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BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CAS  Systém pro počítačovou podporu standardizace 
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CFC  Culler/Facer/Canceller (oddělovací, stavěcí a razítkovací stroj) 

CO3  Controllingová nástavba v aplikaci SAP 

EFNMS  European Federation of National Maintenance Societies – Evropská 

federace národních společností pro údržbu 

FSM  Final Sorting Machine (stroj pro podrobné třídění) 
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IRV  Integrated Reader Video (stroj pro kódování zásilek) 
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PM  Preventive Maintenance – preventivní údržba 
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RCM  Reliability Centred Maintenance – údržba orientovaná na spolehlivost 

SAP  Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung - informační 

systém, automatizující množství procesů v produkčních činnostech podniku 

SPU  Sběrný přepravní uzel 
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Úvod 
 

V současné době se řada podniků snaží o vylepšování svých činností a implementací 

systémů, která k tomuto vylepšování povedou. V období rostoucího tlaku na snižování 

nákladů, bez ohledu na to zda se jedná o období krize či ne, a současně zvyšování 

nároků spotřebitelů se musí umět podniky flexibilně přizpůsobit změnám podnikového 

okolí. Pomocí efektivního řízení činností se mohou podniky měnit, zlepšovat efektivnost, 

zvyšovat svou výkonnost a tak lépe odolávat rizikům tržního hospodářství.  

 

Jednou z důležitých oblastí, která má přímý dopad na produktivitu výroby a tím  

i na úroveň konkurenceschopnosti podniku, je oblast řízení procesů spojených s údržbou, 

technickým zhodnocením a obnovou výrobního zařízení. Údržba je představována jako 

souhrn činností, které jsou zaměřeny na systematické udržování výrobního zařízení  

v technicky dobrém a bezporuchovém stavu při vynaložení optimálních nákladů. 

Základem pro splnění uvedených požadavků je zdokonalování procesu řízení údržby. 

 

V mé diplomové práci se snažím zmapovat a analyzovat systém řízení údržby 

v ostravském třídícím centru podniku Česká pošta, s.p. (dále jen Česká pošta) a na 

základě zjištěných skutečností předložit návrhy, které povedou ke zvýšení efektivity 

procesů řízení údržby. V úvodní části mé práce jsou zpracována teoretická východiska 

dané problematiky, na kterou navazuje hlavní část práce. Tou je analýza současného 

stavu, která spočívá v mapování procesu údržby v podniku Česká pošta v provozu SPU 

Ostrava 02. 

 

Nedostatky odhalené analýzou jsou předmětem druhé poloviny praktické části práce, 

ve které jsou zároveň rozpracovány návrhy zvýšení efektivity systému údržby. V závěru je 

provedeno zhodnocení návrhů. 
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Teoretická část diplomové práce 
 
 
1 Postavení údržby v procesu výroby 
 

Současný technologický a vědecký vývoj v oblasti výrobních zařízení a jejich 

konstrukcí se stále inovuje a díky těmto novým inovacím se také zvyšuje jejich složitost, 

technické zabezpečení a také nároky na kontrolní a řídicí systémy. Ruku v ruce spolu  

se zvyšováním náročnosti nově inovovaných technologických prvků se také zvyšuje 

význam údržby, která se tak již stává součástí strategického řízení. Efektivně fungující 

údržba tvoří velký potenciál pro zlepšování využitelnosti zařízení a rozhodujícím 

způsobem ovlivňuje výrobní náklady a kvalitu zpracovávaných produktů. Abychom mohli 

dosáhnout úspěšného zvládnutí těchto požadavků, je nutné do oblasti údržby příslušné 

postupy. 

 

Ve výrobním procesu dochází vlivem využívání (a např. i vlivem stárnutí) k fyzickému 

opotřebovávání jak jednotlivých prvků zařízení, tak samotného zařízení jako celku. 

Údržbu můžeme tedy definovat jako systematický proces revitalizace těchto výrobních 

zařízení a rozdělit ji na segment udržování a segment oprav.  

 

V případě, že je v podniku prováděna údržba řádně, dochází k finančním úsporám  

a nižším energetickým spotřebám. Zároveň také dobře fungující systém údržby přispívá 

k ochraně životního prostředí. Pokud je ale činnost údržby prováděna nedůsledně  

či nepravidelně, dochází jednoznačně k rychlejšímu opotřebování výrobních zařízení  

a následným poruchám. Tyto stavy mají za následek navyšující se náklady na opravy 

zařízení a způsobené ztráty ve výrobě. 

 

Vlastní činnost údržby můžeme rozdělit do těchto prvků [1]: 

 Instruktáž obsluhujícího personálu 

 Denní ošetřování výrobního zařízení 

 Udržování výrobního zařízení – běžná údržba 

 Inspekce a prohlídky 

 Diagnostika technického stavu 

 Opravy výrobního zařízení 

 Modernizace a rekonstrukce 

 

Z těchto uvedených prvků jsou důležité především ty, které zajišťují běžnou údržbu  

a průběžnou kontrolu stavu výrobních zařízení, s možností předvídat budoucí vývoj 

opotřebení. 
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2 Řízení a organizace systému údržby 
 

K maximálně efektivnímu fungování systému údržby je nutné zvolit vhodné struktury  

a postupy k zajištění chodu údržby, díky kterým se dokážeme flexibilně přizpůsobovat 

novým technologickým trendům. Management údržbářského procesu vyžaduje potřebu 

neustálého upřesňování těchto okruhů problémů [1]: 

 

 Míra centralizace a decentralizace řídících prací, tvorba jednotlivých zásad řízení 

reprodukční politiky, tvorba metodiky řízení, aj. 

 Rozvoj systému údržby je vhodné vázat na tvorbu vnitropodnikových norem 

spotřeby materiálu, náhradních dílů a energie, výkonů a norem obsazení, 

kapacitních norem aj. 

 Vazba financování údržby a reprodukce výrobních prostředků na kriteriální 

ukazatele – jako je účinnost zařízení, podíl progresivních modernizací, 

vyřazování zastaralých zařízení aj. 

 

 

2.1 Organizační formy řízení 
 

Organizace péče o výrobní zařízení může mít v podniku jednu ze čtyř organizačních 

forem řízení [1]. 

 
2.1.1 Centralizovaná údržba 
 

Útvar péče o výrobní zařízení je jediným místem v celém podniku, které přejímá plnou 

odpovědnost za činnost a využití všech opravárenských a servisních kapacit podniku. 

Jednotné metodické pokyny a prováděcí řízení určují dlouhodobější rozvoj výrobní 

základny, rozděluje zdroje pro obnovu strojního parku, účelně organizuje a řídí činnost 

opravárenství a vytváří nové podmínky pro centralizaci a specializaci opravárenských 

provozů a závodů. 

 

2.1.2 Decentralizovaná údržba 
 

Řízení je charakteristické především bezprostředním efektivním řízením opravárenské 

činnosti v jednotlivých výrobních útvarech podniku. To se týká zejména operativního 

řízení oprav. Rozpočet nákladů na opravárenské činnosti a všech souvisejících činností 

musí vycházet z dobrých znalostí konkrétních podmínek a reagovat na průběžně se 

měnící podmínky. 
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2.1.3 Kombinovaná údržba 
 

Odpovědnost za péči o výrobní zařízení je rozdělena mezi centralizovaný 

opravárenský útvar a výrobní složky. 

 

2.1.4 Outsourcing v údržbě 
 

Outsourcing je nahrazení vlastních údržbářských kapacit cizími (dodavatelskými)  

při výkonu činností, které se obvykle provádějí s využitím vlastních zdrojů. Rozhodnutí  

o outsourcingu určité činnosti musí předcházet kvalifikovaná analýza výchozího stavu  

a vnějších podmínek pro outsourcing, která zahrnuje: 

 

 Rozčlenění údržby do segmentů podle velikosti a struktury potřebných zdrojů 

 Posouzení konkurenceschopnosti vlastních zdrojů 

 Zhodnocení tržního prostředí pro dodávky služeb 

 Vliv obou alternativ na tvorbu hodnoty pro akcionáře 

 

Výběr dodavatele údržbářských služeb je pro úspěch outsourcingu klíčový, osvědčují 

se dlouhodobé partnerské vztahy. Smlouva o poskytování služeb musí být dostatečně 

podrobná a flexibilní. 

