je i u tohoto systému t�eba zajistit korektní a 

nezkreslená data, abychom udrželi vypovídající schopnost ukazatele. Zejména u 
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vykazování �asu prostoj� mívají údržbá�i tendenci vykazovat takzvan� �istý �as opravy 

poruchy, to znamená pouze dobu, kdy na za�ízení pracovali, ve snaze vykázat lepší 

výsledky. Což je rozhodn� špatn�, protože skute�ný prostoj byl od doby kdy se zastavil 

stroj, nebo linka. Je tedy t�eba p�i�íst �as, kdy obsluha provedla prvotní obhlídku a 

kontrolu nastavovacích parametr�, p�ivolala údržbu a než ta dorazila na místo. Proto je 

nesmírn� d�ležité p�ed zavedením jakéhokoliv systému a metody d�sledná osv�ta všech 

zam�stnanc� a jejich pochopení v�ci. 

3.3.3     Muda - plýtvání, typy plýtvání (Waste)  

Muda je japonské slovo ozna�ující nejen jakýkoliv typ plýtvání, neefektivního 

využívání technických �i finan�ních prost�edk�, �asu, ale vše co výrobku nep�idává 

hodnotu. Pro p�edstavu, práce operátora na montážní lince se skládá z �isté práce (p�idává 

výrobku hodnotu) a pohybu s ch�zí (nep�idává výrobku hodnotu) viz obrázek 9.  

Obrázek 9 Co obsahuje muda [6] 

V souvislosti s TPM mluvíme o šesti velkých ztrátách (plýtvání). 

� Poruchy a prostoje.  

P�í�iny poruchy: opot�ebení stroje nebo nástroje, vadná sou�ástka, špatné 

zacházení se strojem, špatná údržba. 

P�í�iny neplánovaného prostoje: chybí obsluha nebo materiál, výpadek v dodávce 

energií, chybí plán. Zam��ujeme se zejména na technické p�í�iny ztrát. 
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� Se�izování a vým�ny nástroj�. 

Se�izování je svou podstatou prostoj z d�vodu: vým�ny nástroje, p�ípravku, 

p�íslušenství stroje, se�ízení stroje nebo nástroje po vým�n�, dose�izování v pr�b�hu 

výroby. 

� Chod na prázdno. 

P�í�iny chodu na prázdno: manipulace s materiálem nebo jinými v�cmi na 

pracovišti, nepozornost obsluhy. 

P�í�iny krátké poruchy: nástroj se nepoda�í automaticky vym�nit, �idlo kvality 

zastaví chod. Po krátkém zásahu se op�t obnovuje chod stroje nebo za�ízení. Vliv b�hu 

na prázdno a krátkých poruch se �asto podce	uje. 

� Snížená rychlost. 

Tato ztráta vzniká, pokud se vyskytuje rozdíl mezi provozní rychlostí na kterou je 

stroj �i za�ízení konstruováno a jeho skute�nou rychlostí. Podoba ztráty ve snížené 

rychlosti, kdy linka b�ží pomaleji, je �asto skrytá, je nutno ji d�kladn� analyzovat. 

� Zmetky a vícepráce. 

�as v�novaný na výrobu zmetkového kusu, nebo vícepráce na opravu nejakosti, 

je-li tato provád�ná na stroji, je ztracen. Zam��ujeme se zejména na zmetky a nejakost 

zp�sobené technickým stavem stroje. 

� Snížený výkon p�i rozb�hu. 

Podoba ztráty: ztráta �asu z p�echodu snížení výkonu v dob� mezi zapnutím 

stroje a dosažením jakostní stabilizované produkce. Nap�íklad lisovací forma se musí 

p�edeh�át, výroba zkušebního kusu, technologické zkoušky. 

V návaznosti na to se muda popisuje v p�íru�ce TPS (Toyota Production System) 

výrobní systém Toyoty v sedmi bodech následovn�. 

� Muda z nadvýroby: z výroby toho, co není aktuáln� zákazníkem požadováno, ve 

špatný �as, kdy to není požadováno a v nepožadované kvantit�. 

� Muda v �ekání: �ekání na materiál, na stroj 

� Muda v transportu: zbyte�né p�emís�ování a zbyte�né p�epo�ítávání 
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� Muda v procesu: jsou opravdu všechny zadané práce v procesu nezbytné? 

� Muda v zásobách: velké množství zásob. N�koho uklid	ují (máme z �eho vyráb�t), 

ale je lépe se velkých zásob vyvarovat, i když se n�kdy m�že zdát výhodné 

p�edzásobit se. 

� Muda v nekvalit�: spot�ebovaný a nevyužitý materiál, �as, energie, opot�ebení 

stroje a nástroj�, zvýšené náklady na dodate�nou kontrolu, zvýšená 

pravd�podobnost zákaznické reklamace, reklamace. [6] 

3.3.4     Kaizen - metoda trvalého zlepšování (Continues 

improvement) 

Kaizen, v doslovném p�ekladu z japonštiny znamená zdokonalení, respektive (kai) 

zm�na a (zen) lepší. Znamená tedy zdokonalení nejen v pracovním život�, ale i v život�

osobním �i spole�enském. V souvislosti s pracovišt�m (japonsky gemba) znamená kaizen 

neustálé zdokonalování nejen �adových zam�stnanc�, ale i vrcholových p�edstavitel�

spole�nosti. Koncepce kaizen je klí�em k ekonomickému úsp�chu japonského zpo�átku 

výrobního pr�myslu. Postupem �asu poté za�íná pronikat do dalších oblastí. Gemba kaizen 

je podnikatelskou filozofií neustále zlepšující všechny procesy ve spole�nosti a zvyšující 

její produktivitu, která je postavená zejména na zdravém rozumu a co nejnižších nákladech 

v rámci možností pot�ebných k �ízení �inností na samotném pracovišti. Což neznamená 

šet�ení za každou cenu, ale ú�elné vynakládání nejen finan�ních prost�edk� s rozmyslem. 

