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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je systém řízení údržby v ŽDB GROUP a.s., závodu 

Drátovna. V úvodní teoretické kapitole je stručně nastíněn historický vývoj systémů řízení 

údržby. V další části se lze seznámit s novými trendy v řízení údržby a organizaci údržby a 

také jejich začleněním do celkového řízení podniku. V praktické části je nejprve představen 

podnik ŽDB GROUP a.s. Následně je popsána stručná historie oprav a údržby v celém 

podniku ŽDB. Další kapitoly se zabývají stávajícím stavem organizace oprav a údržby a 

jejich ekonomickými ukazateli. Poslední dvě kapitoly mají za cíl ekonomicky porovnat 

současný stav řízení systému údržby v ŽDB GROUP a.s., závod Drátovna a navrhnout 

zlepšení práce v oblasti oprav a údržby.  

 

Klíčová slova 

údržba, oprava, diagnostika 

 

Abstract 

The theme of this diploma thesis is the maintenance management system in ŽDB 

GROUP a.s., plant Wire. In the introductory theoretical chapter is briefly outlined the 

historical development of maintenance management systems. In the next part can get 

acquainted with new trends in maintenance management and maintenance organizations and 

their integration into overall business management. In the first of practical part is introduced 

corporation ŽDB GROUP a.s. Then is described a brief history of repairs and maintenance 

across the enterprise ŽDB. Other chapters deal with the current state of repair and 

maintenance organizations and their economic indicators. The last two chapters intend to 

compare the current state of economic management system maintenance ŽDB GROUP a.s., 

plant Wire and propose improvements to work on repairs and maintenance.  
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Úvod 
 

Údržba je jednou z důležitých a velmi náročných činností v podnicích. Jako u každé 

hospodářské činnosti, jde i u údržby z ekonomického hlediska o to, aby byla prováděna co 

nejhospodárněji, s co největší produktivitou práce a aby její ekonomický efekt byl co největší. 

[1] 

Podnik v neustálém konkurenčním boji mezi výrobci a zvyšujícími se nároky 

spotřebitelů musí na potřeby a požadavky neustále reagovat. Trhy si žádají nové, bezpečnější 

a také kvalitnější výrobky. Pokud chce podnik uspět, tak musí do podnikových systémů 

zařadit nové metody nejen v řízení technologií, ale i v péči o výrobní a nevýrobní prostředky. 

Výrobní společnosti používají a nakupují stále složitější výrobní zařízení. V důsledku 

toho jsou nuceny průběžně vynakládat značné finanční prostředky a lidské zdroje na údržbu a 

obnovu těchto velmi drahých výrobních technologií tak, aby byla zajištěna jejich maximální 

produktivita. Ne vždy jsou však tyto nemalé prostředky vynakládány efektivně, čímž dochází 

ke zbytečnému zvyšování celkových výrobních nákladů. 

Nepřesné informace o skutečném provozu výrobních zařízení, nesprávné časové 

rozvržení prohlídek a preventivní údržby, nevhodné použití postupů pro údržbu, špatná 

evidence a plánování zásob náhradních dílů, nedostatečné využití lidského potenciálu – to 

jsou příklady typických problémů, které se v oblasti údržby vyskytují v mnoha podnicích. 

Základním cílem údržby je bezesporu zabezpečovat bezporuchovou funkci 

udržovaného majetku s vynaložením co nejnižších nákladů. K tomuto cíli může údržba dospět 

jen v tom případě, je-li dobře řízena. Řízení údržby spočívá v efektivním plánování a 

provádění údržbářských činností, které mají za cíl zachování provozuschopnosti veškerého 

hmotného majetku společnosti. Procesy plánování a řízení údržby zahrnují mnoho různých 

funkcí, od přípravy údržbářských činností přes jejich provádění až po zajišťování zdrojů 

potřebných pro jejich dokončení. Pro kvalitní plánování a řízení údržby jsou třeba aktuální 

informace o udržovaném majetku, potřebných náhradních dílech a materiálech, 

technologickém postupu opravy a požadovaném rozsahu práce. Je nutno zvážit požadavky na 

jednotlivé profese, naléhavost údržbářského zásahu, čas, který je k dispozici a dostupnost 

zařízení pro údržbu. 
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V současném vysoce konkurenčním prostředí, kdy náklady rozhodují o úspěchu 

společnosti na trhu, musí být úspory ve všech oblastech předmětem zájmu managementu. 

Světové statistiky přitom uvádějí, že více než jedna třetina nákladů vynaložených na údržbu je 

vynaložena zbytečně díky špatnému plánování a řízení údržby. 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu současného stavu řízení systému 

údržby v ŽDB GROUP a.s., vyhodnotit výsledky a navrhnout možná zlepšení současného 

stavu jak ekonomicky, tak i po pracovní stránce. 
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1  Teoretická část 
 

1.1  Pojem údržba 
 

 Údržba je souhrnem veškerých činností vykonávaných pro udržení objektů v 

provozuschopném stavu nebo jeho navrácení do provozuschopného stavu. Je podmíněna 

udržovatelností, což je vlastnost objektů spočívající ve způsobilosti předcházení poruch 

předepsanou údržbou. Uvedené vlastnosti zaručují provozuschopnost objektu. [2] Mezi 

základní vstupy patří:  

 udržování,  

 plánování,  

 zajištění a péče o náhradní díly, 

 provádění oprav a přípravné práce, 

 inspekční činnost, 

 technická diagnostika, 

 vytváření postupů, návodů, jejich racionalizace, 

 efektivní využívání pracovníků údržby, 

 efektivní využívání technické podpory, 

 péče o technickou dokumentaci, jejich aktualizaci, digitalizaci, 

 eliminaci bezpečnostních rizik a vzniku havárií, 

 odstraňování důsledků opotřebení a provozních vlivů, 

 omezování negativního působení okolního prostředí, 

 omezení vzniku poruch předvídaných i nepředvídaných. [3] 

 

Zároveň je povinností údržby všechny své činnosti vylepšovat, zdokonalovat a 

využívat nejnovější poznatky vědy a techniky. Všechny činnosti lze považovat za systémově 

procesní činnost zajišťující provozuschopnost a provozní spolehlivost. 
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1.2 Vývoj údržbářských systémů 
 

Systémy údržby, stejně jako ostatní složky průmyslového podniku, procházejí 

určitými stupni vývoje. Aby bylo možné zhodnotit účinnost údržby, je třeba systém rozdělit 

do samostatných bloků - systémů údržby. Jednotlivé systémy údržby se postupně během let 

vyvíjely. V historickém kontextu byl systém údržby úzce spjat vztahem stroj ↔ obsluha, ten 

se nazývá systém po poruše, který byl schopen zajistit bezpečnost, ale ne bezporuchovost.[4] 

Obr. 1 ukazuje jeden z pohledů na historický vývoj systémů řízení údržby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Historický vývoj charakteru údržby [5,6] 

 

1.2.1  Systém údržby po poruše 

 

Tento systém se zabývá provozem bez údržbářských zásahů většího rozsahu až do 

doby poruchy či havárie. Je to naprosto nevhodná koncepce znemožňující jakékoliv zavedení 

systémového řešení údržby. Využití u absolutně nedůležitých zařízení. 
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Obr. 2 Schéma systému po poruše [7] 

 

1.2.2  Systém plánovaných preventivních oprav 

 

Plánovaná preventivní prohlídka se provádí po uplynutí předem stanoveného časového 

cyklu. Ukazatelem je cyklus oprav a prohlídek, definovaný jako časový interval mezi 

pořízením zařízení a generální opravou. V provozní praxi jsou to nejčastěji týdenní 

preventivní prohlídky, dále cyklus pokračuje přes čtvrtletní revize, pololetní opravy, roční 

opravy a cyklus je uzavřen generální opravou. Systém není optimální, neboť je založen na 

pevném časovém cyklu bez ohledu na objektivní technický stav zařízení. Existuje evidence o 

provozu a provozních podmínkách a také forma řízení údržby a sledování její ekonomičnosti. 
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Obr. 3 Schéma systému preventivní údržby [7] 

 

1.2.3  Systém diferencované proporcionální péče 

 

Je to plánování a stanovení údržbářských procesů, které už probíhají na určitém 

základě (různý význam, životnost, vlastnosti, provozní zatížení daného zařízení). Je 

označován jako "produktivní údržba". Řízení údržby probíhá na podkladě nákladů a 

poruchovosti. Existuje zde zpětná vazba mezi provozem a údržbou. 

1.2.4  Systém diagnostické údržby 

 

První systém údržby, který respektuje skutečný technický stav objektivizovaný 

metodami technické diagnostiky. U tohoto systému jsou stroje a zařízení odstavovány pouze 

tehdy, když dosáhly mezní fáze opotřebení, či překročily meze přípustné tolerance (tzv. 

"mezní údržba"). Jde o detekce poruchy, lokalizace místa, specifikace druhu defektu. Jedná se 

o novou generaci údržby postavenou na skutečném technickém stavu. 
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1.2.5 Systém prognostické údržby 

 

Jedná se o systém navazující na systém diagnostický, resp. je jeho pokračováním. Říká 

se mu tzv. "systém podle skutečného stavu". Na základě naměřených diagnostických 

parametrů je prováděna prognóza - určení tzv. zbytkové životnosti diagnostikovaného objektu 

(čas do následné nutné opravy). Systém vyžaduje dokonalou měřicí přístrojovou techniku. Je 

to pokrokový systém údržby po stránce technické. Umožňuje výrazně zdokonalit řízení 

údržby v souladu s požadavky výroby. Umožňuje předcházet haváriím. 

 

Obr. 4 Schéma systému prognostické údržby [7] 

 

1.2.6  Systém automatizované údržby 

 

Tento systém umožňuje řízení údržby v reálném čase a bývá funkčně komponován do 

několika základních modulů. Řízení údržby již není možné bez výpočetní techniky. 
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1.2.7  Systém totálně produktivní údržby 

 

Základní koncepce TPM (Total Productive Maintenance) je postavena na těchto 

principech: 

 maximalizace celkové účinnosti a výkonnosti zařízení snižováním tzv. šesti 

velkých ztrát (poruchy, chod naprázdno, zmetky, seřizování, snížená výtěžnost, 

ztráty najížděním), 

 zlepšení stávající koncepce údržby, 

 rozvíjení autonomní údržby výrobními pracovníky, 

 zvyšování dovedností a znalostí prostřednictvím týmové práce a motivace 

pracovníků, 

 kontinuální zlepšování zařízení (organizačně apod.). 

Cílem TPM je snaha o nulový počet nehod, poruch, nedostatků, nečistot apod. Tento 

výrobní proces bere výrobu a údržbu jako rovnocenné partnery. Systém je označován jako 

"proaktivní údržba". Soustřeďuje se na příčiny a ne na znaky opotřebení. Je prostředkem pro 

dosažení úspor, zvýšení účinnosti a výkonnosti nedosažitelných konvenčními metodami 

údržby. Špína a znečištění jsou příčinou číslo jedna řady poruch zařízení. V prvé řadě je třeba 

kontrolovat znečištění mazacích a hydraulických kapalin. 

Základní nástroje koncepce údržby TPM jsou tyto: 

 změna postojů pracovníka, 

 zvyšování kvalifikace a dovedností pracovníků z hlediska údržby strojů a zařízení, 

 měření a zvyšování efektivnosti každého zařízení v rámci dynamického zlepšování 

procesů, 

 implementace plánovitého přístupu k údržbě ve střediscích údržby, 

 aktivity výrobních týmů formou autonomní (samostatné) údržby, čímž se stávají 

aktivními partnery údržby. 

1.3  Trendy v údržbě 
 

Spolehlivost provozu je dána řetězcem spolehlivost lidí → spolehlivost procesů → a 

provozní spolehlivost provozovaných zařízení. Trendy rozvoje řízení údržby jsou stále stejné, 

pouze se mění jejich účinnost, která je závislá na použitých diagnostických metodách a 
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přístrojích, na použitých strategiích a systémech údržby, na použitých informačních 

systémech atd. 