 

 

2.2 Hodnocení údržby 
 

2.2.1 Benchmarking údržby 
 

Benchmarking je metodické porovnávání procesů daného podniku s nejlepšími 

podniky. V údržbě je tato metoda také označována jako MEE (Maitenance Efficiency 

Evaluation – hodnocení efektivity údržby). Vyhodnocuje efektivitu jednotlivých útvarů 

údržby v plánování, ve využívání údržbářských kapacit, v nákladovosti, v produktivitě 

práce, a to na základě benchmarkových údajů. Obecný postup benchmarkingu se skládá 

z následujících bodů [2]: 

 

 Stanovení položek (indikátorů) pro porovnávání 

 Stanovení, kým bude porovnávání prováděno 

 Stanovení způsobu získání údajů o výkonnosti procesu 

 Organizování a analýza údajů; analýza je zaměřena na stanovení cílů 

 Orientační porovnávání, vyhodnocení a návrh pro zlepšení 
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Jak je uvedeno v literatuře [2], Evropská federace národních společností pro údržbu 

(EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies) vybrala těchto 14 

hlavních ukazatelů benchmarkingu (ukazatele se vyjadřují v procentech): 

 

I01 – finanční náročnost udržování majetku    [2] (2.1) 

I =
celkové	náklady	na	údržbu

reprodukční	hodnota	hmotného	i	nehmotného	majetku
	x	100 

 

I02 – relativní velikost zásoby náhradních dílů a materiálu  [2] (2.2) 

I =
hodnota	zásob	náhradních	dílů	a	materiálu	pro	údržbu

reprodukční	hodnota	hmotného	i	nehmotného	majetku
	x	100 

 

I03 – relativní náklady externí údržby     [2] (2.3) 

I =
náklady	na	externí	údržbu

celkové	náklady	na	údržbu
	x	100 

 

I04 – relativní náklady preventivní údržby     [2] (2.4) 

I =
náklady	na	preventivní	údržbu

celkové	náklady	na	údržbu
	x	100 

 

I05 – relativní pracnost preventivní údržby    [2] (2.5) 

I =
pracnost	preventivní	údržby

celkový	časový	fond	udržbářů	
	x	100 

 

I06 – relativní intenzita toku peněz do údržby    [2] (2.6) 

I =
celkové	náklady	na	údržbu

obrat	organizace	
	x	100 

 

I07 – relativní intenzita školení pracovníků údržby   [2] (2.7) 

I =
celkový	počet	člověkohodin	školení

celkový	časový	fond	udržbářů	
	x	100 

 

I08 – relativní pracnost okamžité údržby při poruše   [2] (2.8) 

I =
pracnost	okamžité	údržby	při	poruše

celkový	časový	fond	udržbářů	
	x	100 

 

I09 – úroveň přípravy a plánování údržby     [2] (2.9) 

I =
plánovaná	pacnost	údržby

celkový	časový	fond	udržbářů	
	x	100 
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I10 – relativní roční nominální časový fond výrobního zařízení  [2] (2.10) 

I =
roční	nominální	časový	fond

roční	kalendářní	časový	fond	
	x	100 

 

I11 – využití výrobního zařízení      [2] (2.11) 

I =
skutečná	doba	provozu

roční	kalendářní	časový	fond	
	x	100 

 

I12 – střední doba mezi poruchami      [2] (2.12) 

I =
skutečná	doba	provozu

počet	zásahů	okamžité	údržby	po	poruše	
	x	100 

 

I13 – průměrná rychlost odstraňování poruch    [2] (2.13) 

I =
průměrná	doba	okamžité	údržby	po	poruše

počet	zásahů	okamžité	údržby	po	poruše	
	x	100 

 

I14 – celková efektivita zařízení 

EFNMS doporučuje pouze pro skandinávské země. 

 

2.2.2 Audit údržby 
 

Důležitým předpokladem pro správné řízení jakékoliv oblasti nebo procesu je sběr  

a kontrola potřebných údajů. Jednou z možností je interní audit - systematický, nezávislý 

a zdokumentovaný proces získávání konkrétních dat a jejich objektivní vyhodnocování  

s cílem určit rozsah plnění plánovaných záměrů pro interní účely. Interní audity jsou 

důležitým prvkem kontinuálního zlepšování ve firmách. Významně přispívají  

ke zkvalitňování procesů, snižování nákladů, zvyšování výkonnosti  

a konkurenceschopnosti organizací. Příprava, vykonávání a hodnocení auditu plyne  

z požadavků definovaných v normě ISO 19001. Audit probíhá v těchto fázích: 

 

 Příprava otázek, výběr auditorů, vypracování plánu auditu 

 Vlastní audit 

 Vyhodnocení auditu, zpráva, implementace opatření z auditu, přínosy 

 

Nejdůležitější fází z výše uvedených je třetí fáze, tzn. správný popis zjištěných 

nedostatků, odstranění neshod a návrh opatření na zlepšení stavu. Pro kontinuální 

zlepšování v podniku je na tuto fázi auditu přikládat největší důraz. 
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2.2.3 Jakost managementu údržby 
 

Provádíme-li audit údržby jako procesu, musíme provádět i audit jakosti 

managementu údržby, jehož podstatou jsou odpovědi na 11 okruhů otázek [2]: 

 

1. Charakteristika podnikatelských činností a výrobních zařízení v organizaci 

2. Strategie a systémy údržby v organizaci 

3. Organizace a řízení personálu v údržbě 

4. Administrativa údržby 

5. Preventivní údržba 

6. Plánování, rozvrhování a pracovní příkazy v údržbě 

7. Realizace údržbářských procesů 

8. Záznamy o historii údržby výrobních zařízení 

9. Nakupování, skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálu 

10. Měření účinnosti a efektivity údržby, její zlepšování a hodnocení spokojenosti 

zákazníků 

11. Počítačová podpora řízení údržby 

 

Příklad vyhodnocení těchto otázek pomocí paprskového diagramu je znázorněn  

na obr. 1, kdy jednotlivým paprskům jsou přiřazovány % hodnoty ukazatelů. 

 

 

Obrázek č. 1 Kvantitativní výsledky auditu jakosti managementu údržby (ilustrační hodnoty) [2] 
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3 Systémy údržby a jejich vývoj 
 

Systém údržby je soubor organizačních, hmotných, finančních a jiných prvků  

pro zabezpečení údržby. Systémy údržby mají plnit následující úkoly [3]: 

 Určit hlavní druhy opravárenských činností podle charakteru používaného 

zařízení a podmínek provozu. 

 Stanovit potřebnou periodicitu opravárenských prací. 

 Stanovit nevyhnutelný objem práce na základě norem náročnosti údržbářských 

výkonů, objemu materiálových nákladů, minimalizace prostojů výrobních 

zařízení. 

 Používat moderní metody organizace oprav. 

 Vytvořit vhodný systém stimulace na výsledky údržby. 

 Zajistit vhodnou organizaci materiálového zabezpečení údržby. 

 Zajistit kvalitu vykonaných zásahů. 

 Vytvořit systém provozně-údržbářských prací s možností integrace  

do navazujících podnikových činností. 

 

Stoupající trend požadavků zákazníků má za následek i zvyšující se požadavky  

na výrobu. Na tento trend musejí reagovat také systémy údržby.  

 

Systém údržby po poruše 

V odborných publikacích [3] uváděná také jako BM údržba. Prostředky výroby fungují 

bez velkých nároků a nákladů na údržbu až do doby poruchy nebo havárie. Daná 

koncepce je naprosto nevhodná a znemožňuje jakékoliv zavedení systémového řešení 

údržby. Tento systém lze využít pouze u absolutně nedůležitých zařízení, která nenaruší 

svým výpadkem výrobní proces. [2] 

 

Systém plánovaných preventivních oprav 

V odborných publikacích [3] uváděná také jako PM údržba. Po uplynutí předem 

stanoveného cyklu se provádí plánovaná preventivní prohlídka a plánovaná preventivní 

oprava. Rozhodujícím ukazatelem je zde cyklus oprav a prohlídek definovaný jako časový 

interval mezi pořízením a generální opravou. Daný systém je velmi nákladný, není 

optimální, neboť je založen na pevném časovém cyklu bez ohledu na objektivní technický 

stav udržovaného objektu. [2] 

 

Systém diagnostické údržby 

Tento systém údržby je první, který respektuje skutečný technický stav 

objektivizovaný metodami technické diagnostiky. Stroje a zařízení jsou odstavovány 
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pouze tehdy, když dosáhly mezní fáze opotřebení či překročily meze přípustné tolerance. 

Metodami technické diagnostiky detekujeme poruchu, lokalizujeme místo možného 

defektu a specifikujeme druh defektu. Diagnostická měření jsou prováděna formou 

kontrolně-inspekční činnosti v časových cyklech, na objednávku nebo monitorováním. [2] 

 

Systém údržby podle skutečného stavu zařízení 

Koncepce údržby podle skutečného stavu výrobního zařízení je postavena na co 

nejdokonalejší znalosti okamžitého stavu zařízení. Tato znalost je dosahována 

systematickým sběrem informací z inspekční, provozní a diagnostické činnosti. Tak je 

možno realizovat údržbu a opravy co nejpozději a v minimálním rozsahu, který zajistí 

přiměřenou provozní spolehlivost a disponibilitu výrobního zařízení pro požadovanou 

kvalitu výroby. 

 

Výrobní agregáty se odstavují pouze tehdy, jestliže to jejich technický stav na základě 

vyhodnocení všech informací vyžaduje. K realizaci údržbářských zásahů se v maximální 

míře využívají výrobní plánované nebo neplánované prostoje. Minimalizují se plánované 

prostoje vyvolané nutností údržbářských zásahů včetně minimalizace rozsahů 

plánovaných prací. Náhradní díly a uzly se vyměňují jen tehdy, jestliže dosáhly 

příslušného stupně opotřebení. Údržbářské zásahy a náklady na jejich realizaci jsou  

s využitím výpočetní techniky systematicky analyzovány a vyhodnocovány. [4] 

 

Systém údržby orientovaný na spolehlivost 

V odborných publikacích [3] uváděná také jako RCM údržba. Filozofie této údržby 

akceptuje aktuální požadavky údržby pro každý prvek zařízení a jeho chodu, přičemž 

integruje požadavky na bezpečnost a efektivnost nákladů na údržbu. Strategie RCM 

sleduje provoz každého prvku a definuje důsledky jeho poruch. Důsledky poruch můžeme 

klasifikovat do čtyř oblastí, a to důsledky [3]: 

  

 zapříčiněné hlavně skrytými poruchami, které zvyšují riziko výskytu následně 

opakujících se poruch  (závislých poruch), 

 ovlivňující bezpečnost a environment, 

 provozní, které ovlivňují přímé náklady v důsledku opravy zařízení, postihují 

výrobu a teda představují ztráty, 

 nepřímé, které se podílejí jen na výšce celkových nákladů. 