Pro tuto koncepci je velmi d�ležité, aby se na jejích metodách podíleli všichni 

zam�stnanci, jak �adoví d�lníci, tak vrcholoví manaže�i. 

Pro to aby výrobní podnik dokázal p�ežít ve volném konkuren�ním trhu a zajistil si 

zisk, musí být redukce náklad� p�edním prvkem na všech úrovních podniku - od 

nejvyššího managementu až po �adového pracovníka (viz obrázek 10). K tomu je nezbytné 

neustále zlepšovat a analyzovat všechny procesy v podniku a zainteresovat všechny 

zam�stnance spole�nosti, t�eba pomocí systému odm�n. Pokud lze úsporu vy�íslit, 

m�žeme odm�nu stanovit procentem z prokázaných m�sí�ních úspor. V p�ípad�, že se dost 

dob�e úspora vy�íslit nedá, ale existuje nesporný p�ínos nap�. pro kvalitu, je vhodné 

navázat podávání zlepšovacích návrh� na n�jaký typ benefitu. Jak známo, p�íklady táhnou, 

a tak je nejv�tším úkolem vedoucího nastartovat systém hodnocení a jít sám p�íkladem. 
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Obrázek 10 Možnosti zvyšování zisku [6] 

Koncepce kaizen je postavena na 3 základních pravidlech:  

• Hospoda�ení  
• Odstran�ní muda  
• Standardizace  

Prost�ednictvím kvalitního hospoda�ení si mohou zam�stnanci osvojit sebekáze	

a disciplínu a nadále tyto postupy uplat	ovat. Osvojit si 5S a Muda, jak bylo popsáno 

v p�edchozích kapitolách. 

Dalším pilí�em gemba kaizen je standardizace, neboli zavád�ní t�ch nejlepších 

zp�sob� jak d�lat danou v�c, což zajiš�uje jednak kvalitu ve výrobním procesu, a jednak je 

to zp�sob, jak zabránit opakování chyb. Standarty p�edstavují formáln� sestavené postupy, 

na kterých gemba (pracovišt�) funguje. Pokud na pracovišti dojde k nezdaru (výroba 

zmetku �i nespokojený zákazník) je hlavním úkolem manažer� najít p�í�inu problému 

a u�init taková opat�ení k jeho náprav� a tím zm�nit celý pracovní postup tak, aby se 

problém už neopakoval, k �emuž se úsp�šn� uplat	uje PDCA postup. 

Cyklus PDCA (viz obrázek 11) byl p�vodn� vytvo�en Walterem Shewhartem v roce 

1930. Následn� PDCA pro zlepšování jakosti využil a rozpracoval Edwards Deming. 

PDCA byl p�ipraven p�edevším pro efektivní �ešení a zlepšování výrobních aktivit, 

proces� a systému. M�že být také použit jako jednoduchá metoda pro zavedení zm�n. 

 Kvalita je obor, kde cyklus zaznamenal hlavní rozvoj a použití v praxi. PDCA by ale 

m�l být sou�ástí znalostí každého poradce jež pracuje v oblastech systém� kvality, údržby, 

ekologických systém� nebo zajišt�ní bezpe�nosti. 
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Obrázek 11 PDCA cyklus 

Metoda se skládá ze 4 po sob� následujících krok�: 

P – Plan (plánuj) – cyklus za�íná získáváním informací a popisem �ešeného 

problému, které slouží pro p�ipravení plánu. Plán by m�l obsahovat jednotlivé �innosti, 

které je t�eba ud�lat k odstran�ní problému. 

D – Do (d�lej) – po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných 

�inností. 

C – Check (kontroluj) – následuje sledování dosažených výsledk� a jejich 

porovnání s plánem. Jedná se tedy o kontrolu zda je p�vodní problém skute�n� �ešen. 

A – Act (jednej) – dojde-li k situaci, že se výsledek liší od o�ekávání a problém není 

vy�ešen, hledejte p�í�inu problému. Nový plán zam��te na odstran�ní p�í�iny. Je-li problém 

úsp�šn� odstran�n, je t�eba ud�lat poslední a záv�re�ný krok, všechny pot�ebné zm�ny 

zavést/standardizovat do proces� nebo systému a také se samoz�ejm� p�esv�d�it, zda 

zm�ny jsou �ádn� uplat	ovány a staly se sou�ástí b�žných každodenních �inností. 

Cyklus je možné využít pro jakékoliv �ešení problému nebo zavedení nových zm�n. 

�ty�i základní kroky PDCA se mohou neustále opakovat. Jejich opakováním se roztá�í 

spirála postupného zlepšování. V souvislosti s rozvojem neustálého zlepšování, zvyšování 

úrovn� kvality, bezpe�nosti, ochran� ekologického prost�edí vznikla metoda DMAIC. 