Mezi trendy v údržbě patří: 

 computerizace, 

 outsourcing,  

 benchmarking, 

 maximalizace provozní spolehlivosti, 

 bezskladové hospodářství, 

 diferenciace péče o hmotný investiční majetek (HIM), 

 kategorizace HIM, 

 preference proaktivní údržby, 

 eliminace chronických závad, 

 zajištění bezpečnosti provozu, 

 aplikace multiparametrické diagnostiky, 

 údržba je prováděna výrobcem. 

 

Na následujících řádcích bude popsáno 5 hlavních trendů v oblasti údržby. 

 

1.3.1  Computerizace  

 

Je implementace informačních technologií. Informační systémy pro řízení údržby mají 

perspektivu, neboť vedou k: 

 zrychlení a zkvalitnění plánovacích a řídících činností, 

 redukci manuální a administrativní práce, 

 redukci neplánovaných postojů, 

 odstranění nadbytečných zásob pro opravárenskou činnost, 

 zkvalitnění výrobního procesu maximalizací provozuschopnosti strojů a zařízení, 

 koordinaci práce jednotlivých účastníků procesu, 

 optimalizaci rozhodovacího procesu, 

 objektivizaci informací. 
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1.3.2  Outsourcing 

 

Přináší specializaci, odborné a rychlé servisní služby, resp. "Full Servis", tzn. 

komplexní řešení údržby. Podstatou metody je řešení zajišťování výkonů, které nepatří mezi 

klíčové schopnosti auditované firmy (centralizace, integrace, vyčlenění apod.). Outsourcing 

patří k základům Lean managementu, kterým najdeme na základě analýzy ty prvky 

hodnotvorného řetězce údržby, které ovládá lépe než konkurence v podobě externích partnerů, 

tzn. přispívá ke zlepšení pozice své, následně celé výrobní společnosti. 

Při outsourcingu údržby musí být především zohledněna následující kritéria: 

 část údržby vyčleněná partnerům nesmí patřit mezi činnosti tvořící podstatu vlastních 

údržbářských prací, 

 externí partneři musí být schopni zvládat dané údržbářské práce ve stejné nebo lepší 

kvalitě, se stejnými nebo lepšími náklady, za stejnou nebo kratší dobu, musí být na 

stejné nebo lepší odborné úrovni, musí zajistit dodávku požadovaného množství atd., 

 vlastní údržba výrobní společnosti se nesmí dostat do nebezpečí přílišné závislosti na 

externím dodavateli. 

Je zapotřebí přesně definovat jednotlivé údržbářské činnosti a následně provést jejich 

analýzu podle určených základních kritérií a dalších pomocných, ohodnotit (kvantifikovat) 

danou úroveň. Výstupem je pak grafické zobrazení, které vychází z poskytnutých výsledků. 

 

1.3.3  Benchmarking 

 

Přináší možnost hodnocení a srovnání pokud je aplikován jako komplexní audit 

údržby. Tato metoda vyhodnocuje efektivitu jednotlivých útvarů údržby na základě tzv. 

benchmarkových údajů. Je stanovena maximální a minimální hranice srovnání s nejlepšími 

světovými výrobci. Metoda vyhodnocuje: 

 plánování, 

 využívání údržbářských kapacit, 

 nákladovost, 

 produktivitu práce. 
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Zaměřuje se na orientační porovnávání. Využívá se pro porovnání procesu a výrobku s 

procesy a výrobky uznanými jako nejlepší za účelem zjištění příležitostí pro zlepšování 

jakosti. Umožňuje nalezení cílů a zjišťování priorit při přípravě plánů, které povedou ke 

konkurenčním výhodám na trhu. 

Obecný postup benchmarkingu: 

1. Stanovit položky pro orientační porovnávání: 

 položky jsou klíčovými znaky procesů a jejich výstupů, 

 orientační pozorování má přímo souviset s potřebami zákazníka. 

 

2. Stanovit s kým se bude provádět orientační porovnávání: 

 může se jednat o přímé či nepřímé konkurenty, 

 organizace uznávané jako nejlepší v zájmové oblasti. 

 

3. Údaje o výkonnosti procesu a potřebách zákazníka lze získat těmito prostředky: 

 přímý zdroj informací, průzkumy, rozhovory, 

 osobní a odborné kontakty, 

 technické časopisy. 

 

4. Organizovat a analyzovat údaje 

 

5. Uskutečnit orientační porovnání a zjistit příležitosti ke zlepšování jakosti založené 

na potřebách zákazníka a výkonech konkurence. 

Výše zmíněné obecné zásady benchmarkingu plně platí i pro všechny procesy údržby 

hmotného majetku a lze s nimi pracovat i v oblasti managementu údržby. 
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Benchmarkingové položky (indikátory, ukazatele): 

I01 - Finanční náročnost udržování majetku 

I02 - Relativní velikost zásob náhradních dílů a materiálu 

I03 - Relativní náklady externí údržby 

I04 – Relativní náklady preventivní údržby 

I05 - Relativní pracnost preventivní údržby 

I06 - Relativní intenzita toku peněz do údržby 

I07 - Relativní intenzita školení pracovníků údržby 

I08 - Relativní pracnost okamžité údržby po poruše 

I09 - Úroveň přípravy a plánování údržby 

I10 - Relativní roční nominální časový fond výrobního zařízení 

I11 - Využití výrobního zařízení 

I12 - Střední doba mezi poruchami  

I13 - Průměrná rychlost odstraňování poruch 

I14 - Celková efektivita zařízení [5,9] 

 

1.3.4  Maximalizace provozní spolehlivosti 

 

Prodloužení aktivní části technického života strojů a zařízení. Možnost plnit určené 

funkce v mezích přípustné tolerance při daných provozních podmínkách a požadované době 

provozu. Musí vycházet z vlastní zajištěnosti údržby: 

 autonomní údržba - udržování snižující rychlost opotřebení (čištění, mazání, atd.), 

 opravy - opatření k opětovnému vytvoření požadovaného stavu, 

 kontrolní, revizní a inspekční činnost - odborné prohlídky, nasazení metod technické 

diagnostiky, revize vybraných zařízení apod. 

Aplikace systémů a prostředků zajištěnosti údržby zaměřených na řízení provozní 

spolehlivosti. 
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1.3.5  Bezskladové hospodářství 

 

Zavádění bezskladového hospodářství v údržbě podniku je dalším progresivním 

prvkem řízení a nástrojem zlepšování efektivnosti. Skladování náhradních dílů je nákladné a 

váže finanční prostředky, které by mohly být využity k jiným účelům. Aplikace 

bezskladového hospodářství vyžaduje volbu spolehlivých partnerů. 

 

1.4  Organizace údržby 
 

Účelné řízení údržbářské činnosti vyžaduje především vytvoření vhodné organizační 

struktury. Nejde jen o formální vytvoření správních jednotek, ale současně o vytvoření 

podmínek pro efektivní dělbu práce. 

Organizace údržby podle organizačních stupňů 

Jednostupňová organizace údržby 

Organizace, při které je v podniku jediný útvar údržby, který provádí veškerou 

údržbářskou činnost. Uspořádání vhodné u malých podniků s jednoduchou organizační 

strukturou. Údržba provádí veškeré opravy (strojní, elektro, stavební, specializované) a 

současně opravuje a vyrábí náhradní díly. 

Dvoustupňová organizace údržby 

Organizace, při které je v podniku ústřední údržbářský útvar jako 1. stupeň. Na 

jednotlivých provozech (závodech) jsou jako 2. stupeň provozní (závodní) údržby. Ústřední 

útvar (vybaven ústředními dílnami, strojní údržbou, elektroúdržbou, stavební údržbou atd.) 

má povinnost provádět všechny velké opravy v podniku, opravovat a vyrábět náhradní díly. 

Provozní (závodní) údržby provádějí malé opravy a zajišťují každodenní údržbářskou péči o 

základní prostředky na provoze. Typ uplatňující se ve středně velkých nebo i velkých 

podnicích. 

Třístupňová organizace údržby 

Organizace, při které je v podniku ústřední údržba jako 1. stupeň, závodní údržby jsou 

jako 2. stupeň a na provozech bývají provozní údržby jako 3. stupeň. Povinností ústřední 
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údržby je provádět v podniku největší opravy, opravovat a vyrábět náhradní díly. Závodní 

údržby bývají vybaveny většími mechanickými dílnami, jsou hlavním nositelem oprav na 

svém úseku. Provozní údržby provádějí běžné opravy a dále spolupracují při velkých 

opravách ve svém úseku. Provozní údržby zásadně nevyrábějí náhradní díly. Typ organizace 

uplatňovaný u největších podniků. 

 

Organizace údržby podle podřízenosti organizačních článků 

Centralizovaná údržba 

Organizace údržbářské činnosti, při které jsou všechny údržbářské útvary v podniku 

řízeny po všech stránkách jediným vedoucím (hlavní mechanik) a to jak organizačně 

(disciplinárně), tak i odborně (funkčně). 

Výhody: 

 plná odpovědnost jediného vedoucího (hlavní mechanik), 

 možnost lepšího využití strojního zařízení v údržbářských dílnách, 

 lepší využití pracovníků údržby, 

 důraznější postup při dodržování plánu oprav, 

 účinnější řízení údržby. 

Nevýhody:  

 menší operativnost při opravách (především po poruchách), 

 větší těžkopádnost řízení. 

Decentralizovaná údržba 

Organizace údržbářské činnosti, při které všechny údržbářské útvary nejsou 

organizačně podřízeny jedinému vedoucímu, ale několika vedoucím. Jen odborně (funkčně) 

jsou usměrňovány ve své činnosti vedením podnikové údržby. Ústřední údržba podléhá po 

všech stránkách hlavnímu mechanikovi. Provozní údržby jsou organizačně začleněny do 

jednotlivých výrobních provozů a hlavní mechanik zajišťuje jen jejich odborné vedení. 
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Výhody:  

 přesnější spojení provozní údržby s výrobou, 

 účelná zainteresovanost údržby na řádném chodu výroby, 

 větší operativnost při provádění údržby. 

Nevýhody: 

 nejednotnost v řízení údržby, 

 obtížné odborné řízení, 

 podřizování potřeb údržby výrobě na úkor potřebné péče o základní prostředky, 

 využívání kapacity provozní údržby na neúdržbářské práce. 

Kombinovaná údržba 

Organizace údržbářské činnosti, při které část údržbářských útvarů je centralizovaná a 

část decentralizovaná. Např. stavební, elektro a specializované údržby podléhají hlavnímu 

mechanikovi, i když jsou místně odloučené, ale strojní údržby na jednotlivých výrobních 

provozech podléhají disciplinárně vedoucím jednotlivých provozů a hlavním mechanikem 

jsou řízeny jen odborně. 

 

1.5 Řízení podniku 
 

Úroveň vnitropodnikového řízení je závislá na mnoha činitelích, kteří jsou určující pro 

principy řízení a další jeho charakteristiky. 

Ekonomický výsledek podniku závisí na: 

1. fungování podniku, 

2. fungování managementu. 

ad 1)  výsledek fungování - hospodářský výsledek (zisk, ztráta) - není jediný ukazatel 

Převažujícím kritériem při rozhodování v podnikovém hospodaření však bývá 

maximalizace zisku. Zisk plní důležité funkce: 

 zdroj růstu podniku, 
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 kritérium pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku (objem 

výroby, zavádění nových výrob, investice), 

 hlavní zdroj akumulace (tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj včetně systému 

údržby), 

 základ pro rozdělování důchodů mezi vlastníky, investory a stát (dividendy, úroky, 

daně, odvody), 

 základní motiv podnikání a hmotné zainteresovanosti pracovníků podniku (tantiémy, 

osobní spotřeba, růst mezd, odměny atd.). 

Plní také důležitou součást poměrových ukazatelů: 

 rentabilita podniku,  

 rentabilita vlastního kapitálu,  

 rentabilita výnosů, tržeb,  

 rentabilita nákladů atd. 

 

ad 2) hodnocení fungování managementu podniku 

 úzce souvisí s celkovým fungováním podniku, 

 dobré vnitropodnikové řízení obvykle = dobré fungování podniku = dobrý 

ekonomický výsledek podniku, 

 téměř každé rozhodnutí, na kterékoliv úrovni řízení, je možné pomocí 

vnitropodnikové informační soustavy. 