 

RCM vytváří strukturu důsledků v klesajícím pořadí podle závažnosti jednotlivých 

poruch. Při stanovení důsledků musí být vyspecifikované všechny činnosti prvků 

sledovaného zařízení. Pokud úroveň rizika v důsledku poruchy není možné snížit 
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vybraným způsobem údržby, potom je nutností daný prvok rekonstruovat. Tedy RCM se 

zaobírá také hodnocením vzniku možných příčin poruch zařízení (např. zanedbaná 

údržba, opotřebení apod.). 

 

 

 4 Totálně produktivní údržba 
 

TPM (Total Productive Maintenance), jež vzniklo v Japonsku, je anglickou zkratkou 

pro produktivní provozování strojů a zařízení. TPM lze definovat jako soubor činností 

vedoucích k provozování strojů a zařízení v optimálních podmínkách a ke změně 

pracovního systému, který tyto podmínky zabezpečuje.[6] 

Celopodnikový systém TPM se skládá z těchto pěti prvků [6]: 

 

1. TPM se orientuje na změnu podnikové kultury tak, aby se dosáhlo maximální 

celkové efektivnosti výrobního systému. 

2. TPM se důkladně zaobírá celým systémem tak, aby se předcházelo všem 

druhům ztrát na pracovišti nebo na zařízení (nulové prostoje, zmetky, nulové 

ztráty rychlosti, nulové nehody a úrazy). 

3. TPM se nezavádí jen ve výrobě a v kooperacích, ale v celém podniku včetně 

oddělení nákupu, prodeje, vývoje, administrativy apod. 

4. TPM zapojuje do svých aktivit všechny pracovníky podniku – od top 

managementu až po pracovníky v dílně. 

5. TPM se snaží dosáhnout nulových ztrát s pomocí činnosti v malých autonomních 

týmech. 

 

4.1 Základní prvky systému TPM 
 

Systém TPM je postaven na pěti základních programech: 

 

 

Obrázek č. 2 Základní pilíře systému TPM [6] 
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4.1.1 Autonomní údržba 
 

V systému autonomní údržby je do procesu udržování výrobního zařízení začleněna 

také obsluha samotného zařízení. Obsluha zařízení je schopna včas rozpoznat blížící se 

poruchu na základě vizuálních, zvukových a jiných projevů při provozu a prodlužovat tak 

životnost stroje. Autonomní údržba neznamená převzetí nebo suplování povinností 

údržby, ale vykonávání vybraných opravárenských a kontrolních činností. Mezi úkoly 

obsluhy patří: 

 

 Poznání funkce zařízení 

 Čistění strojů a zařízení a opatření proti zdrojům znečištění 

 Tvorba standardů pro čištění, mazání a kontrolu zařízení 

 Monitorování a identifikování zdrojů poruch 

 Zlepšování zařízení 

 Spoluúčast na prevenci 

 Provádění některých jednoduchých oprav 

 Spolupráce s údržbáři - specialisty při větších závadách 

 

Důsledkem zavedení autonomní údržby bývá výrazné snížení neplánovaných 

prostojů. 

 

 
Obrázek č. 3 Základní kroky zavedení autonomní údržby [6] 

 

Kroky 1-3 jsou poznamenány snahou o zabezpečení všech podmínek pro chod stroje. 

Jedná se o zkvalitnění podmínek prostředí, ve kterém se stroj nachází, o provádění 

činností čištění, mazání apod.  
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Snahou těchto činností je [7]: 

 

 Odstranění všech závad na stroji 

 Definování standardů čištění 

 Definování standardů mazání 

 Zjednodušené postupy čištění 

 Unifikovaná maziva 

 Vyškolená obsluha pro použití standardů 

 

V krocích 4 a 5 jsou obsaženy činnosti spojené s vykonáváním základních prohlídek. 

Cílem je odhalování abnormalit ještě před vznikem poruch a jejich rychlé odstraňování. 

Pro splnění těchto cílů je nutné [7]: 

 

 Stanovit standardy pro vykonávání autonomní údržby 

 Pohled pracovníků směřovat na odchylky chodu zařízení od normálu 

 Prohloubit a podpořit úroveň poznání pro vykonávání nevyhnutelných 

údržbářských zásahů 

 

Kroky 6 a 7 obsahují činnosti k zlepšování aktivit získaných zkušeností a znalostí v 

zacházení se zařízením. 

 

4.1.2 Plánovaná údržba 
 

Při naplánování údržby je cílem vytvoření efektivního systému plánovaných 

údržbářských zákroků, které zabezpečují výrobní proces bez jakýchkoliv nestabilit.  

Do výrobního zařízení je zasahováno na základě plánu tak, aby se již žádné další 

neplánované přerušení nevyskytovalo. Pro dosažení těchto úkolů nestačí jen práce 

obsluhy strojů v rámci autonomní údržby, ale je potřeba dalších specializovaných zásahů, 

které oddělení údržby vykonává. Mezi tyto činnosti patří [8]: 

 

 Výměna opotřebovaných dílů 

 Údržba zařízení, která vyžaduje speciální pomocné látky nebo nářadí 

 Časově náročné opravy 

 Údržbářská opatření s vysokými nároky na bezpečnost 

 Rychlé opravy při poruchách zařízení 

 Odstranění konstrukčních chyb 

 Odhad životnosti součástek 

 Vykonávaní periodických prohlídek 

 Identifikace příčin poruch 
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 Diagnostické postupy 

 Prevence 

 

Propojením prvků autonomní a plánované údržby a jejich koordinovaným postupem 

ve všech oblastech můžeme dosáhnout požadovaného úspěchu. Zisk z úspěšného 

plánování a rozhodování se projeví ve zvýšení efektivity práce, zkrácení doby realizace, 

snížení počtu pracovníků a také snížení nákladů na údržbu. 

 

4.1.3 Celková efektivita zařízení 
 

Celková efektivita zařízení (CEZ), v anglicky označovaná zkratkou OEE (Overall 

Equipment Effectiveness) je koeficient sloužící ke sledování a vyhodnocení efektivního 

využití stroje, včetně toho, jak kvalitně pracují. Při výpočtu CEZ jsou zohledněny tyto tři 

základní ukazatele – dostupnost zařízení pro výrobu, výkonnost zařízení a kvalita výroby 

na zařízení. Při výpočtu těchto ukazatelů jsou zohledněny prostoje, ztráty výkonu a ztráty 

způsobené nekvalitní výrobou. 

 

Výpočet CEZ 
 

CEZ – celková efektivita zařízení      [2] (4.1) 

CEZ = dostupnost	x	výkonost	x	kvalita 

 

D – dostupnost zařízení pro výrobu [%]     [2] (4.2) 

D =
možný	využitelný	čas − prostoje		

možný	využitelný	čas
	 

 

V – výkonnost zařízení [%]       [2] (4.3) 

V =
ideální	čas	cyklu	x	celkový	počet	výrobků

možný	využitelný	čas − prostoje
	 

 

K – kvalita výroby na zařízení [%]      [2] (4.4) 

K =
celkový	počet	výrobků − neshodné	výrobky

celkový	počet	výrobků
	 

 

Výpočet koeficientu CEZ, jeho přesnost a tím i další možnosti následné analýzy  

a optimalizace výroby závisí na správném metodickém přístupu k výpočtu a také  

na přesnosti získaných údajů z výrobního procesu. K jednotlivým ukazatelům můžeme 

také uvést příklady nesprávného využití, viz následující obrázek. 
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Obrázek č. 4 Možné příklady plýtvání ve spojitosti s ukazateli koeficientu CEZ 

 

4.1.4 Projekty instalace nového zařízení 
 

Cílem údržby je udržet zařízení v bezporuchovém stavu, snižovat celkový počet 

poruch a také oddalovat termín jejich vzniku. Pokud postupně vykonáváme údržby, 

opravy a výměny, dalo by se z technického hlediska zařízení teoreticky používat 

neomezeně dlouho. Technická životnost zařízení je ovšem ovlivněna také ekonomikou 

jeho provozu a morálním opotřebením. Nejčastěji použitým důvodem při rozhodování  

o obnově zařízení je důvod minimalizace nákladů. Na výši i průběhu těchto nákladů jako 

funkce doby provozu se podílejí tyto nákladové položky: 

 

 pořizovací a zůstatková hodnota zařízení 

 náklady spojené s provozem zařízení (náklady na obsluhu, energii, provozní 

hmoty, provozní ztráty, náklady na údržbu, diagnostiku a opravy) 

 náklady (ztráty) vyplývají z ekonomického znehodnocení zařízení 

 

Jednotlivé nákladové položky v jednotkovém vyjádření jako funkce doby provozu 

mohou v izolovaném pojetí působit buď ve směru prodlužování technického života (jsou-li 

klesající funkcí doby provozu), nebo ve směru zkracování technického života (jsou-li 

rostoucí funkcí doby provozu) [1]. 