Jedná se vlastn� o zdokonalený cyklus PDCA, který již nesta�il novým nárok�m zejména 

v oblasti kvality, kde zaznamenal hlavní rozvoj a použití v praxi. 
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Cyklus DMAIC viz obrázek 12 definuje 5 fází pro úsp�šné zavedení zm�ny nebo 

�ízení projektu ur�eného ke zlepšování. 

Obrázek 12 DMAIC cyklus  

D – Define (definovat) – v první fázi se definují cíle, získávají informace, popisuje 

stav kterého má být dosaženo, ur�uje se tým pracovník�. Popisuje se proces, který má být 

zlepšen. Sou�ástí popisu procesu je i jeho rozsah (za�átek a konec procesu, vstupy a 

výstupy). Definuje se plán, který by m�l obsahovat jednotlivé �innosti, jež jsou t�eba 

k odstran�ní problému. 

M – Measure (m��it) – p�i zlepšování jsou d�ležité postupné kroky, kterých má být 

dosaženo a které vedou k napln�ní definovaných cíl�. Doložit pln�ní cíl� je možné jen na 

základ� p�edem definovaných m��ení a m��itelných ukazatel�. Tak je možné odlišit 

domn�nky od skute�nosti. 

A – Analyze (analyzovat) – zjišt�né informace je pot�eba podrobn� analyzovat a 

zjistit skute�ný potenciál pro zlepšení. Základem je analýza p�í�in problém�, nedostatk�, 

nespokojenosti apod. Zárove	 je zjiš�ováno, zda je skute�n� �ešen p�vodní problém. 

I – Improve (zlepšovat) – základem zlepšení je odstran�ní skute�né p�í�iny. 

Nastavují se nové parametry procesu a jeho optimalizace. Vše se d�lá pro zvýšení 

spokojenosti zákazníka, a� externího nebo interního. Sou�ástí zlepšování by m�lo být 
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i snížení náklad� a zvýšení p�ínos� pro zákazníka. Jednotlivá �ešení je možné otestovat 

v pilotním testu. 

C – Control (�ídit) – Je-li problém úsp�šn� odstran�n, nebo je dosaženo zlepšení, je 

t�eba ud�lat poslední a záv�re�ný krok, všechny pot�ebné zm�ny zavést/standardizovat do 

proces� nebo systému. Také se samoz�ejm� p�esv�d�it, zda zm�ny jsou �ádn� uplat	ovány 

a staly se sou�ástí b�žných každodenních �inností. Vhodné je stanovit období, ve kterém se 

sledují dosažené výsledky a zisk z nového zlepšení 

Metodu je možné využít pro jakékoliv �ešení problému �i zavedení nových zm�n, 

dosažení lepších p�edem stanovených výsledk� nebo spokojenosti zákazníka. Fáze 

DMAIC je možné opakovat. Jejich opakováním se roztá�í spirála postupného zlepšování a 

dosahování lepších a lepších výsledk�. 

DMAIC metodu je možné využít v t�chto oborech: 

• Výroba  
• Údržba 
• Logistika  
• Informa�ní systémy  
• Systém jakosti  
• Management  
• Marketing  
• Psychologie  

tj. ve všech oborech, kde je zapot�ebí zlepšit stávající stav nebo proces. 

3.3.5  Vyhodnocovací nástroje (pareto analýza, histogram, 

regula�ní diagram, typy a využití graf�) 

Pro ut�íd�ní a pochopení hodnoty dat je nutné um�t používat vhodný typ grafu s 

ohledem na typ posbíraných dat a jejich následnou vizualizaci. Z dat zapsaných do tabulky, 

i když je set�ídíme, je �asto stále obtížné porozum�t tomu, co data �íkají, �íst je, hodnotit 

trend, závažnost i vzájemnou závislost veli�in. Graf je pom�cka k jednoduchému a 

rychlému pochopení a usnad	uje vysv�tlování dalším osobám. 
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Nejjednodušší bývají spojnicové grafy, které slouží k prostému znázorn�ní �etností. 

Vzniknou tak, že v pravoúhlém sou�adném systému propojíme úse�kami body, které 

odpovídají absolutním nebo relativním �etnostem. Nazývají se polygonem �etností (viz 

obrázek 13). 

Obrázek 13 Polygon �etností 

Obdobou je pak graf sloupcový. V kapitole o zp�sobilosti byl pak popsán význam 

histogramu, který se používá pro znázorn�ní intervalového rozd�lení �etností (dat 

seskupených do t�íd). Je to sloupkový graf tvo�ený pravidelnými rovnob�žníky, jejichž 

základny mají délku zvolených interval� a jejichž výšky mají velikost p�íslušných t�ídních 

�etností (absolutních nebo relativních), viz obrázek 14 a p�íloha 8. Jedná se o jeden 

z nejd�ležit�jších grafických nástroj� pro sledování variability v získaných datech.  