 

1.5.1  Řízení údržby 

 

Nebezpečím pro výrobní rytmus jsou přestávky vynucené údržbou, opravami, příp. 

obnovou investičního majetku (strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a dalších). Údržba rozhoduje 

o zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení, a tím do značné míry ovlivňuje ekonomiku 

výrobního systému. 
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Ekonomika je ovlivňována: 

1. ztrátou produkce po dobu vyřazení výrobních zařízení z provozu, 

2. velikostí nákladů, které je nutno vynaložit na udržení provozuschopnosti investičního 

majetku. 

V průmyslových podnicích v minulosti převládaly a mnohde ještě jsou praktikovány 

opravy strojů a dalších zařízení následujícími způsoby: 

1. oprava po poruše nebo havárii, 

2. oprava podle předem připravených plánů, 

3. oprava podle skutečného stavu, 

4. kombinace výše uvedených způsobů. 

Na úroveň řízení údržby mají vliv: 

 typ výroby (větší pozornost úrovni řízení údržby je věnována v systémech typu 

hromadné a velkosériové výroby oproti typům malosériové a kusové výroby), 

 ekonomická prosperita podniku, 

 úroveň celkového řízení podniku, 

 exponovanost určitých strojů a výrobních zařízení a další. 

Teoretická i praktická sféra se intenzivně zabývají otázkou: 

Jak to udělat, aby údržba a opravy nenarušily hladký bezporuchový chod výrobních 

provozů, jejich rozměrnost a rytmičnost a aby zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení 

nebylo příliš nákladné a tím nezhoršovalo ekonomiku výrobního systému? 

Klíčový význam z tohoto pohledu má propojení řízení údržby a oprav s řízením vlastní 

výroby. 

 

1.5.2 Situace ve vyspělých podnicích z hlediska řízení 

 

Samozřejmostí v systému řízení je zásada, že pozorná obsluha předchází opravám 

(obsluha výrobních strojů a zařízení se podílí na jejich údržbě určitým rozsahem činností, 

které jsou součástí komplexního systému řízení). 
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Do výrobních systémů vyspělých podniků pronikají nové tendence a přístupy z 

hlediska: 

1. celkového řízení podniku, 

2. samotného řízení údržby, 

3. celkového přístupu k opravám strojů a zařízení a jejich částí. 

Ve vyspělých podnicích je tendence zavádět totální integrované systémy údržby 

(TIM). 

 

1.5.3 Stručná charakteristika TIM 

 

1) Evidence o všech strojích a zařízeních vedená na počítači. 

2) Pořizování „životopisů" jednotlivých strojů a zařízení (nebo navíc i jejich 

stejnorodých skupin), z nichž vyplyne, co se na nich osvědčuje a v čem jsou jejich 

slabiny, jak často se opravují a co tvoří obvyklou náplň oprav. 

3) Plánování oprav s promyšlenou přípravou (volba lhůt sladěná s výrobními úkoly, 

příprava náhradních součástí a dílů, příprava opravářských čet, náhradní práce pro 

dělníky od uvolněných strojů a zařízení, předběžné kalkulace a rozpočty oprav). 

4) Plánování nákupu, sledování a hlavně snižování zásob (údržbářsko- opravářského 

vybavení a materiálu). 

5) Instruktáže obsluhujících dělníků, jejich výcvik a spolupráce s opraváři, začlenění 

obsluhy a údržby do jejich pracovní náplně, přiměřené zvýšení jejich mzdy. 

6) Prohlubování souběžnosti obsluhy, údržby, prohlídek a oprav. 

7) Pravidelné rozbory výsledků z různých hledisek (provozních, zásobovacích, účetně-

finančních, přípravy a kvalifikování pracovníků, řídící práce). 

8) Vyvozování závěrů pro organizaci obsluhy, údržbářsko-opravářské práce, útvarů 

údržby a oprav, metrologie, součinnosti s vnějšími opravářskými službami a 

zkušebnami. 

S využitím podobnosti by se dalo tvrdit, že totální údržba/opravy klade podobné 

požadavky na řízení jako totální jakost. Nejdůležitějším pokrokem je překonání izolovanosti 

údržbářské a opravárenské činnosti a její integrace do podnikového systému řízení (tj. 

propojení s výrobou, dodávkami, náklady, financemi a dalšími). 
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1.5.4 Nové trendy v oblasti řízení údržby 

 

1) Celková změna koncepce řízení a podpora managementu podniku. 

2) Dokonale zvládnutý diagnostický systém. 

3) Aplikace bezskladového hospodářství u vybraných náhradních dílů. 

4) Aplikace informačních a řídicích systémů. 

5) Objektivní informace potřebné pro řízení, uspořádané do datové základny. 

6) Integrace systému řízení údržby s dalšími informačními a řídicími systémy údržby. 

Z uvedeného výčtu vyplývá celá řada problémů, kterým doposud v našich podnicích 

nebyla věnována dostatečná pozornost. 

Datová základna: 

 je základním nástrojem řízení, 

 měla by obsahovat informace pro komplexní systém řízení údržby. 

Systematická péče zahrnuje veškeré činnosti interních i externích pracovníků. 

Obsahuje obvykle následující činnosti: 

 instruktáž obsluhujícího personálu včetně formálního vymezení jejich činnosti při 

údržbě, 

 denní udržování výrobních zařízení, 

 běžnou údržbu výrobních zařízení, 

 provádění inspekčních prohlídek včetně diagnostiky technického stavu, 

 opravy výrobních zařízení, 

 modernizace a rekonstrukce. 

Informace potřebné pro rozhodování vycházejí z uvedených činností a potřeb řídících 

pracovníků z hlediska řízení. Úroveň řízení je vždy dána kvalitou informací. Důležitým 

faktorem objektivity a kvality informací datové základny je úplnost a podrobnost vstupních 

informací a dat. Jen objektivní informace splňují podmínky jejich využití pro plánování, 

organizování, ekonomické rozbory, hodnocení technické a technologické úrovně, posuzování 

efektivnosti, nákladů a cen údržbářských prací. 
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Pro zpracování objektivní datové základny je třeba zavést do organizace údržbářské 

činnosti určitý řád a systém, který obsahuje: 

 racionální způsob provádění práce, 

 čas potřebný k vykonání určené práce, 

 počet pracovníků potřebný pro vykonání práce. 

Organizace práce v údržbě musí sledovat především následující požadavky: 

 zabezpečit, aby byl co největší podíl prací předvídaných, 

 pro dané práce zajistit dokonalou přípravu práce, aby pracovníci na každé úrovni 

mohli pracovat plynule, racionálně a kvalitně, 

 umožnit operativnost pro případ likvidace poruch a havárií, 

 plně uplatnit odpovídající hmotnou zainteresovanost. 

Racionální organizace práce v údržbě vyžaduje kromě jiných opatření i zpracování 

datové základny, která je základním zdrojem informací pro všechny řídící činnosti. Při 

zpracování datové základny její objektivizací a neustálém doplňování, je nutné si uvědomit 

některá fakta, která jsou charakteristická pro údržbářské činnosti. Skladba práce při provádění 

údržby je velmi rozmanitá s nepravidelným výskytem stejné práce. V některých případech, 

kdy se určitá práce opakuje, nebývají zajištěny stejné podmínky. Tuto skutečnost je možno 

demonstrovat na následujících příkladech: 

 demontáž nebo montáž stejných dílců může mít rozdílnou obtížnost, 

 opotřebení jednotlivých dílců je různé, 

 přístupnost k provedení opravy může být různá, 

 tolerance a nestejnost dílců při konečných úpravách vzájemné polohy. 

S ohledem na uvedené, případně i další odlišnosti charakteristické pro údržbu, je nutno 

přistupovat k tvorbě datové základny v oblasti norem spotřeby práce. 

Každá datová základna má svoji charakteristickou strukturu, která je vytvořena podle 

charakteru činnosti, složitosti a náročnosti prováděné práce, opakovatelnosti, případně dalších 

faktorů. Z hlediska podrobnosti mohou být prvky datové základny členěny až na jednotlivé 

úkony a pohyby. Nebo mohou být kumulovány do ustálených operací a celých ustálených 

souborů činností. Při tvorbě datové základny je vhodné zachovávat určitá pravidla, která 
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umožňují tvorbu nových úseků nebo celých souborů činností na principu stavebnicového 

systému. 

Tvorba datové základny v řízení údržby 

Tvorba datové základny je činnost velice náročná, pracná a vyžaduje znalost 

opravovaného zařízení, znalost provádění oprav z hlediska technologických postupů, 

pracovních postupů, použitých nástrojů, nářadí, pomůcek při zajištěnosti potřebnými 

náhradními díly. 

Kroky pro metodický přístup tvorby datové základny: 

1) základem pro tvorbu norem spotřeby práce je jakákoliv objektivní metoda (např. 

SNPP - 2. stupeň), 

2) pomocí SNPP jsou neustále vytvářena data základních stupňů i vyšších stupňů a od 

nich jsou stavebnicově tvořena data sdružená, 

3) pomocí základní soustavy a dat všech stupňů sdružení jsou tvořeny jednotlivé operace, 

4) operace potřebné pro provedení celého komplexu údržbářských zásahů jsou 

sestavovány do úplných technologických postupů částí zařízení, 

5) z úplných technologických postupů částí zařízení jsou sestavovány sborníky 

normativních hodnot pro konkrétní druhy zařízení. 

 

1.6 Normy 
 

Norma je dohodnutý předpis, pravidlo, ustanovení, zákon nebo stanovená míra 

něčeho. Vyskytuje se v různých oblastech společenských vztahů a může se týkat různých 

ukazatelů, je jednotný, časově relativně stálý, závazný nebo směrný předpis vyjadřující 

vlastnost, určitý děj, spotřebu činitelů výroby nebo jejich vzájemnou závislost. 

Normy uplatňované ve výrobě tvoří soustavu vzájemně na sebe vázaných a vzájemně 

se podmiňujících norem, jež se týkají technické a ekonomické stránky výroby. Normy 

spotřeby práce představují soubor všech předpisů, určujících jakým způsobem se má určitá 

práce hospodárně vykonávat, jaká kvalifikace je k jejímu provedení zapotřebí a kolik 

pracovního času je za určitých podmínek třeba k jejímu vykonání. Tyto normy jsou 

významnou součástí soustavy technickohospodářských norem. 
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Mezi normy spotřeby práce se zahrnují zejména: 

 předpisy pracovního postupu nebo způsobu vykonání určité práce, jež se uskutečňuje 

za určitých technických a organizačních podmínek, 

 normy pracovní kvalifikace, 

 normy spotřeby času. 

 

1.6.1 Technické normy 

 

Cílem technických norem je zvyšování technické a ekonomické úrovně výroby a 

výrobků, jejich jakosti, specializace výroby a efektivnosti investic, maximálního využití 

surovin, materiálů a energie, zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování 

pracovního prostředí. 

Funkce technických norem: 

 měřítko kvality výrobků, služeb a úrovně využití surovin, materiálů a energií, 

 působí v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, zvyšování hygieny práce a pracovního 

prostředí. [11] 

Technické normy mohu mít různou úroveň např.: 

 mezinárodní (ISO), 

 evropské, 

 státní, 

 oborové, 

 vnitropodnikové. 

Objektem technických norem jsou pracovní předměty a prostředky, konstrukce 

výrobků, technologické postupy výrobků atd. 

Z hlediska potřeb organizace a řízení výroby má význam vytváření a uplatňování 

technických norem: 

 vstupních věcných prvků výrobního procesu, 

 výstupních prvků výrobního procesu, 

 činností ve výrobním procesu. 
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1.6.2 Technickohospodářské normy (THN) 

 

Technickohospodářské normy vycházejí z technických norem a minimalizují spotřebu 

společenské práce vnitropodnikových útvarů. 

V podniku jsou THN důležitou součástí normativní základny a plní několik základních 

funkcí: 

 plánová,  

 stimulativní, 

 kontrolní, 

 operativně řídící, 

 racionalizační. 