 

Cílem plánování nových zařízení je [9]: 

 

 vyšší spolehlivost zařízení 

 lepší udržovatelnost zařízení 

 zeštíhlení zařízení 

 stabilní provoz zařízení po instalaci 

 

Pokud se budeme rozhodovat nad novými zařízeními, musí zohlednit zkušenosti 

obsluhy a údržby se současným zařízením, náklady na životní cyklus zařízení, předpoklad 

možných problémů, technické specifikace nových strojů, náhradních dílů a další. 
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4.1.5 Program vzdělávání a tréninků 
 

Jednou z nejcennějších hodnot každé firmy je lidský potenciál. Tento potenciál je dán 

jednotlivými pracovníky, na jejich odborných znalostech a schopnostech, které mají  

a jsou schopni je použít v praxi. Tyto schopnosti jsou dány hlavně stálým 

zdokonalováním, seznamováním se s novinkami v oboru a tréninkem. V řízení  

a provádění údržby, stejně tak i v jiných oborech, je nejvíce hodnoceným kritériem kvalita, 

která je vytvářena zejména kvalitou lidí, jejich profesionálním přístupem a schopností 

využívat získané znalosti. 

 

Zvyšování zručnosti a kvalifikace operátorů a pracovníků údržby je potřeba  

v oblastech [7]: 

 

 znalostí základních částí zařízení a jejich vlivu na parametry procesů 

 technik prediktivní údržby 

 technické diagnostiky 

 zlepšování procesů 

 nástrojů kvality 

 řešení problémů 

 

4.2 Implementace TPM 
 

Zavedení systému totálně produktivní údržby by mělo proběhnout na základě 

vytvořeného plánu. Plán by měl obsahovat časový harmonogram jednotlivých fází a 

činností pro dosažení daných cílů. Na obrázku č. 5 je znázorněn plán zavádění TPM. 

 

 

 

Obrázek č. 5 Plán zavedení TPM v podniku 
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TPM je dlouhodobý koncept, u kterého je vyžadováno změny v myšlení a spolupráci 

mezi jednotlivými odděleními údržby a výroby. Výsledkem této spolupráce je snížení 

neplánovaných oprav a zvyšování podílu plánovaných údržbářských činností. Aby byl 

projekt implementace TPM úspěšný je dáno také podporou managementu, který by měl 

správně definovat cíle a organizační rámec pro implementaci jednotlivých prvků TPM.  

Na obrázku č. 5 jsou uvedeny jednotlivé fáze a činnosti implementace TPM. 

 

4.2.1 Přínosy realizace TPM v podniku 
 

Podstatou metody TPM je pravidelného dosahování efektivnějšího využívání strojů  

a zařízení zkvalitněním práce údržby. Typické přínosy zavedení TPM jsou: [9] 

 

 Zvýšení CEZ o 20 – 30 % (tento údaj silně závisí na typu technologií a výroby) 

 TPM přináší systematické řešení příčin problémů, které nebyly předtím řešeny 

 Redukce poruchovosti o 50 – 80 % 

 Úspory v nových investicích, které vznikly efektivnějším využíváním stávajících 

zařízení a prodloužením jejich životnosti 

 Redukce nákladů na náhradní díly a snížení zásob náhradních dílů 

 Minimalizace rizika výpadku klíčových zařízení při optimálních nákladech  

na údržbu 

 

4.2.2 Omezení a rizika implementace TPM 
 

Úspěšné zavedení systému TPM mohou být negativně ovlivněny těmito omezeními  

a riziky [9]: 

 

 Nízká kvalifikace a motivace personálu ve výrobě 

 Problémy spolupráce mezi výrobou a údržbou 

 Neznalost principů TPM na straně vrcholového managementu 

 Nejasné cíle a postup projektu TPM 

 Netrpělivost – první měřitelné efekty se projevují po 1 – 1,5 roku implementace 

 Nedostatek času, nízká priorita, jednostranná orientace na výrobní výkon na úkor 

údržby 

 

4.3 Totálně integrovaná údržba 
 

Ve spojitosti s TPM musí být zmíněna totálně integrovaná údržba. Jedná se  

o nejvyšší možný stupeň údržby, který si můžeme představit jako model TPM  integrovaný 

do celkového systému řízení podniku. 
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Systém TIM můžeme charakterizovat několika principy: 

 

 Veškerá zařízení evidujeme v elektronické podobě. 

 Zařízením a jejich konstrukčním částem vytváříme „historii“, z které lze zjistit 

slabá místa zařízení, četnost oprav a typ oprav. 

 Stav opotřebení na zařízeních posuzujeme na základě diagnostických prvků. 

 Opravy plánujeme promyšleně a ruku v ruce s plánováním nákupu, sledováním  

a snižováním zásob. 

 Dbáme na to, aby obsluha byla vždy poučena o správné obsluze stroje,  

a jednodušší činnosti (mazání, čištění) se snažíme zakomponovat do standardní 

pracovní náplně obsluhy. 

 Pravidelně provádíme rozbory výsledků z různých úhlů pohledu – provozních, 

finančních, přípravy a kvalifikace pracovníků, řídící práce. 

 Vyvozujeme závěry pro organizaci obsluhy a útvary údržby a oprav. 
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Praktická část diplomové práce 
 
 
5 Analýza současného stavu 
 

V této části diplomové práci se zabývám popisem současného stavu jednotlivých 

činností údržby v provozu SPU Ostrava 02, složek údržby a systémem jejich řízení. 

 

5.1 Představení podniku 
 

Česká pošta byla založena Ministerstvem hospodářství České republiky (dále jen ČR) 

ke dni 1.3.1993. Tento podnik byl založen z důvodu rozdělení tehdejšího státního podniku 

Správa pošt a telekomunikací, s.p. Praha na dva samostatné podniky (Česká pošta, s.p. a 

SPT Telecom, s.p.). Současně byla také z důvodu osamostatnění ČR  

1. ledna 1993 oddělena slovenská část podniku a následně ve Slovenské republice 

založena nová společnost Slovenská pošta, s.p.  

 

Česká pošta poskytuje poštovní služby na celém území ČR. Mezi ně patří zejména 

podání, přeprava a dodání listovních, balíkových a peněžních zásilek jak ve vnitrostátním, 

tak v mezinárodním styku. Česká pošta je největším českým poskytovatelem poštovních 

služeb s dlouholetou tradicí a se silnou pozicí na trhu. Převážná část činností je 

provozována v plně konkurenčním prostředí, do 31.12.2012 jsou jí vyhrazeny pouze zá-

silky s obsahem písemností do hmotnosti 50 g.  

 

Hlavním předmětem činnosti podniku je provozování poštovních služeb. Podnik je 

držitelem poštovní licence podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném 

znění. Česká pošta dle zákona musí poskytovat poštovní služby na celém území České 

republiky. Mezi ně patří zejména podání, přeprava a dodání listovních, balíkových  

a peněžních zásilek jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním styku. Ve zmíněném 

klasickém segmentu nabízí Česká pošta také služby expresní a kurýrní se zaručenou 

dobou dodání. Vedle tradiční činnosti zajišťuje Česká pošta také služby 

obstaravatelského charakteru, jakými jsou důchodová služba či služby pro bankovní, 

pojišťovací, sázkové a loterijní společnosti. Stále významněji se Česká pošta podílí  

i na trhu elektronických služeb.  

 

Poštovní přepravní síť je tvořena SPU, ke kterému jsou zapojeny jednotlivé koncové 

body - pošty (tzv. stacionární síť). SPU a provozovny jsou mezi sebou propojeny 

poštovními kursy (tzv. mobilní přepravní síť). Lze tedy říci, že poštovní přepravní síť je 

organizované propojení pošt a přepravních uzlů. 



29 

 

5.2 Třídící centrum a technologie zpracování zásilek 
 

Podané zásilky se zpracovávají a třídí v logistických centrech. Tříděním se rozumí,  

že je jim určen nejvhodnější směr a optimální způsob dopravy (dle typu zásilky  

a odesílatelem zvolené služby). V roce 1997 bylo těchto přepravních uzlů okolo 70,  

po dokončení centralizace jich má být v ČR celkem 8. Česká pošta v současné době 

provozuje 11 těchto center. 

 

 

 
 

Obrázek č. 6 Oblasti působnosti jednotlivých SPU [10] 

 

5.2.1. Technologie zpracování listovních zásilek 
 

 Česká pošta používá k automatizovanému zpracování listovních poštovních 

zásilek různé třídicí stroje. V současné době je preferována kombinace strojů IRV a FSM, 

kterou České poště dodává firma Siemens. K razítkování zásilek se používají různé typy 

razítkovacích strojů. Základní typy třídících strojů: 

 

 Stavěcí a oddělovací stroj (CFC): Slouží ke stavění a oddělování listovních 

zásilek zejména vybraných z poštovních schránek; zásilky jsou tímto strojem 

připraveny k razítkování. Z tohoto důvodu jsou listovní zásilky opatřeny stavěcí 

značkou. Pro správné otočení zásilky slouží také luminiscence v poštovní 

známce. Tento stroj také umožňuje kontrolu pravosti poštovní známky. 
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 Hrubý třídič (IRV):  Jedná se o Integrovaný systém s OCR automatickým čtením 

PSČ resp. adres zásilek, kódováním (nastříkáním čárového kódu do určité 

oblasti adresní strany) těchto zásilek a s videokódováním těch zásilek, které 

zařízení OCR nepřečetlo automaticky.  