Dalším z d�ležitých graf� je tzv. Pareto graf (viz obrázek 15) a jeho konkrétní 

aplikace a zpracování v MS Excel v p�íloze 2. Graf ukazuje kategorizovaná data ve 

sloupcích se�azená sestupn� a linku kumulativního vyjád�ení. Základní filozofií a 

myšlenkou je fakt, že zam��ením se na pouhých 20% evidovaných problém� a jejich 

vy�ešením se m�žeme zbavit p�ibližn� 80% výskyt� problém�. Na konkrétním grafu je ve 

sloupcích uvedena kvalita na poprvé (sv�tlejší sloupe�ky) a z toho po oprav� po�et kus� na 

vyhození (�ervené sloupe�ky). Z vedlejší osy x lze ode�íst, že 20% z celkového po�tu typ�
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chyb tvo�í dv� položky, a ty se po ode�tu na vedlejší ose y rovnají 79.8% z celkového 

po�tu defekt�. Jinými slovy nám graf ukazuje na co se zam��it p�i �ešení problém�

nejd�íve. 
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U bodového grafu (viz obrázek 16) jde o znázorn�ní závislosti mezi dv�ma 

kvantitativními znaky, pop�ípad� o znázorn�ní �asové �ady (po�adí). Vodorovná osa je 

ur�ena pro hodnoty nezávislé prom�nné, svislá osa pro vynášení hodnot závislé prom�nné.  

Obrázek 16 Bodový graf 

Na uvedeném obrázku si m�žeme p�edstavit nap�. závislost pr�m�ru sváru na možnost 

zatížení.  

V praxi je velmi rozší�en tzv. X-R graf (viz obrázek 17), kde je v horní �ásti 

sledován pr�m�r a ve spodní rozptyl. Tento typ grafu se využívá nap�íklad ke sledování 

opot�ebení obráb�cího nástroje sledováním rozm�r� obrobku. Lze tak v�as reagovat na to 

pokud se data dostávají ke kontrolnímu limitu a nástroj v�as vym�nit. 

Existuje ješt� celá spousta typ� graf�, zde jsem uvedl jen ty, které považuji za 

nejd�ležit�jší. 

Obrázek 17 X-R graf 
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3.4  Technická Diagnostika 

Název diagnostika pochází z �eckého slova diagnosis (rozeznávání, ur�ení), tzn. v�da 

zabývající se studiem a metodami vyhledávání znak� u živého �i neživého objektu. Pak 

ur�it� nalezneme celou �adu souvislostí mezi diagnostikou v medicín� a technickou 

diagnostikou jako naukou o zjiš�ování poruch: 

� Anamnéza => zjišt�ní p�edchozích chorob (zdravotního stavu) – historie 

provedených oprav a zjišt�ných poruch 

� Klinická diagnostika => technická diagnostika 

� Anatomická diagnostika => pohavarijní diagnostika 

Potom tedy CÍLEM TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY je objektivní poznání 

technického stavu sledovaného objektu a zajistit jeho schopnost vykonávat požadované 

funkce za stanovených podmínek, a to nejen v sou�asnosti, ale i v budoucnosti. Technická 

diagnostika se dá ve své podstat� rozd�lit podle celé �ady hledisek, nap�. z hlediska �ešení 

úkolu, z hlediska nasazení, podle �asového rozd�lení, z hlediska m��eného signálu atd. 

Nejzákladn�jší rozd�lení je na: 

� Technickou bezdemontážní diagnostiku (TBD), která má dv� �ásti: 

o Testová diagnostika a její hypotézy (testování vybraných rozhodujících 

technických parametr�, tzn. funk�ní diagnostika) 

o Provozní technická diagnostika (d�líme z pohledu m��eného fyzikálního 

diagnostického parametru – vibrodiagnostika, tribodiagnostika, 

termodiagnostika, akustická diagnostika atd.).[3] 
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4  Vliv údržby a provozu stroj� na životní prost�edí (EMS - 

Enviromental Management System) 

Každý provozovaný stroj vyvolává nutnost �ešit �et�zec �lov�k - stroj - prost�edí 

(enviroment) a každý provoz vyvolá �et�zec výroba - prost�edí se všemi pozitivními i 

negativními d�sledky dopadu na životní prost�edí. [3] 

Zamyslíme li se nad tímto tématem trochu z geologického hlediska, kde 10000 let 

zpátky do minulosti nic neznamená a je relativn� malý �asový úsek pro �lov�ka a jeho 

p�edky to byl velký skok. Z odhadem p�ti milión� narostl po�et obyvatel zem� na šest 

miliard, p�i�emž �lov�k nemá jiného p�irozeného nep�ítele než sebe sama. Proto naše 

konání nabývá na významu. A obrazem našeho jednání jsou následující údaje. 

   

Obrázek 18 Budoucnost zem�

V únoru 2005 byl p�ijat Kyotský protokol o snížení skleníkových plyn� UNFCCC 

(United Nations Framework Convention on Climate Change) spole�nost zabývající se 

zm�nou klimatu, kterou ratifikovalo více jak padesát p�t zemí. Mezi hlavními zem�mi jsou 

Japonsko -6%, Švýcarsko -8%, EU -8%, Canada -6%, Ma
arsko -6%, USA protokol 

neratifikovalo p�esto se zavázalo ke snížení o 7% [7] 

Je z�ejmé, že tato problematika by vydala na samostatnou publikaci a je zde uvedena 

jen jako jeden z neopomenutelných bod�, kterému se v praktickém život� je pot�eba 

v�novat, a nebude dále rozebírána. 

St�ed 18 století Konec 20 století Konec 21 století 

CO2 
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pr�m�rná 
teplota

hladina mo�e 

280 ppm 540 - 970 ppm 370 ppm 
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5  Návrh a výb�r souboru metod v aplikaci na lomovou 

t�žbu s ohledem na užití aplikace Vršanskou uhelnou, 

a. s. 