THN spotřeby materiálu, paliv a energie 

Norma spotřeby materiálu vymezuje kvalitativní a kvantitativní vztah mezi materiálem 

a jednicí výstupu určité podnikové činnosti (součásti, výrobků, výkonu). Vyjadřuje optimální 

míru spotřeby materiálu (určitého konkrétního druhu) na jednoznačně vymezenou jednici 

výroby (výkonu) v určitých, jednoznačně vymezených technických a ekonomických 

podmínkách. 

THN výrobních zásob 

THN výrobních zásob materiálu vyjadřuje ekonomicky přiměřené (optimální) 

množství materiálu, které je nutné pro zajištění plynulé výroby (je nutné zohlednit dobu mezi 

dodávkami, odchylky, kolísání spotřeby atd). 

THN spotřeby práce 

1. Normy technologické 

 údaje o optimálních, ekonomicky nejvhodnějších a v praxi dosažitelných 

podmínkách činností výrobního zařízení nebo pracovníků, 

 technické a technologické parametry strojů a zařízení (např. řezné parametry, 

počet válců, rychlost válcování atd.), 

 údaje o materiálu (obrobitelnost, jakost povrchu, přesnost atd.), 

 údaje o nástrojích, 



24 

 pracovní a technologické postupy (sled úkonů, úseků, operací).  

2. Normy početních stavů 

Vyjadřují, kolik pracovníků určité profese v daných podmínkách připadá na počet 

pracovníků jiné profese, např. z hlediska obsluhy, řízení atd. 

3. Normativy času 

Údaje o normativní spotřebě času za operaci nebo její část (úkon, úsek), (jednotky 

min., hod., sec.). 

Čas práce ta = tA+ tB+ tC 

4. Normativy četnosti 

Vyjadřují podíl normativní hodnoty určitého, z hlediska operace nepravidelně se 

vyskytujícího úkonu pracovní činnosti na normě času dané operace.  

Kapacitní normy 

Výrobní kapacitou se rozumí množství výrobků (výkonů) téhož druhu, které lze 

vyrobit za daných podmínek na určitém výrobním zařízení v daném období. Vyjadřují takové 

množství z určitého druhu výrobku (výkonu), které můžeme vyrobit za jednotku času na 

určitém výrobním zařízení v normálních podmínkách při respektování kritérií ekonomické 

efektivnosti, požadované jakosti a bezpečnosti. [13] 
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2 Praktická část 
 

2.1 ŽDB GROUP a.s. - základní údaje [16] 
 

Obchodní firma:  ŽDB GROUP a.s. 

Sídlo:    Bohumín, ul. Bezručova 300, PSČ: 735 93 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  47 67 24 12 

Daňové identifikační číslo: 368 - 476 724 12 

Organizační kód:  329 100  

 

ŽDB GROUP a.s. je obchodní společností - právnickou osobou, založenou za účelem 

podnikání, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. [17] 

 

Orgány akciové společnosti jsou: 

 valná hromada – je nejvyšším orgánem společnosti, 

 představenstvo – řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem; volí ze svého středu 

předsedu a dva místopředsedy; představenstvo se skládá ze 4 členů; po projednání 

návrhu v dozorčí radě společnosti jmenuje a odvolává generálního ředitele, 

 dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, dozorčí rada se 

skládá ze 3 členů. 

 

Podrobná ustanovení o právech a povinnostech jednotlivých orgánů jsou uvedena v 

obchodním zákoníku a ve stanovách ŽDB GROUP a.s. 
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Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně předseda představenstva a 

každý z místopředsedů představenstva, nebo všichni členové společně, případně dva členové 

představenstva společně. Za společnost mohou činit právní úkony i jiní její zaměstnanci, 

pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech společnosti ŽDB GROUP a.s., nebo je to 

vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. 

 

2.2 Založení a rozvoj firmy 
 

ŽDB GROUP a.s. je právním nástupcem státního podniku Železárny a drátovny 

Bohumín, jehož historie sahá až do roku 1885. Železárny a drátovny vznikly svazkem dvou 

samostatných podniků - jedná se o železářský podnik založený berlínským průmyslníkem A. 

Hahnem a spol. a Moravskoslezskou společností pro průmysl drátěný. K definitivnímu 

sloučení a vytvoření podniku Železárny a drátovny n. p. Bohumín, složeného z několika 

závodů, došlo v roce 1958. Jako státní podnik byly Železárny a drátovny Bohumín zřízeny 

rozhodnutím ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR v roce 1988. [19] 

 

Dne 1.1.1993 byla ve smyslu obchodního zákoníku založena akciová společnost s 

obchodním jménem ŽDB GROUP a.s., do níž přešly dnem jejího vzniku ve stanoveném 

rozsahu majetek, práva a závazky původního státního podniku Železárny a drátovny 

Bohumín. Bylo ustanoveno představenstvo akciové společnosti, které je oprávněno jednat 

jménem ŽDB GROUP a.s., a dozorčí rada akciové společnosti. Byl jmenován generální 

ředitel akciové společnosti. [20] 

 

ŽDB GROUP a.s., je jeden z největších výrobních komplexů v České republice, patří 

mezi deset největších českých exportérů, téměř polovina vyrobeného zboží je dodávána 

zahraničním zákazníkům. Již před léty se zařadil mezi rozhodující velké podniky českého 

průmyslu - stal se rozhodujícím podnikem v oboru drátovenství, monopolním výrobcem 

litinových radiátorů a kotlů pro ústřední vytápění, ocelových lan pro důlní průmysl, některých 

druhů drátěných sítí, profilového a válcovaného materiálu a do roku 1999 i rozhodujícím 

výrobcem železničních dvojkolí pro kolejová vozidla (závod železniční dvojkolí byl na 
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základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30. 9. 1999 prodán společnosti 

BONATRANS a.s.). 

 

Na základě rozhodnutí učiněného formou notářského zápisu ze dne 30. 6. 2000 byla 

část podniku - Dodavatelský závod, který vznikl v roce 1999 sloučením Závodu logistických 

služeb, Dodavatelsko-investičního závodu a části Závodu drátovny (údržba a zásobování) 

vložena jako nepeněžitý vklad do společnosti AZ FIN servis, s.r.o. 

 

2.3 Rozdělení závodů 
 

ŽDB GROUP a.s. je členěna na osm závodů:  

Závod Drátovna [18] 

Závod Drátovna vznikl v roce 2005 sloučením závodu Tažírna patentovaných drátů 

(TPD) a závodu Tažírna nepatentovaných drátů (TND), dosud jsou výrobní jednotky TPD a 

TND jeho součástí.  

 

Závod Drátovna produkuje lesklé mokře tažené dráty, žárově pozinkované dráty, tvrdé 

tažené ocelové dráty (tažené za sucha), žíhané dráty, dráty pro pěchování za studena, finálně 

tažené pozinkované dráty, dráty pro výrobu okenních mechanismů, pozinkované vinicové 

dráty, dráty k dalšímu tažení na spojovače (SENCO), dráty pro výrobu rozptýlené výztuže do 

betonu, kroucené dráty čtvercového průřezu, šicí dráty kruhového a plochého průřezu, 

poměděné dráty, pružinové dráty, lanové dráty, dráty do předpjatého betonu, popouštěné 

sedmidrátové pramence pro předpjatý beton, drát pro vázání buničiny, drát pro elektrovodná 

lana, kartáčnický drát, sekané ocelové dráty: ocelový písek a dráty pro vyztužování betonu, 

dráty pro paprsky do kol, pružinové dráty pro nábytkářské účely. 

 

Závod Drátovna výrobní jednotka TPD je tvořen několika navzájem technologicky 

propojenými úseky: patentovna, mořírna, tažírna, úpravna a expedice a úsek řízení jakosti. 
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Závod Drátovna výrobní jednotka TND má základní výrobní procesy:  

 moření v HCl a povrchové úpravy pro tažení drátu (fosfátování, vápnění, boraxování, 

mýdlování), 

 žíhání drátu v plynové žíhárně s ochrannou atmosférou, v elektrických pecích bez 

ochranné atmosféry nebo průběžné žíhání při galvanickém pozinkování drátu, 

 pokovování drátu zinkováním a cínováním v tavenině, galvanické zinkování drátu 

nebo chemické poměďování drátu, 

 tažení drátu za studena v suchém mazivu, za mokra a v pastě. 

Kombinací těchto základních postupů lze docílit širokého rozmezí mechanických a 

technologických vlastností drátu. 

Závod Drátovna výrobní jednotka Lanárna  

Závod Drátovna výrobní jednotka Lanárna má dlouhodobou tradici ve výrobě lan. 

Vyrábí se zde ocelová lana kruhová jednopramenná, třípramenná, čtyřpramenná, 

šestipramenná a vícepramenná, ocelová lana pro elektrické vedení - jednopramenná lana, 

vázací lana.  

Lana jsou určena hlavně pro export - těžní lana, lana pro lanové dráhy a jeřáby, 

kombinovaná zemnící lana se světelným kabelem pro přenos dat apod. 

Závod Drátovna výrobní jednotka Ocelové kordy  

Výrobní program této výrobní jednotky tvoří: ocelové kordy, pneudrát, hadicový drát 

pro výztuž vysokotlakých hadic, pomosazený vysokouhlíkový tažený drát, profilový 

válcovaný drát, bimetalický drát, kruhová patní lana, svazková patní lana, zvlněný 

kartáčnický pomosazený drát, pozinkovaný kord pro výztuž řemínků, ocelových výstužných 

prvků do pneumatik a vysokotlakých hadic.  

V provozním úseku patentopomosazovna jsou v technologii používány kyanidy, je zde 

umístěn sklad kyanidů a zásobník s kyanidovou oplachovou vodou. 

Závod Drátovna výrobní jednotka Pérovna a průvlakárna 

Výrobní program výrobní jednotky tvoří výroba průvlaků ze slinutých karbidů a 

výroba pružin z ocelového patentovaného drátu. Základní výrobní sortiment tvoří pružiny 

tlačné, tažné, zkrutné, dvojzkrutné, pružiny pro hospodářské stroje, tvarové pružiny z drátu 
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kruhového průřezu, sponky na štítky, průvlaky ze slinutých karbidů k tažení ocelových drátů 

průměrů 0,15 – 20,00 mm, speciální výrobky ze slinutých karbidů k různým účelům použití 

zejména v drátovenství - vodítka drátu, rovnací průvlaky. 

Závod Topenářská technika VIADRUS 

Závod Topenářská technika VIADRUS vyrábí litinové radiátory, které jsou 

opracovány, tlakovány vodou, montovány do baterií a opatřeny základním nátěrem, litinové 

článkové kotle různých tepelných výkonů, velikostí a provedení pro plynná, kapalná a pevná 

paliva, náhradní díly jako kotlové a radiátorové články a další montážní díly, odlitky z 

uhlíkatých i legovaných ocelí (žáruvzdorné, otěruvzdorné) v kusových vahách 5 až 200 kg na 

zakázku, odlitky z neželezných kovů (bronzy, mosazi, siluminy) na zakázku, topenářské a 

netopenářské odlitky ze šedé litiny na zakázku, komplexní topenářské služby (projekce, 

instalace, záruční a pozáruční opravy). 

V areálu závodu jsou umístěny zejména sklady hořlavých kapalin, sklad pojiv a 

pryskyřic, dva zásobníky kyslíku LINDE TECHNOPLYN a. s. a dále se zde používají 

acetylen a kyslík ke svařování. 

Závod Služby 

Závod Služby vznikl v r. 2005 sloučením závodu Energetika a závodu Doprava a 

služby. Výrobním programem závodu Služby je výroba, distribuce a hospodaření s palivy, 

energiemi a vodou (spadají zde i páteřní rozvody zemního a degazačního plynu a regulační 

stanice v celém areálu podniku), činnosti laboratoří, zkušeben a měrové služby, činnost 

technické normalizace, formální záležitosti s vazbou na Celní úřad, celní náležitosti v 

souvislosti s celním řízením, provozování celního skladu, služby ve vztahu k železniční 

přepravě provozované ČD a.s., přísun, odsun, vnitropřepravy po kolejových vlečkách ŽDB 

GROUP a.s., certifikované vážení na silničních a kolejových vahách, nakládka a vykládka 

vagónových zásilek, opravy a údržba lokomotiv, vagónů a železničního svršku, nájmy 

nebytových a ostatních prostorů. 