 Jemný třídič (FSM): Slouží k dotřídění nakódovaných zásilek (pro dodací pošty  

a vybrané adresáty). Zásilky jsou tříděny podle nastříkaného čárového kódu. 

Poznámka: Adresní SPU na stroji FSM třídí zásilky nakódované na stroji IRV 

z odesílajícího SPU. 

 Poloautomatický třídič (IPF): Slouží k ručnímu kódování listovních zásilek.  

Na základě zadaného kódu (PSČ) jsou zásilky vytříděny do příslušných směrů. 

 Třídič velkých kusů (Müller Martini): Slouží k ručnímu kódování listovních zásilek 

(velkých kusů a svazků listovních zásilek). Na základě zadaného kódu (PSČ) 

jsou zásilky vytříděny do příslušných směrů. 

 

5.2.2. Technologie zpracování balíkových zásilek 
 

Balíkové zásilky jsou na třídících centrech třízeny pomocí poloautomatizovaných, 

nebo již plně automatizovaných třídících strojů. Využívány jsou stroje výrobců Müller 

Martini, či Siemens. Tyto balíkové třídiče plní funkce: 

 

 automatizované třídění balíků na základě sejmutí čárového kódu stacionárním 

scannerem a jeho spárování s adresními daty (PSČ) prostřednictvím provozní 

databáze systému T&T, 

 poloautomatické třídění balíků na základě ručně nakódovaného PSČ, 

 evidenční – zásilky jsou při průchodu strojem nasnímány stacionárním 

scannerem a zaevidovány v systému T&T. 

 

Výstupy balíkového třídiče jsou v hlavní přepravní síti adresní SPU, v oblastní 

přepravní síti balíkové dodejny. 

 

5.3 Ukládání dat v datovém skladu a využití pro zpracování zásilek 
 

Datový sklad je součástí technologie transformace, zpracování datových vstupů  

a vytvoření balíku dat o správné struktuře pro aplikaci SAP, PES a T&T v České poště. 

Samotný CDS je umístěn v datovém centru České pošty ve Vítkově. 

 

CDS lze pro zjednodušení rozdělit na dvě části: přímo na model nazvaný CDS  

a model PES, který je ovšem v mnoha činnostech totožný s CDS. Do CDS vstupují data 

z několika aplikací. Tyto aplikace jsou prvotními zdroji dat. Jedná se především o aplikaci 
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APOST, která slouží k zadávání veškerých dat při fyzickém podání a dodání zásilky. Další 

aplikací je T&T, do které se pomocí čteček (skenerů) čárových kódů (příp. čipů) dostávají 

informace o fázi zpracování a přepravy zásilky. Dále se mezi vstupní aplikace považují 

také pomocné aplikace (či zdrojové tabulky), kdy jsou do těchto aplikací zapsány 

informace charakteru počtu domácností, počtu km na pochůzce, počtu pater v bytových 

domech. Všechny tyto data jsou transformovaná do jednoznačné struktury v online 

režimu. Z modelu CDS je přímo vyveden systém reportingu pomocí aplikace Cognos. 

Pomocí této reportovací aplikace lze sledovat právě vstupní data. Zároveň mohou z CDS 

přes lokální databázové servery využívat potřebná data i samotné třídící jednotky 

jednotlivých balíkových třídičů. Především jsou pro správné třízení zásilek potřebné vazby 

ID čárového kódu – PSČ.  

 

Plynule se také data přelévají ještě v rámci modelu CDS přes sémantickou vrstvu  

do modelu PES, která na základě požadavku (1x denně) vytváří aktualizovaný datový 

balík pro aplikaci SAP-CO3. Do modelu PES je také naveden vstup z webové aplikace, 

pomocí které lze upravovat data před vstupem do SAP. Jedná se především o opravy dat, 

které vznikají již při prvotním zadání (např. chybné zadání do APOST). Tyto data jsou 

přepsány pouze v modelu PES, v samotném modelu CDS zůstávají data původní.   

 

5.4 Údržba u SPU Ostrava 02 
 

V podniku je začleněná činnost údržby do organizační složky provozních činností. 

Tato složka zajišťuje přípravu a realizaci dodávek stavebních prací charakteru oprav, 

 včetně projektové dokumentace. Provádí také organizaci a provádění oprav, udržování  

a revizí manipulačních prostředků (např. AKU vozíky, zdvihy a tahače, mechanické 

vozíky, přepravní klece). 

Jednotlivá oddělení údržby pak pracují na zajišťování provozu, opravách a údržbě 

movitého a nemovitého majetku, technologických zařízení  a zajišťuje ostatní podpůrné 

služby včetně evidence. Odstraňuje závady z revizí VTZ a kontrol BOZP a PO.  

 

U SPU Ostrava 02 jsou vyčlenění specializovaní pracovníci pouze pro samotnou 

údržbu strojních zařízení. Zároveň se v budově nachází tým údržby včetně příslušné dílny 

a ostatního zázemí. 

 

5.5 Ekonomika údržby 
 

Dlouhodobým cílem v řízení údržby je co nejefektivnější správa výrobních zařízení  

a technologických celků s minimalizací vynaložených nákladů a využitím všech možných 

současných diagnostických metod a zařízení. 
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do postavení jednotlivých hospodá

významné úspory na vlastních nákladech. Tyto úspory mohou být ješt

v rámci outsourcingu údržby výrobních za

o outsourcingu je pro výrob

zvážit. [12] 

 

Graf č. 

 

Podnikem vynaložené finan

jsou jak vedením úseku údržby, tak firemním controllingem 

a vyhodnocovány. Čerpání

na údržbu a případně je č

 

5.6 Organizace činností
 

Organizace údržby 

v provozu. Vedoucí úseku zajiš

 

 Zajišťuje chod jednotlivých složek údržby

 Ekonomické řídí úsek

 Pravidelné vyhodnocuje p

 Tvoří položkového plánu oprav (ve spolup

0

500

1000

1500

2000

2500

2006

1073,1

N
ák

la
d

y 
v 

ti
s.

 K
č
   

   
  

32 

výrobního procesu a jeho spolehlivost se tak výrazn

notlivých hospodářských subjektů na trhu, ale p
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v rámci outsourcingu údržby výrobních zařízení od externího dodavatele
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Graf č. 1 Vynaložené náklady na údržbu u SPU Ostrava 02

Podnikem vynaložené finanční náklady na správné udržování výrobních prost

jsou jak vedením úseku údržby, tak firemním controllingem 

erpání finančních prostředků je konfrontováno

je čerpání prostředků korigováno. 

činností řízení údržby u SPU Ostrava 02

údržby u SPU Ostrava 02 spadá do kompetencí vedoucího a mistra 

úseku zajišťuje tyto hlavní činnosti: 

jednotlivých složek údržby 

řídí úsek údržby 

Pravidelné vyhodnocuje příslušné ukazatele údržby 

položkového plánu oprav (ve spolupráci s provozním technologem)

2007 2008 2009 2010 2011

1037,3

2046,2

1657,8

1157,5
1191

Časové období

výrobního procesu a jeho spolehlivost se tak výrazně promítá nejen 

 na trhu, ale přináší také velmi 

významné úspory na vlastních nákladech. Tyto úspory mohou být ještě navyšovány  

ízení od externího dodavatele. Rozhodnutí  

nost velmi závažné a vždy je potřeba je důkladně 

 

Vynaložené náklady na údržbu u SPU Ostrava 02 

udržování výrobních prostředků 

jsou jak vedením úseku údržby, tak firemním controllingem průběžně sledovány  

je konfrontováno s plánem nákladů  

SPU Ostrava 02 

kompetencí vedoucího a mistra  

provozním technologem) 

Outsorcing

Vlastní údržba



33 

 

 Je součástí schvalovacího procesu objednávek externích činností a nákupu ND 

 Kontroluje plnění plánu údržby 

 Organizuje opravy zařízení 

 

Náplní mistra v provozu je: 

 

 Operativně plánuje a řídí strojní a elektro údržbu 

 Organizuje plnění úkolů běžné strojní a elektro údržby 

 Kontroluje prováděnou údržbu 

 Vyhodnocuje a předkládá výsledky technické diagnostiky 

 Objednává ND 

 Plánuje a zajišťuje provedení revizí elektro zařízení a revizí ZZ 

 

5.7 Prostředky a podklady pro řízení údržby 
 

Datová základna sloužící jako podpora pro řízení údržby je složena z několika 

ucelených zdrojů. Jedná se především o: 

 

 Technickou dokumentaci - tyto tištěné dokumentace obsahují výkresy 

jednotlivých technologických zařízení. 

 Přehledy strojních zařízení – jedná se evidenční přehled strojů, který slouží 

především pro potřeby účetnictví, ve smyslu přehledu hmotného investičního 

majetku.  

 Návody k obsluze a údržbě zařízení – tyto návody slouží jako základní přehledy 

o minimální péči příslušných zařízení. Pomocí těchto výrobcem stanovených 

úkonů jsou sestavovány standardy čištění, mazání a plány preventivní údržby.  

 Monitoring obsluhy – jedním z nejdůležitějších zdrojů jsou podklady z kontrolní 

činnosti obsluhy, které jsou evidovány a následně vyhodnocovány. 