Lomová t�žba je sice dost specifický proces, ale pokud se týká údržby a sledování 

provozních výsledk�, jako i vyhodnocování, se zase tak moc neliší od ostatních strojních a 

pr�myslových odv�tví. 

K optimálnímu návrhu �ešení koncepce údržby pro lomovou t�žbu lze dojít po 

pe�livém zvážení všech specifik, všech pro a proti, a zejména odbornou praxí ze 

spole�ností zabývajících se lomovou t�žbou. Je také vhodné ke stanovení konceptu p�izvat 

nejen odborníky z provozu, ale i p�ímo d�lníky, operátory, a vyslechnout všechny 

podn�tné informace, p�ipomínky a návrhy, i s od�vodn�ním pro� by volili práv� to �i ono.  

Strávil jsem na lomu za sv�j život pouhých n�kolik dní, bylo tedy pro mne velice 

obtížné proniknout do všech zákonitostí a návazností. 

Byl mi umožn�n vstup do Vršanské uhelné, a. s., kde jsem se prvn� v život�

seznamoval se stroji a za�ízeními pro lomové dobývání, s jejich dosavadní údržbou, 

pot�ebami a principem �ízení. Obdržel jsem díky ochot� tamních zam�stnanc� cenné 

informace a názory pro zformování vlastních úvah a myšlenek do návrhu �ešení údržby pro 

lomovou t�žbu. 

Dosp�l jsem k názoru, že neexistuje žádné ucelené �ešení systému údržby, které by 

zaru�ilo úsp�ch p�i jeho pouhém, bezb�ehém a slepém dodržování. Vždy je pot�eba vložit 

do každého návrhu osobní zkušenosti (know-how) a cit k aktuální situaci. 

� Pro navrhování modelu údržby je prvním nezbytným úkolem zmapování toho, co je 

p�edm�tem údržby, v�etn� ut�íd�ní stá�í a stavu technologie, posbírání všech 

dostupných materiál� a dokument�, vyhodnocení sou�asného stavu, plán� a budoucích 

zám�r�, platných obchodních smluv, závazk� a možností, které sou�asná spole�nost 

má. Obdobné to bude pro nov� otevíraný lom, kde je krom výše zmi	ovaného t�eba 

plánovat nákup nové technologie atp.  

� Rozd�lení typu �inností (elektro, mechanizace, doprava), rozhodnutí co se bude 

udržovat vlastními silami a co bude vhodné spravovat extern�, tzv. kombinovaná 
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údržba. �ešit tedy údržbu centralizací prací, integrací do výroby (autonomní údržba), 

ale také vy�len�ním (externí - outsourcovaná údržba). V zásad� jsem pro to, vychovat 

si vlastní odborníky i u �inností kompletn� �ešených extern� a pro centrální údržbu, kde 

je dle mého názoru lépe zajišt�na odbornost zásahu školeného odpov�dného personálu, 

což si myslím, že p�evažuje nad ostatními negativy, jako je delší doba zásahu 

zp�sobená dopravou na místo. U extern� dodávaných �inností je pak d�ležitý odborný 

dohled a d�sledná p�ejímka. Pokud se týká extern� dodávaných elektronických prvk�, 

doporu�uji ov��it p�ístupnost všech nastavovacích a komunika�ních menu a trvat na 

sd�lení všech p�ístupových hesel, p�i dodávkách software na zakázku používat tzv. 

open source file, tedy nezam�ený soubor instrukcí, který m�že p�ípadn� v budoucnu 

konfigurovat a modifikovat i jiná firma než ta, která jej p�vodn� dodala, �ímž je možné 

zbavit se závislosti na jediném dodavateli a udržet tak vlastní firmu v lepším 

vyjednávacím postavení. V praxi bývá v�tšinou oboustrann� výhodné vyškolit u 

dodavatelské firmy vlastního zam�stnance, který by byl schopen �ešit st�edn� závažné 

v�ci sám, a to p�i zachování stálé a neomezené garanci dodavatelské firmy. 

� Výb�r personálu (lidských zdroj�) je nesmírn� d�ležitý. Oproti sériové výrob� nejsou  

p�i lomové t�žb� tolik z�etelné a viditelné vzájemné závislosti mezi jednotlivými 

zam�stnanci a procesy. Mnohdy jsou možnosti sofistikovaných technologií 

devastovány lidskou nekázní a nedisciplinovaností v daleko v�tší mí�e, než-li práv�

v sériové, hromadné výrob�. Specifikem �eské kultury je na rozdíl od jiných také to, že 

proto aby lidé vykonávali co se od nich vyžaduje, pot�ebují pochopit pro� se to od nich 

vyžaduje a v �em je p�ínos, jinak sice mnohdy odsouhlasí cokoliv, jenže stejn� si pak 

vše ud�lají dle svého. 

Zpravidla se jedná o: 

o Nedodržování pracovního postupu �i standardu 

o Nekoordinované vytvá�ení vlastních postup� a formulá��

o Svévolné zásahy do technologií a proces�

o „Úpravy“ dat z jednotlivých proces�

o Svévolné nedodržování výrobních plán�

o Nedochvilnost  
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Všechny tyto neduhy se u lomového dobývání násobí práv� typem prost�edí, 

rozlehlou plochou provozoven a vzdáleným vedením. Pak je tedy volba vhodných a 

zodpov�dných zam�stnanc� obzvlášt� d�ležitá.  