Závod Služby zajišťuje podnikovým hasičským záchranným sborem represivní 

požární ochranu pro útvary ŽDB GROUP a. s. a rovněž preventivní požární ochranu.  

Nebezpečné látky používané závodem Služby jsou, podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 

závažných havárií, acetylen, kyslík, zemní plyn, degazační plyn, automobilový benzín, 

motorová nafta. 
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Odbor Personální záležitosti 

Odbor Personální záležitosti zajišťuje pro celou společnost ŽDB GROUP a. s. 

personální agendu, odměňování, školení a vzdělávání a certifikovaný systém řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně systému komplexní přípravy v oblasti prevence 

závažných průmyslových havárií dle platné legislativy.  

Závod kovové tkaniny Kamenná 

Závod kovové tkaniny Kamenná je situován v Olomouckém kraji.  

2.4 Popis okolí areálu podniku ŽDB GROUP a.s. 
 

Areál ŽDB GROUP a.s. se nachází v Moravskoslezském kraji, v jihozápadní části 

města Bohumín (katastry Nový Bohumín a Bohumín - Pudlov), nedaleko soutoku řek Odry a 

Olše, pravý břeh Odry je vzdálen zhruba 2 km. Státní hranice ČR s Polskem je vzdálena asi 

3,5 km. Celková plocha pozemku je 117,6 ha. Nadmořská výška podniku ŽDB GROUP a.s. je 

200 - 201 m n. m. 

Železniční trať číslo 270 dělí podnik na dvě samostatné části – část železárenskou a 

část drátovenskou. 

Část ŽDB GROUP a.s. nacházející se v katastrální části Bohumín - Pudlov 

(drátovenský závod) je ohraničena na severozápadě ulicí Drátovenská, ze severu ulicí Maršála 

Jeremenka, z jihovýchodu železniční stanicí Bohumín a ze západu železniční tratí směr Starý 

Bohumín. Nad severní hranicí závodu se dále nachází několik objektů nevýrobního 

charakteru. Jedná se především o biologickou čistírnu odpadních vod, která je na jihu 

omezena ulicí Drátovenská, na východě areálem podniku BEKAERT s.r.o. a na západě 

železniční tratí. Část ŽDB GROUP a.s. ležící v katastrální části Nový Bohumín (železárenský 

závod) je ze severozápadu a západu ohraničena železniční stanicí Bohumín a železniční tratí 

směřující jižním směrem mezi vodní nádrže Nový stav. Jižní hranici tvoří vodoteč 

Bohumínská stružka, ze které se odštěpuje vodoteč Bajcůvka, tvořící část východní hranice. 

Zbylou část východní hranice táhnoucí se od severu tvoří ulice Bezručova a Revoluční. Mezi 

ulicí Fibichova a vodotečí Bohumínská stružka se samostatně nachází koncová čistička 

odpadních vod. Východně od ulic Bezručova a Revoluční se nachází dále několik objektů 

nevýrobního charakteru – fotbalový stadion s parkovištěm a objekty sousedící s areálem 

ČOV.  
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3 Vývoj oprav a údržby v ŽDB 
 

3.1 Historie oprav a údržby v ŽDB  
 

Do roku 1973 byly organizovány opravy a údržba decentralizovaně, každý závod měl 

svou vlastní údržbu. V tomto roce byla provedena reorganizace a údržba se stala 

centralizovanou, čili veškeré opravy a údržba byly svěřeny pod jedno vedení v čele s hlavním 

mechanikem. Zodpovědnost tak byla na jednom vedení. To umožňovalo zabezpečit 

komplexní údržbu, neboť pod nově vytvořený provoz Opravy a údržba spadaly jak agregátní 

údržby na jednotlivých provozech tak i samostatné dílny jako obrobna, konstrukční dílna, 

elektroúdržba, stavební oddělení. Taktéž bylo možno soustředit větší údržbářské kapacity na 

větší opravy. Pouze některé speciální práce byly zajišťovány externími firmami, např. 

realizace ocelových konstrukcí (haly). Takto vytvořená údržba byla schopna zajistit i realizaci 

instalace nového zařízení v rámci investičních akcí tehdy národního podniku ŽDB. 

Po politických změnách v roce 1989 došlo během roku 1990 k částečné reorganizaci 

tak, že zámečnické agregátní údržby provozů byly převedeny přímo pod vedení jednotlivých 

provozů. To se ukázalo během let jako nevhodné a v roce 2000 byla opět údržba 

centralizována pod jedním vedením. 

V roce 2011 rozhodl majitel firmy o další reorganizaci a to tak, že centrální údržba 

byla rozpuštěna a na dnešních závodech přešla pod její vedení strojní agregátní údržba a 

elektroúdržba. 

 

3.2 Organizace oprav a údržby v současné době 
 

Opravy a údržba jsou ve výrobních jednotkách zajišťovány:  

 údržbou výrobní jednotky (dle aktuální organizační struktury údržby výrobní jednotky 

– viz Přílohy č. 1 a č. 2), 

 nákupem u interního dodavatele v ŽDB GROUP a.s., 

 nákupem u externího dodavatele. 
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Nakupování služeb v oblasti opravy a údržby pro výrobní jednotky pak řeší příslušný 

pokyn ředitele „Nakupování“. 

Vlastní seřizování strojů a zařízení je prováděno v souladu s návody na obsluhu, 

detailním technologickým postupem (DTP) pro dané zařízení, úkolovými lístky, případně s 

jinou související výrobní dokumentací.  

Obnova strojů a zařízení (technické zhodnocení apod.) je řešena v souladu s 

příslušnými normami, „Řízení infrastruktury“. 

 

3.2.1 Plánování oprav a údržby 

 

Vedoucí výrobního úseku výrobní jednotky identifikuje a vypracovává seznam 

klíčových a nosných zařízení. Zařízení nezahrnutá do tohoto seznamu patří pak mezi ostatní 

zařízení. 

Technik údržby výrobní jednotky ve spolupráci s vedoucím výrobního úseku výrobní 

jednotky a vedoucím oddělení údržby výrobní jednotky zpracovává plán údržby a vychází při 

tom z: 

 doporučení výrobce, 

 provozního zatížení, 

 jeho aktuálního technického stavu, 

 strategie výrobní jednotky. 

Plán oprav včetně požadavků na finanční potřeby zpracovává technik údržby výrobní 

jednotky a je projednáván vedením závodu. Před postoupením na vedení a.s. je schvalován 

ředitelem závodu. Po jeho schválení v a.s. jej předá vedoucí technického oddělení vedoucímu 

výrobní jednotky.  

Koordinátora oprav určí vedoucí oddělení údržby (zpravidla je jím technik údržby). 

Koordinátor oprav vyhotoví o provedené opravě předávací protokol a předá jej zástupci 

výrobní jednotky. 
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3.2.2 Střední a generální opravy 

 

Střední a generální opravy se provádějí na základě plánu oprav (viz Příloha č. 3). 

Vedoucí technického úseku závodu ve spolupráci s technikem údržby výrobní jednotky 

provede výběrové řízení dodavatele oprav. Po provedení oprav vyhotoví o provedené opravě 

předávací protokol (viz Příloha č. 4). V případě změny termínu plánované opravy vystaví 

technik údržby „Návrh na změnu termínu plánované opravy“ (viz Příloha č. 6). Změnu 

termínu plánované opravy projedná a odsouhlasí s vedoucím výrobní jednotky. 

 

3.2.3 Běžné opravy 

 

Běžná údržba se provádí při technologických prostojích. Požadavky nahlásí 

telefonicky vedoucí výrobního úseku nebo jím pověřený zástupce mistrovi údržby výrobní 

jednotky (dodavatele), který zajistí potřebnou opravu a nahlásí mistrovi výrobní jednotky 

ukončení opravy. Ten po kontrole provedené údržby (včetně kontroly záznamu o údržbě) dá 

pokyn k zahájení výroby. 

 

3.2.4 Neplánovaná údržba 

 

  V případě neplánovaných oprav zpracuje technik údržby výrobní jednotky 

„Požadavkový list na neplánovanou opravu“ (viz Příloha č. 5), který předá vedoucímu 

výrobní jednotky. Ten projedná schválení realizace opravy s vedoucím oddělení údržby 

výrobní jednotky, vedoucím technického úseku, ředitelem ekonomického úseku závodu a 

ředitelem závodu.   

 

3.2.5 Poruchy 

 

Poruchy se odstraňují na základě hlášení pracovníků výrobní jednotky. Obsluha nesmí 

zpracovávat materiál na agregátech, pokud tyto nevyhovují technologickým parametrům 

výroby.  
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Před zahájením výroby je obsluha povinna provést prohlídku výrobního agregátu a v 

případě zjištěné závady nahlásit svému nadřízenému. Pokud předák nebo mistr zjistí, že 

zjištěná závada má vliv na jakost zpracovaného materiálu, musí tento výrobní agregát 

zastavit. Zároveň ihned oznámí zjištěnou závadu svému nadřízenému a osobně nebo 

telefonicky mistrovi výrobní jednotky, případně technikovi údržby výrobní jednotky, který 

zajistí její odstranění. Je-li závada zjištěna mimo ranní směnu, nahlásí tuto závadu 

provoznímu zámečníkovi nebo elektrikáři údržby výrobní jednotky, který poruchu odstraní. 

Jestliže se jedná o poruchu většího rozsahu, kterou není v možnostech provozního zámečníka 

nebo elektrikáře odstranit, zapíše provozní zámečník nebo elektrikář poruchu do „Provozní 

knihy údržby“. Musí-li být závada opravena okamžitě, informuje mistr výrobní jednotky 

podnikový dispečink, který zajistí opravu dle potřeby výrobní jednotky. Poruchy na ranní 

směně hlásí předák nebo mistr výrobní jednotky mistrovi údržby výrobní jednotky osobně 

nebo telefonicky. Mistr údržby výrobní jednotky zaznamenává poruchy do „Provozní knihy 

údržby“ a vede jejich evidenci.  

Po odstranění poruchy nahlásí mistr údržby výrobní jednotky osobně nebo telefonicky 

mistrovi výrobní jednotky ukončení opravy. Ten po kontrole provedené opravy (včetně 

kontroly záznamu v provozní knize údržby) dá pokyn k zahájení výroby.  

Obsluha je povinna hlásit veškeré poruchy zařízení, tj. i ty, které mají vliv „pouze“ na 

bezpečnost, životnost zařízení apod. 

Předpoklad nákladů běžné údržby, jmenovitých akcí, generální opravy a střední 

opravy dle agregátů, budov a staveb předkládá ekonomickému řediteli závodu technik údržby 

výrobní jednotky (ve spolupráci s vedoucím oddělení údržby výrobní jednotky). 

Technici údržby zabezpečují minimálně 1x ročně důkladné prohlídky systémem 

preventivních prohlídek. 

 

3.2.6 Preventivní údržba a preventivní prohlídky 

 

Preventivní údržbou rozumíme: 

 preventivní prohlídky a preventivní opravy výrobních zařízení, 

 prohlídky, kontrolu a opravy vyhrazených technických zařízení. 
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Preventivní prohlídky u strategických a nosných výrobních zařízení provádějí 

pracovníci údržby výrobní jednotky (dle aktuálního organizačního schématu a dle potřeb 

výrobní jednotky).  

Specifikace preventivních prohlídek provádí vedoucí výrobní jednotky, dle potřeby 

provádí aktualizaci (viz Příloha č. 7). 

Harmonogram preventivní prohlídky stanoví vedoucím technického úseku pověřený 

pracovník, zpravidla technik údržby výrobní jednotky (viz Příloha č. 8) 

Záznam o provedené preventivní prohlídce nebo opravě provádí mistr údržby výrobní 

jednotky i v případě, že se závada nevyskytla. Záznam je uložen u mistra údržby výrobní 

jednotky (viz Příloha č. 9). Kopie záznamů zasílá průběžně technikovi údržby výrobní 

jednotky.  