 Výstupy z prováděných technických diagnostik – jedná se o zprávy z kontrolních 

měření, které slouží k rozhodování o provádění údržby podle současného 

skutečného stavu zařízení. 

 Revizní zprávy – tyto zápisy o provedených revizí slouží jako podklady  

při kontrolách BOZP a PO a jako doklady o tom, že jsou zařízení v provozu SPU 

Ostrava 02 provozovány v souladu se stávající legislativou. 

 

Co se týče softwarové podpory, tak je pro řízení údržby v podniku k dispozici software 

SYEZAV, ve kterém jsou evidovány veškeré požadavky na činnost údržby. Na každý 

požadavek je vystaven Zakázkový list údržby, který je přílohou této práce. 
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Ze zpracovaných dat v tomto softwaru se čtvrtletně zpracovává statistika zakázek  

v členění pracovních skupin zajišťující údržbu jednotlivých provozoven (pošt, SPU, 

administrativních budov a ostatní). Statistika je zasílána na příslušné oddělení analýzy 

vždy do 15. dne následujícího čtvrtletí a dále pokračuje spolupráce s oddělením analýzy 

na čtvrtletním vyhodnocování vybraných ekonomických ukazatelů za oddělení.  

 

Dále je využívána pro softwarovou podporu aplikace MS Excel, pomocí které se 

vyhodnocují sledované ekonomické ukazatelů a vytvářejí reporty typu hodnocení údržby, 

tvorba a plnění plánu, časová evidenci činnosti pracovníků údržby apod. 

 

5.8 Prevence a tvorba plánů v údržbě 
 
5.8.1. Preventivní údržba 
 

Prevence v údržbě je symbolizována preventivní údržbou. Tento typ údržby je 

prováděn v předem určených časových harmonogramech, a to jako týdenní, měsíční, 

čtvrtletní či roční údržba stroje. Kdy a v jakém rozsahu provádět tuto preventivní údržbu je 

určeno vnitropodnikovým dokumentem - plánem preventivní údržby. Tento plán je 

sestaven na základě technických podkladů výrobce každého zařízení, kde je stanoven 

detailní popis údržby (např. mazání, čištění apod.), která je potřeba na každém 

ze zařízení provést. Souhrnný plán preventivní údržby se nevypracovává, preventivní 

kontroly a údržba jsou prováděny na základě příslušných technických podkladů  

a starších strojů především na základě zkušeností. 

 

5.8.2 Položkový plán oprav 
 

Pro daný kalendářní rok je oddělením údržby sestavován pro jednotlivé provozy tzv. 

položkový plán oprav. Tento plán je sestaven až po naplánování centrálního plánu údržby 

a jde ruku v ruce také s plánem investičním. V položkovém plánu oprav jsou stanovovány 

celkové náklady na údržbu na daný kalendářní rok, které jsou součástí rozpočtu celého 

střediska a nelze je překročit. Jsou však stanoveny jisté mantinely pro možné přesuny 

nákladů jak při přesunu mezi jednotlivými položkami, tak i výjimečně mezi středisky (např. 

při přesunu některého zařízení k jinému středisku). Obsahem tohoto plánu je samozřejmě 

seznam jednotlivých zařízení, a detailní rozbor účelu vynaložení nákladů i s plánovanou 

výší nákladů. Další částí tohoto plánu je stanovení výše nákladů na činnost běžné údržby 

v příslušném kalendářním roce.  
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Položkový plán oprav je sestavován na základě: 

 

 Plnění předchozích plánů 

 Technického stavu zařízení 

 Výsledků technické diagnostiky 

 Zkušeností pracovníků údržby a technologa 

 

5.8.3 Plány revizí a kontrol 
 

Plán revizí je zpracován vedoucím úseku údržby ve spolupráci s mistrem v provozu  

a obsahuje seznam revidovaných zařízení s termíny realizace revizí. U elektrických 

zařízení jsou prováděny revize dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600, ČSN 33 1610, ČSN 33 

2000-6-61. Zdvihací zařízení jsou revidována dle ČSN 27 0142 a vyhrazená plynová 

zařízení dle vyhl. č. 18/1979 Sb., NV 378/2001 Sb., NV 101/2005 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb. 

v platném znění.  

 

Plán kontrol je vypracován mistrem v provozu a vedoucím úseku strojní údržby. 

Obsahuje seznam jednotlivých zařízení a stanoví termíny kontrol a kalibrací měřidel. 

Tento plán je pravidelně kontrolován vedoucími jednotlivých provozů. V případě nutnosti 

zpřísnění kontrol či zvýšení počtu kontrol bývá plán pro druhé pololetí aktualizován. 

 

5.9 Systém evidence požadavků na údržbu 
 

Jak již bylo uvedeno, údržba je prováděna na základě požadavku (vyjma předem 

stanovených činností údržby). Na každý požadavek je vystaven Zakázkový list údržby 

(příloha č.1). V případě více drobných požadavků na jeden objekt lze vystavit pouze jeden 

Zakázkový list údržby. 

Zakázkový list údržby musí obsahovat tyto údaje: 

 

 číslo zakázky (Zakázkového listu údržby) identické s číslem záznamu v softwaru 

SYEZAV 

 název provozovny, kde oprava probíhá 

 datum převzetí požadavku na zakázku oddělením údržby 

 jméno pracovníka, který požadavek vystavil 

 datum, počet odpracovaných hodin (zaokrouhleno na čtvrthodiny) 

 v případě použití vozidla ČP ujeté km a dobu jízdy (zaokrouhleno na čtvrthodiny) 

 popis závady, požadavku (popis průběhu skutečně provedené práce, včetně 

vícepráce nad rámec požadavku) 



36 

 

 rozpis použitého materiálu a náhradních dílů, v případě nákupu za hotové se 

vždy uvede pořizovací cena včetně DPH a množství 

 potvrzení o předání pracovníkem oddělení údržby, datum a podpis převzetí 

provedené opravy odpovědnou osobou příslušné provozovny 

 vyjádření přejímajícího ke kvalitě provedené práce 

 

 

Obrázek č. 7 Vyplněný zakázkový list údržby 

V případě rozložení údržby na více dnů je možné vystavit nový ZL se stejným číslem 

zakázky nebo dobu trvání práce vykazovat v celkovém součtu na původním ZL. Pokud je 

více ZL na jednu provozovnu, náklady na cestu a vykonanou práci se uvádějí pouze  

u jednoho ZL, na ostatních ZL pak pouze použitý materiál a ND.  

 

Veškeré zakázkové listy jsou evidovány v systému SYEZAV. Vytvořený požadavek 

(ZL) je odesílán e-mailem na příslušný dispečink. Při nástupu do směny příslušní 

zaměstnanci jsou povinni zkontrolovat a přebrat jednotlivé požadavky. Pokud se jedná  

o urgentní žádost, tak jsou členové údržby povoláni k opravě telefonicky, vystavení ZL je 

provedeno dodatečně. 
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5.10 Prováděné kontroly na zařízení 
 

Kontrolní činnost je prováděna kontrolními obchůzkami členy údržby. Tyto pochůzky  

u zařízení probíhají vždy dvakrát za 24 hodin. Provádí se v době, kdy jsou zařízení mimo 

provoz. Jedná se nejen o vizuální kontrolu strojů a zařízení, ale jsou kontrolovány také 

možné nežádoucí akustické projevy. Do příslušné knihy záznamů jednotlivých zařízení 

jsou zaevidovány záznamy o provedených obchůzkách. Dále se během chodu 

jednotlivých zařízení nachází u každého ze strojů obsluha, která krom stanovených 

pracovních úkonů také pozoruje chod zařízení. 

 

V případě že je zjištěn na některém zařízení nesoulad oproti technickým standardům 

(jak při kontrolní obchůzce, nebo obsluhou při chodu stroje), dochází k předání informace 

vedoucímu směny a dispečerovi.   

 

Pokud je nedostatek zjištěn při obchůzce člena údržby, dochází k okamžité opravě 

zařízení. V případě že byl nedostatek zjištěn obsluhou zařízení, vedoucí směny spolu 

s dispečerem rozhodnou, zda bude nutné k závadě povolat pracovníka údržby. Pokud se 

jedná o závady, které nebrání v chodu zařízení a není ohrožena bezpečnost provozu, je 

zařízení ponecháno v chodu i nadále a závada je odstraněna pracovníkem údržby 

později. Pokud se jedná o poruchu, která nedovolí další chod zařízení, rozhodne 

technický technolog, dispečer a vedoucí směny, v krajním případě vedoucí provozu,  

o zastavení chodu zařízení do doby, než bude závada odstraněna.  
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Diagram č. 1 Kontrolní činnost a řešení nesouladů 
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6 Analýza současných činností v údržbě 
 

Tak jak se mění trendy v přístupech k provádění údržby, tak i na jednotlivých SPU 

dochází ke změnám v údržbě výrobních zařízení. Vlivem technického pokroku je kladen 

větší důraz na využití dostupných technických pomůcek a již se neprovádí pravidelné 

plánované odstávky bez ohledu na to, zda je toto odstavení skutečně nutné. Opravy jsou 

plánovány s ohledem na to, jaké výsledky jsou diagnostikovány při měřeních apod. 

Nicméně samotný systém řízení údržby je možné zdokonalit, neboť byly zjištěny některé 

nedostatky. 