P�i sériové výrob� bývá personál více na o�ích a jejich efektivita bývá dost �asto 

sledována v reálném �ase. Nap�íklad v automobilovém pr�myslu pomocí za�ízení 

nazývaného v japonštin� andon, což není nic jiného než sdružený informa�ní panel kam se 

zbíhají informace z podproces�, podružných linek (subprocesses, sublines), a ukazují 

souhrnn� kolik m�lo být v danou chvíli vyrobeno kus�, kolik je vyrobeno, zobrazují 

efektivitu v % a p�ípadn� které za�ízení je momentáln� v poruše. Tak je snazší udržet 

procesní disciplínu, chápanou jako kombinaci aktivit a pravidel zam��ených na dosažení 

„perfektní“ shody p�i opakování procesu tak, že každý vyráb�ný produkt je identický.  

S ohledem na výše uvedené navrhuji na všech klí�ových pracovních pozicích v�etn�

tzv. manažer� v první linii, kterými bývají nazýváni d�lníci coby vedoucí malých tým�

(par�áci, p�edáci atp.) vstupní psychologické vyšet�ení k posouzení vhodnosti na 

obsazovanou pozici, které už dnes není ojedin�lostí u manažerských a �editelských pozic. 

A program pro pravidelné rozvíjení EQ. Ukázka výsledného posudku je v p�íloze 9.  

� Dalším navrhovaným bodem je zajišt�ní dlouhodobosti zam�stnaneckých vztah� a 

korelace r�stu odm�ny za odvedenou práci s kvalifika�ním rozvojem a teoretickou 

tržní hodnotou zam�stnance na trhu práce. Pouhé kopírování inflace m�že být 

akceptovatelné na manažerských pozicích a �áste�n� u technicko-hospodá�ských 

profesí (THP), nikoliv však u d�lník�, obzvlášt� p�ijímaných ze škol s pouhými 

teoretickými znalostmi. Jejich hodnota na trhu práce roste nejvíce b�hem prvních dvou 

let, kdy do nich organizace vkládá nemalé prost�edky na výchovu a profesní rozvoj. 

Tímto se jim ovšem otevírají možnosti uplatn�ní jinde, a pokud na to spole�nost 

nereaguje, ztrácí v první �ad� motivaci zam�stnance a dost �asto i zam�stnance 

samého. Pro n�j mnohdy bývá jednodušší zm�nit práci, než dosáhnout odpovídající 

zm�ny platu. Je t�eba si uv�domit, že kontinuální trénink a školení i na nejnižších 

úrovních (operátor) všech zam�stnanc� a dlouhodobá perspektiva zam�stnání jsou 

výhodné pro ob� strany (pro zam�stnance jistota r�stu platu, pro zam�stnavatele jistota 

r�stu kvalifikace a odborn� provád�ných prací). Sou�ástí podnikových cíl� by tak m�l 

být ukazatel procenta fluktuace se sledováním d�vod� odchodu zam�stnanc�. 
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� Jako ú�elné navrhuji zpracování základních, konkrétních i obecných krizových plán�

(co d�lat když…?).  

o U obecných plán� mám na mysli nap�íklad co a v jakém �asovém sledu d�lat po 

výskytu poruchy nebo neshody v procesu - zjišt�ní typu, rozsahu poruchy a 

možnost odstran�ní obsluhou, pokud si obsluha do 5 min. neví rady, volá 

p�edního d�lníka, který když si do ur�ité doby neví rady, volá údržbu… Všichni 

postupují p�i odhalování p�í�iny dle zásad tzv. 5M (Man, Machine, Material, 

Metode, Measuring) [7], pomocí které se provádí kontrola základních 

p�edpoklad� správné výroby a nastavení stroje. Popo�ad� jde o kontrolu je-li na 

pracovišti správná a zaškolená obsluha (1M - Man), kontrolu nastavovacích 

parametr� stroje (2M - Machine), je-li použit správný materiál (3M - Materiál), 

použita správná metoda a dodržen pracovní postup (4M - metode), použito 

rozm�rov� shodných komponent� pro výrobu a ov��ení m��idel interními 

kalibry, m��idly, p�ípadn� shodným a neshodným kusem (5M - Measureing). 

Pokud údržbá� a p�ední d�lník nezjistí p�í�inu do 30 min., informují oba své 

nad�ízené, údržbá� vedoucího údržby a p�ední d�lník vedoucího výroby, a ti 

p�ípadn� následn� vedení spole�nosti.   

o U konkrétních plán� jde jak o vytypování technologických sou�ástí, u kterých 

je p�edpoklad, že se jednou opot�ebují, rozbijí, tak o pravidelnou p�estavbu, p�i 

které se krok za krokem stanovuje harmonogram postupné vým�ny (p�estavby) 

za�ízení tak, aby ta prob�hla co nejefektivn�ji v p�edpokládaném �ase bez 

nutnosti dalších zásah� a dalšího se�ízení bezprost�edn� po vým�n�. Dále je 

t�eba zp�tn� vyhodnotit, zda vým�na, p�estavba, oprava prob�hla korektn� a 

odpovídala stanovenému �asovému fondu. Pro sledování pravidelných 

p�estaveb je vhodné sledovat historii. V praxi se proto používá zkratka SMED 

(Single Minute Exchange of Die), která se do ostatního pr�myslu dostala do 

podv�domí ze slévárenství a v p�ekladu znamená �as vým�ny formy (matrice 

licího stroje). Její základní filozofií je snižování �asu vým�ny z �ádu hodin do 

�ádu minut. Jednoduché sledování SMED je uvedené v p�íloze 2, která je 

návrhem týdenního reportu a mimo jiné ukázka hodnocení OEE a Paretova 

grafu. 
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� Dalším návrhem je periodický audit jakosti managementu údržby externí firmou. 