 

3.2.7 Mazací služba 

 

 Vedoucí výrobního úseku seznámí mistry s mazacími plány a předpisy. Mistři seznámí 

s mazacími plány (viz Příloha č. 10) a předpisy pracovníky obsluhující výrobní zařízení a 

mazače zařízení. 

Dle zodpovědností stanovených v mazacím plánu provádí pracovníci zápis o 

provedení úkonu – např. „Kniha hospodaření olejů a maziv“ (viz Příloha č. 11). Technik 

údržby provádí kontrolu mazání dle mazacího plánu prověřením záznamů v uvedené knize 

mazání 1 x měsíčně – záznam o kontrole opatří parafou s datem kontroly.  

O všech olejích (nových, upotřebených a využitých) jsou vedeny mazačem záznamy v 

„Knize hospodaření olejů a maziv“. V knize jsou uvedeny datum a množství nových olejů, 

olejů využitých a typ oleje. V knize se rovněž eviduje použití upotřebených olejů na 

jednotlivé agregáty – datum, použité množství a agregát. U mazacích tuků se v knize eviduje 

pouze datum a agregát, kde byl použit. 

Za likvidaci olejů a maziv je odpovědný vedoucí výrobní jednotky ve spolupráci s 

ekologem závodu.  
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Všechny upotřebené oleje jsou mazačem shromažďovány ve sběrné nádobě na 

určeném místě. Po naplnění nádoby je upotřebený olej přečerpán a odvezen k ekologické 

likvidaci. O zlikvidovaném množství olejů se vede záznam v knize hospodaření olejů a maziv. 

Za evidenci v knize je odpovědný mazač. 

Životnost olejů, tj. maximální doba, po jejímž uběhnutí je nutno olej z agregátu 

vypustit a nahradit novým, je dána použitím typu oleje a doporučením výrobce agregátu. 

Doba, po které je potřeba olej vyměnit nebo doplnit, je uvedena v mazacích plánech. 

 

3.2.8 Prohlídky, kontroly a opravy vyhrazených zařízení 

 

       Prohlídky vyhrazených technických zařízení provádějí inspekční a revizní technici dle 

platných právních předpisů, ČSN a ON ŽDB GROUP a.s. Tyto činnosti jsou zajišťovány 

dodavatelsky. 

Vyhrazená technická zařízení v závodě jsou: 

 výtahy, 

 jeřáby a zdvihadla,  

 tlakové nádoby, 

 plynová zařízení, 

 motorové dopravní vozíky, 

 elektrické stroje a zařízení. 

 

3.2.9 Odstraňování a evidence zjištěných závad 

 

Závady zjištěné prohlídkou vyhrazeného technického zařízení zapíše technik – znalec 

(nebo pověřený zaměstnanec výrobní jednotky) do protokolu o provedení inspekce nebo 

revize. Protokol o provedení inspekce nebo revize předá technik – znalec dodavatele 

pověřenému zaměstnanci výrobní jednotky pro vybrané technické zařízení, který seznámí s 

výsledkem revize nebo inspekce vedoucího výrobní jednotky, který ho písemně potvrdí. 

Odstranění zjištěných závad technických zařízení provádějí a evidují, zápisem v 

provozní knize, deníku apod., pracovníci provozovatele a pracovníci údržby výrobní 
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jednotky. Kontrolu odstranění závad z revizí, provozních knih, deníku a z jiné dokumentace 

provádí pověřený zaměstnanec výrobní jednotky pro vybrané technické zařízení. V případě 

neodstranění závady v termínu, který je uveden v revizi, přijme pověřený zaměstnanec 

výrobní jednotky pro vybrané technické zařízení přiměřená opatření. 

 

3.2.10 Vyřazování HIM a DHIM  

 

Na základě zápisu o vyřazení HIM a pracovního příkazu vystaveného výrobní 

jednotkou provádí technik údržby výrobní jednotky posouzení technického stavu a HIM a 

vyjadřuje se ke způsobu likvidace. Rovněž požaduje stornování agregátu ve sborníku 

náhradních dílů. 

Před určením způsobu dalšího využití nebo vyřazení hmotného majetku v pořizovací 

ceně nad 100 tis. Kč (nebo dle aktuálního kompetenčního modelu) ředitel závodu zajistí 

průkazné informování všech účastníků porady vedení ŽDB GROUP a.s. Likvidaci hmotného 

investičního majetku realizuje výrobní jednotka a vyhodnocuje zisk (ztrátu) při vyřazení. 

Současně s ukončením likvidace technik údržby výrobní jednotky písemně vyrozumí 

sklad náhradních dílů a požaduje stornování agregátů ve sborníku náhradních dílů a vrátí 

zápis o vyřazení HIM na ekonomický úsek závodu. 

 

3.2.11 Technická a výkresová dokumentace 

 

Pro zabezpečení kvalitní a úspěšné činnosti údržby je nutné zabezpečovat aktualizaci 

technické a výkresové dokumentace. Technik údržby výrobní jednotky zabezpečuje 

doplňování katalogů, výkresové dokumentace od výrobců zařízení. Údržba výrobní jednotky 

vede příruční archiv výkresů náhradních dílů jednotlivých agregátů. 
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4 Ekonomické ukazatele  
 

V roce 2011 byly náklady na celý závod cca 110 mil. Kč. V následujících tabulkách 

uvádím ekonomické ukazatele na výrobní jednotce Lanárna, které jsou uvedeny bez DPH. 

 

Tab. 1 Ekonomické ukazatele ve výrobní jednotce Lanárna v letech 2004 – 2011 [22] 

 

Rok Výroba (v tunách) Tržby (mil. Kč) HV provozní 

(mil. Kč) 

Údržba (mil. Kč) 

2004 8 384 333 27 14,5 

2005 8 925 359 49 17,2 

2006 9 935 395 39 12,6 

2007 10 225 412 27 14,0 

2008 10 143 469 75 12,5 

2009 6 694 327 54 12,6 

2010 8 170 372 20 14,7 

2011 7 385 340 13,4 9,9 

 

Z výše uvedené tabulky plyne, že výroba a tržby od roku 2004 do roku 2008 stoupaly, 

pak vlivem krize došlo k poklesu. Náklady na údržbu za výše uvedené období měly různou 

hodnotu, což bylo způsobeno realizací velkých oprav, které měly různou finanční náročnost 

v příslušných letech. 

 

 

Obr. 5 Podíl nákladů údržby v procentech 
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Z obr. 5 je patrné, že náklady v porovnání k tržbám se pohybují v rozmezí 2,6 – 4,7 %, 

což odpovídá nákladům v podobných akciových společnostech s podobným výrobním 

zaměřením. Rozdíly spočívají v tom, že v každém roce byly prováděny větší opravy s různě 

velkými náklady. Běžné opravy byly stále na stejné výši. 

 

Tab. 2 Celkové náklady na opravy a údržbu ve výrobní jednotce Lanárna za rok 2011 

[22] 

 

Běžné 

opravy 

Střední a 

generální 

opravy 

Náklady na 

opravu 

HIM 

Náklady na 

opravu 

vlastního 

majetku 

Dohadné 

položky 

Celkem  

(za měsíc) 

Leden 462 198,16 0 0 0 350 000 812 198,16 

Únor 995 032,39 0 0 5 803,62 0 1 000 836,01 

Březen 836 388,74 0 0 5 287,83 150 000 991 676,57 

Duben 921 492,68 0 0 9 439,82 0 930 932,50 

Květen 947 284,68 0 0 2 549,52 0 949 833,71 

Červen 714 881,64 0 0 8 762,35 0 723 643,99 

Červenec 593 157,51 0 10 451,35 250 611,69 0 854 220,55 

Srpen 476 805,63 0 44 016 488 606,61 600 000 1 609 428,24 

Září 187 397,47 0 34 551,18 293 218,54 0 515 167,19 

Říjen 239 315,91 0 118 587,31 433 265,69 0 791 168,91 

Listopad 307 851,90 0 185 908,66 520 098,35 0 1 013 858,91 

Prosinec 183 951,28 0 73 838,47 579 030,55 -1 100 000 -263 179,70 

Celkem 6 865 757,50 0 467 352,97 2 596 674,57 0 9 929 785,04 

 

Tabulka 2 udává náklady na jednotlivé měsíce roku 2011 včetně celkových nákladů do 

konce roku. Dále vyplývá, že počátkem a koncem roku je méně oprav, největší opravy bývají 

během letních měsíců, kdy probíhají celoprovozní opravy výrobního zařízení a toto je cca 

čtrnáct dnů mimo provoz. V roce 2011 neproběhly na výrobní jednotce Lanárna ani v celém 

závodě Drátovna žádné střední ani generální opravy z důvodu úspor nákladů. Tyto opravy 

jsou plánovány v horizontu dvou let. 
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Tab. 3 Náklady externích dodavatelů oprav a údržby ve výrobní jednotce Lanárna za 

rok 2011 [22] 

Dodavatel Náklady v Kč 

ARMAGAS TŘINEC 2 430,00 

AZ FIN SERVIS s.r.o. 6 162 376,75 

COMINVEST CZ BRNO 15 236,67 

CYKLOPACK VENDRYNĚ 4 460,00 

DANNENFELDT JIŘÍ 1 503,00 

DUNIČKA PETR 4 432,92 

HAPUR OSTRAVA 840,00 

KABATIAR BOHUSLAV 14 200,00 

KLIMCO DARKOVICE 4 100,00 

KOSMIDROVA OSTRAVA 15 069,00 

KONY ZLIN 5 694,20 

LIFTCOMP OSTRAVA 25 720,00 

LINDE MAT. HANDLING 413 032,62 

M.E.R. FRÝDEK-MÍSTEK 13 995,00 

MOSTARNA LÍSKOVEC 31 946,00 

QT TECHNIK OSTRAVA 1 280,00 

RAMA MORAVIA OSTRAVA 40 919,50 

RYC JAN OSTRAVA 10 442,00 

SCHULTE CZ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 10 035,00 

TEMPOS-F. PROCHÁZKA 51 735,84 

ZAK TRADE BOHUMÍN 36 309,00 

CELKOVÝ SOUČET 6 865 757,50 

 

Tabulka 3 ukazuje, které externí firmy se podílejí na opravách včetně výšky nákladů. 

V roce 2011 měla na opravách největší podíl firma AZ FIN servis s.r.o., která byla ještě 

v tomto roce sesterskou firmou ŽDB GROUP a.s. 

Tab. 4 Plán nákladů údržby závodu Drátovna na rok 2012 [21] 

Výrobní jednotka Plán údržby 2012 v mil. Kč Plán investic 2012 v mil. Kč 

TPD 62,1 53,39 

TND 28,5 35,675 

OK 25,35 25,05 

La 15,45 13,8 

Celkem 131,4 127,915 

 

Plán nákladů na údržbu a opravy na celý závod Drátovna je o cca 5 % vyšší než 

v předcházejícím roce, neboť i plán tržeb je povýšen o 5 %.  
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5 Opravy a údržba 
 

5.1 Plán údržby na rok 2012 
 

Každý rok v průběhu měsíce září se zpracovává plán oprav na příští rok. Tak v roce 

2011 byl připraven plán na výrobní jednotce Lanárna. Po projednání během podzimu ve 

vedení závodu byl schválen plán roku 2012 (viz Tab. 5). 

Tab. 5 Plán oprav výrobní jednotky Lanárna na rok 2012  [22] 

Náklady Celkem v mil. Kč 

Náklady na běžnou údržbu výrobního zařízení 11,45 

Náklady na velké opravy 4 

 velká oprava slaňovacího stroje č. 68 2,8 

 elektrické spouštění stroje č. 40 0,9 

 oprava osvětlení v hale č. 1 0,3 

 

Velké opravy se realizují převážně pomocí externích firem. Tyto jsou vybrány na 

základě výběrových řízení. Výběrová komise má složení při nákupu nad 100 tis. Kč.: 

Předseda:  

 ředitel závodu. 