 

Činnost pracovníků údržby 

 
Pracovníci údržby vykonávají především opravy předem plánované. Dále také jejich 

činnost spočívá v preventivní údržbě. Tato činnost je také nejvyužívanější činností údržby  

u SPU Ostrava 02. Prováděné činnosti údržbářů, mimo stanovené standardy, jsou 

vykazovány pomocí ZL, který je stvrzován protistranou a jeví se tak jako objektivní způsob 

vykazování. Při globálním pohledu na vykazování práce pracovníku údržby ale zjišťujeme, 

že ve většině případů nejsou zpracovány detailní harmonogramy a přehledy standardních 

činností především pro autonomní údržbu a není tak zajištěno provádění dostatečné 

kontroly či např. meziroční porovnání spotřeby času prováděné údržby. 

 

Autonomní údržba 

 
Dobře zavedená autonomní údržba by měla v důsledku snížit neplánované prostoje. 

Tento systém údržby není u SPU Ostrava 02 dostatečně zaveden. Nejsou vytvořeny 

standardy, které by pomáhaly tento systém v praxi aplikovat. Tyto standardy by mohly 

pomoci objevit na příslušném stroji odchýlení od normálu a včas na tyto anomálie 

reagovat. Dochází také k nahodilému čistění částí strojů a vzhledem k tomu, že není 

prováděn zápis o těchto čištěních, není možné zpětně porovnat míru znečištění. V až 

extrémních případech může dojít díky těmto nahodilým čištěním k přehřátí motorů, 

pohánějících pásové dopravníky balíkového třídiče. 

 

Evidence strojů a zařízení 

 
Veškerá zařízení a stroje jsou zavedeny v softwaru SYEZAV, kde jsou také vkládány 

zakázkové listy. Dále jsou také všechny zařízení evidovány v SAP – modulu AA, kde se 

zařízení evidují především pro potřeby oddělení účetnictví. Je možné generovat odpisové 

sestavy zařízení, či přehledy zařízení u jednotlivých NS. Technická dokumentace je 

hlavně u starších zařízení jen v tištěné podobě a jsou uloženy u vedoucího strojní údržby 
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a technického technologa. Pokud jsou tyto dokumentace i v elektronické podobě, je 

možné mít tuto dokumentaci na společně sdíleném diskovém prostoru s rozšířeným 

přístupem (např. dispečera). Z aplikace SYEZAV je možné generovat přehled  

o provedených opravách na zařízení. Tento systém je funkční pouze poslední 3 roky  

a zápisy o opravách či zásazích z větší minulosti je problematické nalézt.  

 

 

Obrázek č. 8 Evidence zařízení v SAP - modul AA 

 

Kontrolní činnost obsluhy 

 
U většiny zařízení je obsluha během chodu přítomna u zařízení. Informace předávané 

obsluhou zařízení jsou velmi ovlivněny úrovní znalostí a zkušenostmi. Vzhledem k tomu, 

že obsluhu provádějí pracovníci s velmi málo zkušenostmi, je velmi problematické brát 

jejich poznatky jako relevantní. Nicméně obsluha zařízení je proškolena rozpoznat  

na základě akustických projevů anomálii a včas zastavit chod stroje a zabránit tak 

možnému ještě většímu poškození. 
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Hodnocení ukazatelů údržby 

 
Tvorba rozpočtu nákladů na údržbu probíhá především dle podkladů ze SAP, kdy jsou 

vyexportovány skutečné náklady za předchozí období bez mimořádných nákladů. Dále se 

zohlední mimořádné náklady pro plánované období. Toto zohlednění a rozpad nákladů  

do jednotlivých měsíců (kvartálů) plánovaného roku je již prováděno v MS Excel.  

Pro preventivní údržbu jako samostatnou činnost není plán nákladů tvořen. Efektivita 

údržby pomocí ukazatele CEZ není hodnocena. 

 

Data o poruchovosti jsou generovány z aplikace SYEZAV, nicméně se stává,  

že v zakázkovém listu jsou vypsány činnosti z kterých jednoznačně nevyplývá o jakou 

poruchu se jedná. Je tedy velmi problematické vytvářet přehled poruchovosti zařízení  

a případné požadavky na takováto zjištění je nutné dohledávat v písemných záznamech  

v knihách závad či v provozních denících jednotlivých zařízení. Kvalita těchto přehledů je 

navíc ovlivňována úplností záznamů. Tento systém vyhodnocování záznamů umožňuje 

jen částečné využití k plánování. 

 

 

V tabulce č. 1 je přehledně proveden souhrn hodnocení současného stavu systému 

řízení údržby. Hodnocení jednotlivých oblastí je od 0 %, tj. minima, do 100 %, tj. maxima. 

 

 

Oblast  Hodnocení  Zdůvodnění 

Autonomní údržba 50% 
Nesystematicky řešené některé druhy činností, absence 
standardů. 

Kontrolní činnost 
obsluhy 30% 

Hodnocení stavu zařízení je značně irelevantní z důvodu 
nedostatku zkušeností. 

Preventivní údržba 80% 
Standardy preventivní údržby jsou zde vytvořeny a jsou 
využívány. 

Využití IT pro řízení 
údržby 60% 

Pro samotné řízení využíván pouze MS Office s výstupy  
z aplikace SYEZAV a SAP - AA. 

Ukazatele údržby 40% 

Statistika poruch tvořena jen poruchami s odstavením 
zařízení, efektivita údržby pomocí ukazatele CEZ není 
hodnocena. 

Evidence vykazování 
činností 60% 

Činnosti údržby je evidována. Nedostatečná evidence 
poruchovosti. 

Životopisy strojů 70% 
Evidence je v SAP - AA. Podrobné informace většinou jen 
v papírové podobě. 

Technická diagnostika 50% Využití TD k plánování oprav je nedostatečné. 
 

Tabulka č. 1 Přehled hodnocení současného stavu systému řízení údržby 
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Graf č. 2 Grafické zhodnocení současného stavu systému řízení údržby 

 

6.1 Definování problémů a možná řešení 
 

Po zjištění výše uvedených skutečností je možné konstatovat, že byly objeveny 

oblasti, ve kterých se objevují problémy, a je možné provést racionalizační opatření. 

 

Definování problémů 

 
1) Ačkoliv jsou na činnosti pracovníků údržby vyhotovovány zakázkové listy, které jsou 

dále zpracovány v aplikaci SYEZAV, tak na těchto ZL často chybí přesnější definování 

činností, a to ve spojitosti zda se jedná o poruchu a zda bylo nutné odstavit zařízení. 

Mnohdy jsou opravy provedeny bez ZL nebo je ZL vystavován dodatečně po uplynutí 

delší doby a není tak ZL vyplněn přesně. Nastává tedy situace, kdy nelze přesně  

a jednoznačně provést následné analýzy, plánování a hodnocení údržby. Při evidenci 

v ZL je také absence údajů o kategorii závady, a zda je stroj v provozu nebo musel být 

z důvodu závady odstaven. Detailní vyhodnocování činnosti pracovníků údržby je 

prováděna nahodile a to především z důvodu vysokého vytížení nadřízených. 

 

2) Pro oblast preventivní údržby jednotlivých zařízení jsou vytvořeny standardy pro určité 

části. Nejsou ale vypracovány komplexně.  

 
3) Standardy nejsou vytvořeny ani v autonomní údržbě. Činnosti čištění, či mazání jsou 

vykonávány nahodile. Příčinou absence těchto standardů je rozdílné řešení vzniklých 

situací, případně i možný nesprávný postup řešení. Při chodu zařízení bez abnormalit 
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jsou řádně plněny úkoly obsluhy, nicméně při odchýlení od normálního stavu se právě 

projevuje absence systematického přístupu. 

 
4) S ukazatelem celkové efektivity zařízení CEZ se nepracuje a není na zařízeních 

sledován. 

 

Možná řešení 

 
Výše uvedené problémy můžeme po provedeném rozboru situace označit  

za nejzásadnější. K odstranění těchto problému nám může pomoci zavedení systému 

totálně produktivní údržby. 

 

TPM je dlouhodobý koncept, u kterého je výsledkem snížení neplánovaných oprav  

a zvyšování podílu plánovaných údržbářských činností. 

 

 

 

Obrázek č. 9 Problémy a řešení systému údržby pomocí TPM 

 

6.2 Návrhy úprav pro možnost zavedení systému TPM 
 

Cílem navrhovaných úprav pro možnost zavedení systému TPM je efektivnější 

využívání nástrojů pro řízení údržby a zlepšení systému organizování a řízení péče 

o majetek. Návrh je zaměřen především na oblast standardizace preventivní a autonomní 

údržby a práci s ukazatelem CEZ. Tedy zavedením a následným zvyšováním. Výsledkem 

těchto kroků by mělo být efektivnější proces údržby. 
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7 Aplikace TPM na balíkovém třídiči SPU Ostrava 02 
 

Pro realizaci systému TPM jsem se rozhodl zvolit takové zařízení, u kterého je možné 

konstatovat výsledky tohoto systému. Tímto zařízením je balíkový třídič u SPU Ostrava 

02. Tento balíkový třídič je stěžejním zařízením tohoto SPU a je, co se týče náročnosti 

udržování, nejnáročnější. Zároveň chod tohoto stroje významně ovlivňuje chod celého 

SPU ve smyslu včasné realizace všech technologických postupů. 