� Implementovat nezbytné informa�ní technologie a rozvíjet technickou diagnostiku a 

technickou bezdemontážní diagnostiku. 

� Ve všech ostatních záležitostech navrhuji uplat	ování princip� TPM, zejména pokud se 

týká 5S, odstra	ování plýtvání a rozvinutí metody KAIZEN, jak již bylo popsáno 

v p�íslušných kapitolách. S tím souvisí i sledování ro�ního �asového fondu a rozd�lení 

spot�eby �asového fondu oproti plánovanému. Sledování st�edního �asu mezi 

poruchami MTBF (Middle Time Between Failure) a pr�m�rné doby opravy MTTF 

(Middle Time Till Failure), DMIAC. 

� Objektivním posouzením stavu údržby je její externí audit, proto u st�edních a v�tších 

spole�ností doporu�uji jeho zavedení. 

Záv�rem uvádím názor, že pro lomové dobývání není pot�eba navrhovat �i vymýšlet 

nové speciální metody ani postupy a shrnuji do bod� výše navrhované. 

Bodové shrnutí návrhu : 

� Mapování p�edm�tu údržby. 

� Kombinovaná údržba (interní i outsourcing) 

� Výb�r personálu (psychologické posudky, rozvíjení EQ, procesní disciplína). 

� Oboustrann� výhodné budování dlouhodobých zam�stnaneckých vztah�. 

� Tvorba ak�ních plán�. 

� Uplat	ování princip� DMAIC a TPM, zvlášt� 5S, Kaizen, Muda, MTBF, MTTF. 

� Implementovat nezbytné informa�ní technologie a rozvíjet technickou 

diagnostiku a technickou bezdemontážní diagnostiku.

� Externí audit 

  

  



Martin Mikula: Systém údržby stroj� a za�ízení na lomech. 

2009 41 

6  Vyhodnocení pozitiv,negativ ve srovnání se stávajícím 

systémem údržby Vršanské uhelné, a. s. 

P�i aplikaci výše uvedených návrh� je t�eba k nim p�istupovat jako k nástroj�m 

s v�domím, že samy o sob� nefungují - musí je n�kdo vést. Pro další srovnávání budeme 

uvažovat o jejich správném vedení a používání. 

Všeobecn� lze �íci, že údržba VUAS je velice dob�e vedena, má velmi dobré zázemí 

a jen obtížn� se dá hledat co by se dalo vylepšit. K tomu by bylo pot�eba strávit v tomto 

provozu mnohem delší dobu s p�ímým zapojením do pracovního procesu než jsem mohl, 

v optimálním p�ípad� by se dalo hovo�it o minimáln� p�l roku. 

Zmapovaní p�edm�tu údržby VUAS a vyhodnocení toho, co bude spravováno 

vlastními silami a prost�edky a co externími spole�nostmi, stejn� tak zpracování databáze 

náhradních díl�, je provedeno na velice dobré úrovni, což p�ed�ilo mé o�ekávání. Zejména 

za�len�ní do internetové aukce je velké pozitivum odrážející se obzvlášt� v nižších 

nákladech u standardizovaných díl� a rychlosti dodávky. Jde o internetovou aplikaci, kde 

jsou zve�ej	ovány aktuální poptávky náhradních díl�, které tu vyhledávají jak stabilní a 

známí dodavatelé, tak i ti mén� známí, kte�í by teprve rádi prorazili, proto mnohdy cenou, 

službami a samoz�ejm� požadovanou kvalitou zpracování tla�í vývoj ceny trhu dol�. 

VUAS provádí tzv. rating (hodnocení) dodavatel� s ohledem na poslední dodávky, dle 

kterého se rozhoduje p�i ud�lení objednávky. Pokud s firmou ješt� nemá zkušenost zadává 

ji menší a jednodušší zakázky, kde si ji ov��í na standardních dílech vyráb�ných dle 

technických specifikací a normovaných materiál�. Životnost, kvalita zpracování a úrove	

služeb je porovnána oproti již prov��eným a je dle t�chto záznam� p�istupováno u dalších 

objednávek. Tento systém zjednodušuje sledování dostupnosti dodavatel�, dodání více 

nabídek, zjednodušuje administrativu a p�ináší finan�ní úsporu. Z mého pohledu a úrovn�

seznámení tu momentáln� není moc prostoru pro návrhy na zlepšení a vybranou variantu 

externí spolupráce považuji za nejvhodn�jší. 