Členové:  

 nákupčí, 

 požadující, 

 ředitel ekonomického úseku, 

 vedoucí výrobní jednotky, 

 vedoucí technického oddělení, 

 další členové dle požadavku ředitele závodu. 

Tato komise rozhodne o firmě, která bude realizovat tuto velkou opravu. Výběrové 

řízení má zpravidla tři kola. 
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5.2 Velké opravy v minulých letech 
 

V průběhu minulých let byly provedeny některé velké opravy výrobního zařízení. Jako 

příklad je možno uvést: 

Velká oprava slaňovacího stroje č. 68:  

 náklady činily 2,85 mil. Kč, 

 oprava spočívala ve výměně všech ozubených kol, naváděcích kladek, renovaci 

oběžných kol, 

 doba opravy trvala cca 3 měsíce, 

 prováděna firmou AZ FIN servis s.r.o. 

 

Obr. 6 Celkový pohled na střední koš slaňovacího stroje č. 68 
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Obr. 7 Celkový pohled na výkrutová ramena stroje č. 68 

 

Výměna ložisek tubusového stroje č. 64: 

 náklady činily 1,49 mil. Kč, 

 oprava spočívala ve výměně speciálních ložisek  Ø 900 mm, 

 doba trvání cca 2 měsíce. 
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Obr. 8 Celkový pohled na tubusový stroj č. 64 

 

Oprava převodových skříní stroje č. 63: 

 náklady činily 650 tis. Kč, 

 oprava spočívala ve výměně všech ložisek, gufer a některých opotřebovaných 

ozubených kol. 
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6  Návrhy na zlepšení práce v oblasti oprav a údržby na závodě 

Drátovna 
 

6.1 Výroba náhradních dílů – obrobna 
 

Z výše uvedeného bylo konstatováno, že v současné době na závodě je jen agregátní 

údržba, která činí u profese zámečník 23 pracovníků a elektro údržbář 20 pracovníků. Z toho 

je patrné, že údržba nemá žádné pracoviště s výrobou náhradních dílů – obrobnu. Vzhledem k 

tomu se musí veškeré potřebné náhradní díly, které vyžadují obrábění, zajišťovat u externích 

dodavatelů. Je to velmi málo operativní, neboť pro objednání je potřeba udělat výběrová 

řízení u několika firem, to se provádí ve dvou až tříkolové formě. 

Navrhuji tedy vytvořit pracoviště obrobny, kde by bylo výrobní zařízení. Jednalo by se 

o cca 3 soustruhy, brusku na kulato, pilu na dělení materiálu, obrážečku, frézku, svislou 

hoblovku, vodorovnou vyvrtávačku, případně stroj na zhotovení běžného ozubení včetně 

brusky na ozubení. Výhledově by byla vhodná i dílna kalírny, neboť na výrobních jednotkách 

se používají ve velké míře různé převáděcí, tvářecí kladky vyrobené z materiálů, které se musí 

kalit, aby jejich životnost byla co největší. Zároveň by se musel vytvořit sklad materiálu, 

který je potřeba pro tuto obrobnu. Taková obrobna by zajistila výrobu náhradních dílů pro 

závod a případně by mohla i zajistit výrobu pro cizí firmy. 

 

6.2 Diagnostika 
 

Údržba na závodě je náročná. Neočekávané výpadky zařízení mají vliv na výrobní 

kapacity a nákladovost údržby. Chod do poruchy je cenově nejnáročnější systém údržby. Z 

pohledu ekonomického je potřebné, aby údržba byla ekonomicky co nejvíce přínosná, aby 

stála co nejméně a prodlužovala bezporuchový chod zařízení. Jedná se tedy o systém údržby 

označovaný jako proaktivní údržba, zlepšená, zdokonalená, moderní. 
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Obr. 9 Provozuschopnost zařízení, podle typu údržby [23] 

 

6.2.1 Začlenění inspekce do systému údržby (interní/externí činnost)  

 

 Běžná údržba (neplánovaná a plánovaná) je rozšířena o oblast prevence. Preventivní 

údržba má část analytickou (inspekční) – zjišťování technického stavu zařízení a výkonnou - 

opravy. Prohlídky zařízení jsou subjektivní metodou, diagnostika a analýza technologických 

parametrů je metodou objektivní pro zjišťování technického stavu zařízení. 

 

Obr. 10  Moderní údržba – proaktivní [23] 
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6.2.2 Víceúrovňová diagnostika   

  

1. Inspekční prohlídka 

 Je prováděna vlastními pracovníky provozu. Slouží jako filtr dobrých strojů, na 

kterých není již třeba provádět další analýzy. 

 Jako velmi dobré se v dnešní době ukazuje použití ručních PC (PDA) s propojením na 

Informační systém řízení údržby a s přesnou lokalizací inspekčního místa a času prováděné 

inspekce. Přístroje musí byt schopné předat data nadřazeným systémům.  

Inspekční prohlídky je rozumné provádět v denních (týdenních) intervalech. Tato 

činnost zjistí, že měřené zařízení je poškozené, ale zpravidla neřekne o druhu poškození. 

2. Diagnostika  

Pokud se v závěrech inspekce ukáže, že je nezbytné provést podrobné analýzy, je 

povolán smluvní partner. Ten disponuje technickými zařízeními na provádění podrobných 

analýz a zejména umí data vyhodnotit a stanovit závěry typu: převodovka je poškozena, je 

vadné ložisko z důvodu nedostatku maziva, kompresor dodává snížené množství vzduchu, 

přehřívá se pohonný elektromotor, má poškozené vinutí, nastavení geometrie stroje, 

nevyváha, je potřebná výměna. 

Diagnostika se provádí na základě výsledků inspekce a periodicky – nejméně 4x ročně 

3. On-line diagnostika 

 Některé typy zařízení je nezbytné diagnostikovat trvale (provádět monitorování stavu).  

Jedná se o stroje, jejichž výpadek může ohrozit zdraví, ekologii provozu, trvalý chod stroje, 

který je nezbytný z pohledu provozních kapacit a případně jsou-li následky havárie drahé. 

Na strojích jsou namontována čidla vibrací, otáček, provozních veličin. Data jsou 

vyhodnocována autonomně. V případě, že dojde k překročení nastavených mezí, je vyhlášen 

poplach nebo je stroj odstaven.  

S nástupem technologií MEMS (Mikro-Elektro-Mechanické Systémy), které integrují 

mechanické elementy, senzory, akční členy a elektroniku na křemíkovém substrátu, se stávají 

tyto technologie i finančně dostupné. Naší snahou bude na základě zjištěných hodnot stanovit 
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přesnou diagnózu stavu strojů. Stroje, na kterých je prováděna inspekční činnost, jsou dobře 

zmapované, není nutno provádět opravy mimo rámec každodenního chodu (mazání, čištění 

atd.). Známe přesný stav strojních součástí (ložiska, převodovky, ozubení). 

4. Expertní skupiny  

Inspekci na některých zařízeních a expertní činnosti provádějí specializované skupiny 

a firmy. Může se jednat např. o inspekci kompresorů, rektifikaci jeřábových drah, ustavování 

motorů a převodovek, šneků, rozbory maziv. Tyto služby je lépe (levnější) nakoupit.  

 Zde je četnost provádění dána výrobcem nebo výsledky inspekce a diagnostiky. Z 

ekonomického hlediska je výhodné, pokud inspekci a servis neprovádí tatáž firma. Stávalo se, 

že pokud inspekci motorů prováděla firma, jež byla také organizací servisní s navijárnou, 

výrazně stoupl počet motorů s poškozeným vinutím. Expertní skupina musí doložit zprávu o 

provedené diagnostické činnosti, která musí obsahovat potřebné náležitosti o stavu stroje, 

odstranění poruch a protokol měření. 

 

6.3 Příklad použití diagnostiky v praxi na stroji č. 66 výrobní jednotky 

Lanárna 
 

a) Měření vibrací podpěrných kladek 

 

Stroj má takzvaný koš, který rotuje včetně ramen, ve kterých jsou uložena ramena 

s navinutými cívkami drátu. Koš se otáčí na podpěrných kladkách a tyto jsou uloženy 

v ložiscích. Ložiska se proměřují, zda nejsou ve špatném stavu, případně zda již nejsou tak 

poškozena, že by na zařízení mohlo dojít k havárii. Z těchto důvodů se pravidelně provádí 

jejich měření. V případě špatného stavu se provede výměna v době, kdy zařízení je mimo 

provoz (zpravidla ve volných dnech – sobota, neděle). 

 

 Náklady na tuto práci jsou 12 000 Kč (jeden koš – 8 podpěrných kladek). 

 

b) Zaměření a ustavení koše 
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Koš, který se při výrobě lana otáčí vlivem vibrací a opotřebení podpěrných kladek se 

vychýlí z optimální osy stroje a tím dochází k nepravidelnému namáhání podpěrných kladek. 

Je nutno celý tento koš zaměřit a nově ustavit.  

 

Popis měření: 

 

Optické měření (ustavení) je provedeno geodeticky, je využita totální stanice Leica 

TDA 5005 s přesností měření ±0,3 mm v krychli o straně 100 m. Měření spočívá v kontrole 

geometrie slaňovacího koše. Koš se ustaví posunem podpěrných kladek. 

 

Jedná se o 3D měření (určení středu rotace koše) – zároveň poloha i výška. Je nutné 

odstavení stroje po dobu měření.  

 

 Náklady na tuto práci jsou 22 000 Kč. 

 Doba ustavování koše je cca 10 – 12 hodin. 

 
 

 

Obr. 11  Celkový pohled stroje č. 66 ze strany převodovky 
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Obr. 12  Detail uložení oběžných kol koše na podpěrných kladkách 
 
 
 

 

Obr. 13  Detailní pohled na pneumatickou brzdu stroje 
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6.4 Shrnutí 
 

Výše uvedené naznačuje, že pravidelná inspekce a diagnostika by byly přínosem pro 

výrobní závod. 

Konkrétně na závodě je větší množství zařízení, které by potřebovalo pravidelnou 

inspekci a diagnostiku. Jsou zde stroje, které mají vysoké otáčky, jedná se o hodnoty cca 1000 

ot/min (slaňovací stroje výrobní jednotky Lanárna) až cca 3000 ot/min (stroje na výrobní 

jednotce Kordy). 

Pro drátotažné stroje by bylo možno také diagnostiku využít při vyvažování 

drátotažných bubnů.  

Pro zavedení této služby by bylo počítáno se dvěma pracovníky, kteří by prováděli 

inspekci a potřebným přístrojovým vybavením včetně nákupu služby (zavedení diagnostiky a 

provádění expertní diagnostiky 4 x ročně). 

Tab. 6 Náklady na realizaci diagnostiky [22] 

Přístrojové vybavení 300 tis. Kč 

Školení personálu (2 osoby / 14 dnů)   20 tis. Kč 

Zavedení systému k jednání (externí firma) jednání 

Provádění diagnostiky (nákup služby 4x ročně á 25 tis. Kč) 100 tis. Kč 

 

Bylo by možno nabízet diagnostické práce i pro jiné firmy, neboť tyto práce jsou často 

poptávány jak u domácích firem, tak i zahraničních. 
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7 Porovnání současného stavu řízení systému údržby s možnými 

návrhy a jejím ekonomickým vyhodnocením přínosů 
 

Výše bylo uvedeno, jaký je stav systému údržby. Současný stav je momentálně 

nevýhodný, neboť výroba náhradních dílů a diagnostika se musí zajišťovat externími firmami. 

 

7.1 Výroba náhradních dílů 
 

Pokud se vyrábějí náhradní díly ve vlastních dílnách, jsou náklady daleko nižší. Ze 

zkušeností je možno odhadnout tyto náklady oproti výrobě u externích firem o 30 % nižší. Z 

celkových nákladů činí výroba náhradních dílů cca 25 % z celkových nákladů na opravy a 

údržbu. Při nákladech na výrobní jednotce Lanárna v roce 2011 (9,6 mil. Kč) by byla úspora 

během roku cca 800 tis. Kč. 

 

7.2 Diagnostika 
 

Při zajišťování diagnostiky v současné době jsou náklady na diagnostiku stroje na 

jeden den cca 20 tis. Kč. Při vlastní realizaci svými pracovníky by náklady činily cca 5 tis. 

Kč. V roce 2011 byly náklady na výrobní jednotce Lanárna v oblasti diagnostiky cca 100 tis. 

Kč, takže by mohla být úspora cca 75 tis. Kč. Taktéž by bylo možno provádět více těchto 

diagnostických prací a tím i ušetřit na nákladech a umožnit větší výkony daného výrobního 

zařízení. 
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Závěr    
 

Tato diplomová práce je zaměřena na údržbu. V teoretické části jde o obecné poznatky 

k vývoji údržbářských systémů. Jsou zmíněny nejnovější trendy v údržbě, organizace údržby. 

Praktická část je věnována konkrétní údržbě na závodě Drátovna a detailně na výrobní 

jednotce Lanárna. Údržba v současné době není na dobré úrovni, neboť je značně 

poddimenzována jak na úrovni technicko - hospodářských pracovníků (THP), tak i 

pracovníků kategorie dělník (D). Na základě prostudovaných materiálů bylo vypracováno 

několik návrhů, jak zlepšit systém řízení údržby na konkrétním místě. 

V současné době by bylo vhodné posílit stav THP o pracovníka nákupu náhradních 

dílů, který by prováděl poptávky u výrobců, následně udělal výběrová řízení tak, aby byl 

vybrán výrobce s nejnižší cenou při zachování požadovaných parametrů na tyto náhradní díly.  

Pro zlepšení je navrhováno postupně vybudovat novou obrobnu, což umožní vlastní 

výrobu náhradních dílů (ozubená kola, kladky, čepy, šrouby a matice větších atypických 

rozměrů atp.). Dále je navrhováno realizovat oblast diagnostiky, která je taktéž jedním ze 

zdrojů přispívajících ke zvýšení efektivnosti.  

V provozní praxi se velmi často stává, že zjištění příčiny poruchy určitého zařízení 

trvá mnohem déle než vlastní odstranění poruchy. Je totiž známo, že profesionální údržbáři 

specialisté hledají příčiny poruchy intuitivně nebo na základě zkušeností nabytých 

dlouholetou praxí. Tento přístup není v mnoha případech optimálním a nejefektivnějším 

přístupem k zjištění poruchy na zařízení. Dále je potřeba také uvést, že náklady na údržbu 

nejsou nezanedbatelné. Při tržbách závodu Drátovna v roce 2011 cca 2,2 mld. Kč jsou 

náklady na údržbu v průměru cca 110 mil. Kč. Každé snížení nákladů na údržbu přináší 

akciové společnosti zvýšení zisku, na kterém jsou závislé mzdy zaměstnanců, neboť zisk je 

rozhodujícím ukazatelem pro vyplácení prémií. 

ŽDB GROUP a.s. včetně závodu Drátovna je společností s dlouholetou tradicí, 

dobrým jménem a kvalitními výrobky známými po celém světě. I přes nepříznivé období 

ekonomické krize v současnosti má závod dobré vyhlídky do budoucnosti, což dokumentují 

výsledky i za první čtvrtletí roku 2012, kdy závod Drátovna vykazuje zisk. Taktéž úsek 

údržby nepřekračuje plán nákladů na toto čtvrtletí. 
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ČSN  česká technická norma 

D  dělník  

DHIM  dlouhodobý hmotný investiční majetek 

DTP  detailní technologický postup 

HCl  kyselina chlorovodíková 

HIM  hmotný investiční majetek 

HV  hospodářský výsledek 

ISO  mezinárodní organizace pro normalizaci 

MEMS mikro-elektro-mechanické systémy 

ON  organizační norma 

PC  osobní počítač 

PDA  osobní digitální pomocník 

SNPP  sborník norem pracovních postupů 

TIM  totální integrovaný systém údržby 

THN  technickohospodářská norma 

THP  technicko – hospodářský pracovník 

TND  tažírna nepatentovaných drátů  

TPD  tažírna patentovaných drátů 

TPM  totálně produktivní údržba 
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Příloha č. 1 – Organizační schéma závodu Drátovna 
 
 

     

 

 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZÁVODU DRÁTOVNA 

   

             

      
        Ředitelství 

     

             

      

     Ředitel závodu 

     

      

    

     

       

  

     

    

        Asistentka           Sekretářka 

   

    

    

 

      

   

 

                

    

 

  

   

  

   

  

   

 

    Ekonomický ředitel 

 

     Vedoucí Výr. úseků 

 

     Ved.odděl. Řízení  

 

 

      

 

      

 

        kvality TND 

 

 

  

   

  

   

  

   

 

    Ředitel Nákupu 

 

  Vedoucí Techn. úseku 

 

     Ved.odděl. Řízení  

 

 

      

  

    

 

        kvality TPD 

 

 

  

       

  

   

 

    Obchodní ředitel 

     

     Ved.odděl. Řízení  

 

  

    

     

         kvality OK 

 

         

  

   

         

     Ved.odděl. Řízení  

 

          

        kvality La 

 

             

              
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2 – Organizační schéma závodu Drátovna (technický úsek) 
 

     
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ZÁVODU DRÁTOVNA 

     

      
    Technický úsek 

       

               

      

Vedoucí 
Technického 

       

      
           úseku 

       

  
                      

  

  
  

   
  

   
  

  
  

      Vedoucí oddělení 
 

     Vedoucí oddělení 
 

     Vedoucí oddělení 
 

      Prac. výzkumu 
      Obnova a rozvoj 

 
      Údržba TPD, OK 

 
      Údržba TND, La 

      
   

  
   

  
      

     Pracovník obnovy 
 

  
 Technik údržby 
SHT 

 
  

 Technik údržby 
TND 

               a rozvoje 
 

      
 

      
      

   
  

   
  

      

     Pracovník obnovy 
 

  
 Technik údržby 
Pat. 

 
    Technik údržby La 

               a rozvoje 
 

      
 

      
      

   
  

   
  

           Pracovník obnovy 
 

   Technik údržby OK 
 

    Technik údržby el. 
    

 
         a rozvoje 

 
      

 
      

    

    
  

   
  

      

    
   Revizní a inspekční 

 
   Revizní a inspekční 

    

    
       technik VTZ 

 
       technik VTZ 

    

    
  

   
  

      

 
       Mistr údržby     

 Technik údržby 
SHT 

 
  

  Technik prov. 
údržby 

    

 
            

 
      

    

    
  

   
  

      

 
       Mistr údržby       Technik údržby el. 

 
         Mistr údržby 

    

 
            

 
      

    

    
  

   
  

      

 
       Mistr údržby            Mistr údržby 

 
         Mistr údržby 

    

 
    

  
    

  
    

    



 

Příloha č. 3 – Plán oprav 

PLÁN OPRAV 

Název HIM , věcný požadavek na zdroje, 
zařízení-stroj: 
 

provoz-
konto 

inventární 
číslo: náklady v tis. Kč plán realizace 

druh požadavku 
s vlivem na QMS 

 I./IV II./IV III./IV IV./IV externí interní 
kód 

oblasti 
zdrojů 

kód 
účelu 
zdrojů 

plánované SO a GO nad 100 tis. Kč celkem  
 

 
         

neplánované SO a GO nad 100 tis. Kč celkem provoz-
konto 
 
 

inventární 
číslo: náklady v tis. Kč plán realizace 

druh požadavku 
s vlivem na QMS 

 I./IV II./IV III./IV IV./IV externí interní 
kód 

oblasti 
zdrojů 

kód 
účelu 
zdrojů 

preventivní prohlídky a opravy výrobních zařízení             

preventivní prohlídky a opravy vyhrazených zařízení            

běžná provozní údržba vyhrazených a provozních 
zařízení 

  
         

údržba ostatního 
 majetku 

  
         

náklady na opravy a údržbu mimo plánované SO  a 
GO opravy nad 100 tis. Kč 

  
         

náklady na opravy a údržbu  
celkem   

  
         

 

 

za závod vyhotovil: 
(zpravidla technik údržby závodu) 
  

Schválil: ředitel závodu koordinátor údržby vedoucí VÚ vedoucí EkO 

datum: 
 
 

   

podpis: 
 
 

   

 
 

 

 



 

Příloha č. 4 – Předávací protokol  
 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PLÁNOVANÉ OPRAVY 

 

číslo protokolu zařízení 
datum 

výkresová dokumentace 
plán skutečnost 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
předal: 
(zástupce údržby) 

převzal: 
(zástupce závodu) 

předávací protokol 
vystavil: 

 
 

   



 

Příloha č. 5 – Požadavkový list neplánované opravy 
 

POŽADAVKOVÝ LIST 
NEPLÁNOVANÉ OPRAVY 

 
název akce: 
 
 

 

 
důvod realizace: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
úsek: 

 

 
oddělení: 

 

 
termín opravy: 

 

 
plánované náklady: 

 
Kč 

 
koordinátor opravy: 

 

 
 
 

 

za výrobní jednotku vyhotovil: 
(zpravidla technik údržby VJ) 

  

Schválil: ředitel zDr vedoucí EkÚ zDr vedoucí TeÚ zDr vedoucí VÚ zDr vedoucí odd. 
údržby  

vedoucí VÚ  

datum: 
 
 

     

podpis: 
 
 

     

 
 
 
 
 



 

Příloha č. 6 – Návrh na změnu termínu plánované opravy 
 

 
NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU  

PLÁNOVANÉ OPRAVY 

 
 

název akce: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
úsek: 

 
 
 

 
 
oddělení: 

 
 
 

 
důvod změny 
termínu opravy: 

 
 
 

 
 
zpracoval: 

 
 
 

 
 
dne: 

 
 
 

 
 
 

Za výrobní jednotku vyhotovil: 
(zpravidla technik údržby VJ) 

Schválil: vedoucí VÚ  technik údržby 

datum: 
 
 

 

podpis: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 7 – Specifikace preventivních prohlídek 
 

Komu: Naše značka: 
 
Vaše značka: 
 
Datum: 

Závod / provoz / úsek / oddělení: 
 
 
 
Zpracoval: 

 

Věc:  SPECIFIKACE PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 8 – Harmonogram preventivních prohlídek 
 

 

Komu: Naše značka: 
 
Vaše značka: 
 
Datum: 

Závod / provoz / úsek / oddělení: 
 
 
 
Zpracoval: 

 

Věc:  HARMONOGRAM PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 9 – Preventivní údržba – Kniha závad 
 

technik údržby  
Zástupce  

výrobní jednotky 

datum Stroj závada 
závada 

přidělena k 
odstranění 

termín 
odstranění 

závady 

závadu 
odstranil 

datum kontroloval 
daum 

převzetí 
převzal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          



 

 Příloha č. 10 – Mazací plán 
 

 
 
ŽDB GROUP a.s. 
 

HIM: Výrobní jednotka 
nákladové středisko: 
 
 

inv. číslo stroje: 
 
 

výrobce: 
 
typ: 

výrobní číslo: 
 
 

rok výroby: 
 
 

plán sestavil: 
 
datum: 

vedoucí technik mazání HIM: 
 
datum:                              podpis: 

poř. 
č. 

místo 
mazání 

počet 
maz. 
míst 

způsob 
mazání 

druh oleje, 
maziva 

náplň 
kg 

termíny 
cyklů 

mazání 
a výměn 

zodpovědnost 
za provedení 

pokyny pro mazání, 
četnost odběru 

vzorků 
filtrace oleje 

zodpovědnost 
za kontrolu a 

provedení 

          
          
          
          

          
          
          
          

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 11 – Kniha hospodaření olejů a maziv 
 

 
 

HYDRAULICKÝ – PŘEVODOVÝ – MOTOROVÝ 
 

VYUŽITÝ 

STAV DATUM 
MNOŽSTVÍ 

(L) 
AGREGÁT DATUM 

MNOŽSTVÍ 
(L) 

AGREGÁT 
 

Stav  
      

 

Upotřebený  
      

 

Stav  
      

 

Upotřebený  
      

 
 

 