Aplikujeme-li navrhované výše popsané rozvíjení personálu v oblasti EQ a 

p�istoupíme-li k požadavku vstupního psychologického posudku vzhledem k zastávané 

pozici až do úrovn� p�edních d�lník�, je možné vylepšit celkové fungování celé firmy, 

po�ínaje ú�elným využíváním �asu, nap�. ú�eln� vedenou komunikací na všech úrovních a 
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chutí ráno vstát a jít do práce kon�e. Rozvoj všeho personálu, ne jen manažer�, jak je tomu 

doposud, a to nejen po technické stránce, je to, co m�že dát spole�nosti výhodu 

v konkuren�ním boji p�ed ostatními. Pat�í sem i otev�ená komunikace vedení se všemi 

zam�stnanci na pravidelných setkáních, kde mají možnost poskytnutí zp�tné vazby. Ne 

všichni jsou ovšem schopni mluvit p�ed ostatními, a tak by v areálu m�lo být rozmíst�no 

n�kolik „Schránek d�v�ry“ pro možnost anonymního vyjád�ení se k nejen diskutovaným 

v�cem. Negativním faktorem je p�edpokládaná náro�nost prosazení mých návrh� jako 

projektu u managementu spole�nosti. Úsp�ch p�ípadné realizace bude záviset zejména na 

osobnosti zvoleného vedoucího projektu. Také kv�li dlouhodobosti, spíše nikdy 

nekon�ícímu procesu, p�i kterém de facto není možno stanovit m��itelné cíle, je d�vodem 

pro� je nutné velice pe�liv� zvážit jak a jakým zp�sobem projekt nastartovat. 

V sou�asné dob� je u VUAS tém�� nulová podpora kaizenu (trvalého zlepšování). 

Oficiáln� sice m�že každý p�ijít s návrhem na zlepšení, dokonce mu i jeho vedoucí m�že 

za to navrhnout odm�nu, ale to není v žádném p�ípad� jasná informace pro všechny, že 

spole�nosti na zlepšování záleží. Jasným gestem by byl nap�íklad motiva�ní program 

hodnocení jak je uvedeno v kapitole 3.3.4 Kaizen, pop�. vyhodnocení nejlepšího zlepšení 

roku s odm�nou v podob� zájezdu atp. P�ínosem podpory podávání zlepšovacích návrh�

by byla zainteresovanost a sout�živost všech zam�stnanc�, kontinuální zlepšování provozu 

a nesporný p�ínos pro pracovní prost�edí, zvýšení prestiže firmy a finan�ní úspory. 

Pochopení všech zam�stnanc�, že záleží i na detailech, a že i uklizený dílenský vozík 

s ná�adím tak, aby m�lo vše sv�j �ád a dalo se hned a bez p�ehrabování najít, je zlepšením. 

Argumentace, že to má n�kdo p�ece v popisu práce, je chybná a nesprávná. V p�ípad�, kdy 

nap�. obsluha stroje vyjád�í myšlenku co by ráda zlepšila, mechanik k tomu p�idá kus 

svého know-how, tudíž oba dva mají na zlepšení podíl, proto by m�li být i spole�n�

ohodnoceni. Za tímto ú�elem je vhodné m�sí�n� svolávat hodnotící komisi z �ad provozu, 

kvality a vedení. Ohodnotit oprávn�nost návrh�, doporu�it realizaci, �i zamítnout, stanovit 

odm�nu. Stinnou stránkou v�ci se m�že stát p�ehnaná iniciativa a snaha n�co zm�nit jen 

pro odm�nu. 

Záv�rem této kapitoly bych rád podotkl, že veškeré zm�ny je pot�eba dát nejprve 

všem v�d�t, informovat je a vysv�tlit na spole�ných setkáních a p�istupovat k nim 

s pot�ebnou citlivostí, aby se nestalo, že naopak uškodí. Také není dobré m�nit moc v�cí 

najednou. Lidé všeobecn� neradi m�ní své návyky, ale beze zm�n není vývoj možný. 
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7  Záv�re�né slovo 

Krom� zodpov�zení úkol� daných mi zadáním bakalá�ské práce bylo mým cílem 

vyvolat diskuzi nad metodami údržbá�ských i výrobních systém� a zamyšlení nad tím, co 

z minulosti je dnes životaschopné a co ne. V dnešním sv�t� údržby a výroby se projevuje 

odraz reálných trh�, který ukazuje, že nastává doba zm�ny vzor� chování a jednání. Stále 

se zvyšující požadavky na snižování �asu na vývoj, zavád�ní do výroby a rozši�ování 

sortimentu výroby nás spolu s velice kolísavou poptávkou zákazník� staví p�ed celou �adu 

otázek, na které dosud neznáme odpov�di. Víme jen, že se postupn� rodí nová generace 

zp�sobu vedení podnik� a výrobních systém�, jejichž sou�ástí je údržba. A cesta k této a 

dalším generacím povede p�es studium, p�emýšlení a praktické zlepšování lidí z oblasti 

vývoje, technologií, údržby, logistiky a výroby. Výsledkem toho bude vznik, modifikace a 

zavád�ní metod, které pomohou podnik�m splnit jejich podnikatelské cíle v 21. století, kde 

poznatky a know-how získané v nedávné minulosti p�i rozvoji štíhlé výroby, p�i zavád�ní 

metod pr�myslového inženýrství i procesní organizace, nebudou samy o sob� sta�it. 

Mým cílem nebylo takový systém navrhnout ani popsat. Na to mi nesta�í ani moje 

teoretické v�domosti ani praktické zkušenosti. Hodn� otázek z�stalo nezodpov�zených a 

k n�kterým témat�m jsem se ve své práci ani nedostal �i vyhnul a zabýval se tím, co 

považuji za p�ínosné z ohledem na rozvoj údržby na lomech i údržby jako takové. Pokud  

Vás tato práce inspiruje a p�ivede k zamyšlení nad t�mito otázkami a otázkami 

nastupujících údržbá�ských a výrobních zp�sob�, m�j autorský cíl byl napln�n. 
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