 

Hlavní kroky zavedení systému TPM na balíkovém třídiči jsou:  

 

1) Vypracování potřebných standardů v rámci autonomní údržby 

2) Aktualizace potřebných standardů v rámci preventivní údržby 

3) Návrh metodiky výpočtu ukazatele CEZ 

 

7.1 Popis balíkového třídiče a jeho součástí 
 

Tento balíkový třídič byl sestaven v roce 1972 a jedná se tak o jeden z nejstarších 

strojů, které jsou u České pošty využívány. V minulosti bylo několikrát polemizováno  

nad variantami, zda toto zařízení nahradit zcela novým třídičem, nebo provést repasování 

stroje současného. Nakonec byla vždy zvolena varianta rekonstrukce stávajícího třídiče.  

 

7.1.1 Mechanická konstrukce balíkového třídiče 
 

Tento balíkový třídič je sestava synchronizovaných na sebe navazujících pásových 

dopravníků, které přivádějí zásilky ke skenovací jednotce. Po průchodu skenovací 

jednotkou jsou zásilky na pásovém dopravníků zatřizovány do jednotlivých směrů pomocí 

pneumatických ramen, které zásilku z dopravníkového pásu přesunou na toboganový 

skluz. Dopravníkové pásy jsou poháněny elektromotory, pneumatická ramena pomocí 

stlačeného vzduchu vytvářeného v kompresorovně. 

 

Rok výroby 1972 
Počet vstupů 2 
Maximální počet výstupů 13 
Třídící zařízení - variabilní 1- scanner 
  2- ruční taster 
Počet dopravníkových pásů 8 
Min. počet členů obsluhy 4 

Průměrná rychlost třídění 750 ks·hod-1 
Maximální hmotnost třízených zásilek 20 kg 

 
Tabulka č. 2 Základní parametry balíkového třídiče 
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Balíkový třídící stroj má 13 výstupů, z nichž jeden je používán jako výmět, do nějž 

jsou automaticky přesunuty zásilky, které nebyly nikam jinam zatřízeny. Balíkový třídič má 

dva vstupy: Prvním vstupem je dopravníkový pás vedoucí přímo z kolejové haly podél 

vagónů mezi kolejemi. Jedná se o 60 metrů dlouhý dopravníkový pás, který je posazen  

v optimální výšce pro vykládání zásilek přímo z jednotlivých vagónů. Tento dopravníkový 

pás je po obou stranách opatřen „stop lankem“, který slouží v případě potřeby 

k okamžitému zastavení celého třídícího stroje.  

 

 
Diagram č. 2  Vstup č. 1 pro balíkový třídič 

 

 

Obrázek č. 10 Dopravníkový pás v kolejové hale 

 

Druhým vstupem pro balíkový třídič je sestava dopravníkových pásů vedoucích  

ze silniční rampy. Tímto vstupem se zpracovávají zásilky jak došlé silniční cestou, tak  

i zásilky, které nebyly ihned zpracovávány a byly přesunuty na odkladnou plochu. 
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Diagram č. 3. Vstup č. 2 pro balíkový třídič s naznačením toku zásilek 

 

Původně byly vytvořeny vstupy (skluzy) přímo na silniční rampě, do kterých se zásilky 

ihned po vyložení z ložné plochy vozidla vhodily. Pod silniční rampou vedl další 

dopravníkový pás přivádějící zásilky ke skeneru. Vzhledem k tomu, že postupem času 

došlo k úpravě technologických postupů a převážná část zásilek vhodných ke strojnímu 

zpracování je přepravována v přepravních prostředcích, došlo k odstranění těchto vstupů 

a dopravníkový pás pod silniční rampou již není využíván. 

 

Jak již bylo napsáno, tak pro samotné zatřizování zásilek (princip zatřizování je 

upřesněn v kapitole 5.3) slouží pneumatická ramena, které přesunou zásilku 

z dopravníkového pásu do příslušného výstupního skluzu. 

 

 

Obrázek č. 11 Aktivní třídící rameno (vlevo) a tobogánové skluzy s dorazovou gumou 

 

Z pohledu údržby se jedná o jednu z nejnáročnějších oblastí. Je nutné kontrolovat, 

zda jsou jednotlivé dopravníkové pásy dostatečné napnuté, neboť především u pásů 
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překonávající rozdíl výšek by mohlo docházet k prokluzu. Samozřejmostí jsou kontroly, 

zda není některý z pásů poškozený, zda je spojení pásu v pořádku, či zda jsou funkční 

stop-lanka podél pásů. Úkolem údržby je provádět kontrolu a čištění elektromotorů 

pohánějících pásy a kontrolovat přechodové válečky mezí jednotlivými pásy, kdy může 

docházet k zadření ložiska. Kontrolou procházejí i pneumatická ramena. 

 

7.1.2 Kompresorová stanice 
 

Jedná se o 3 pístové kompresory na ležaté tlakové nádobě, umístěné v místnosti 

s přístupem chladného vzduchu, který zabraňuje přehřívání kompresorů. Dva z těchto 

kompresorů slouží přímo k výrobě stlačeného vzduchu pro pohon třídících ramen, třetí 

kompresor lze považovat za záložní, ale je využíván také pro výrobu stlačeného vzduchu 

sloužícího k jiným, než provozním činnostem. Např. se za pomocí vzduchu z tohoto 

kompresoru čistí (profukují) špatně dostupné části balíkového třídiče. 

 

Kompresory automaticky regulují výstupní tlak, automaticky se spouští a automaticky 

se vypínají a během provozu tedy není nutná žádná obsluha zařízení. Před výstupem je 

uzávěr, tlakoměr a regulátor tlaku. Čistota výstupního vzduchu je zajišťována 

dvoustupňovou filtrací. Nasávaný vzduch projde vstupním filtrem a při výstupu je vzduch 

čištěn v regulátoru tlaku. Dvoustupňová filtrace zabraňuje zanesení kompresoru 

nečistotami a umožňuje vytváření čistého stlačeného vzduchu. Kompresory mají 

odpouštěče kondenzátu a na konci soustavy za posledním pneumatickým ramenem je 

umístěn odfuk, který slouží k vypouštění nahromaděné vlhkosti v soustavě. 

 

 

Obrázek č. 12 Pohled do kompresorové stanice (vlevo) a detailní pohled na jeden z kompresorů 

 

Na pracoviště kompresorové stanice je na vysoké úrovni vyžívána preventivní údržba. 

Dle vytvořených přehledů jsou vykonávány činnosti s periodou denní (odfuk, čištění 
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odpouštěcích nádobek za kompresorem), týdenní (odkalování tlakových nádob), či delší 

(kontrola klínových řemenů). 

 

7.1.3 Sestava čteček čárových kódů 
 

Pomocí synchronizovaných transportních pásů jsou zásilky po vyložení přesouvány 

pod sestavu laserových čteček. Toto zařízení bylo instalováno v roce 2005 a jedná se  

o stacionární laserový skener fy SICK skládající se ze soustavy 6 kusů čteček CLV 490  

a sdružovací skříně OPS 400. Před a za soustavou čteček jsou nainstalovány 2 páry 

senzorů (světelné závory), které slouží pro detekci výšky snímaného objektu a kontrolují 

snímací takt. 

 

Každá čtečka má vlastní modul vytápění, aby nedocházelo při nižších teplotách v hale 

k zamlžování, čí srážení vody na skle čtečky. Docházelo by k lomu paprsku, což by mělo 

v krajním případě za následek neschopnost paprsku přečíst čárový kód. Laser ve čtečce 

pracuje s vlnovou délkou λ=650 nm (viditelné červené světlo). 

 

 

Obrázek č. 13 Čtečka čárového kódu (vlevo) a celá sestava nad dopravníkovým pásem 

 

Tyto čtečky a světelné závory pracují bez větší náročnosti na údržbu. Je nutné jejich 

opticky účinné plochy čistit antistatickými přípravky, neboť znečištění těchto ploch může 

mít za následek chybný průběh snímání. Dále je nutné kontrolovat, zda jsou všechny 

čtečky funkční, případně zda funguje např. vytápění čtečky. To lze jednoduše zkontrolovat 

pohledem na dopravníkový pás, kdy paprsky z jednotlivých čteček vytvoří paprskovou 

mříž, která byla nastavena díky danému osazení a natočení čteček při kompletaci 

sestavy. Navíc se nacházejí na boční straně každé z čteček 4 diody signalizující mj. chod 

zařízení. Přístrojové chyby jsou zobrazovány formou hlášení přes terminál a lze je vyvolat 

v módu terminálového emulátoru a zobrazit na PC. 
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7.1.4 Řídící a vizualizační systém 
 

V roce 1998 byl původní řídicí systém doplněn o řídící jednotku PLC Mitsubishi FX2N, 

který obsahoval vizualizaci v prostředí Citect, která byla určena pro pracoviště dispečinku. 

Výsledkem tohoto řídicího systému byla možnost třídit balíky zadáváním části PSČ nebo 

zadáním čísla výstupního skluzu. 

 

 

Obrázek č. 14 Spouštěcí panel balíkového třídiče (vlevo) a tastovací zařízení pro ruční vstup 

 

 
 

Obrázek č. 15 Vizualizace balíkového třídiče na pracovišti dispečinku 

 

V srpnu 2005 byl řídicí systém vylepšen díky zprovoznění technologie systému  

pro čtení čárového kódu a zapracování této novinky do mechanismu třízení. Došlo  

k rozšíření hardwaru třídicího stroje pomocí vyhodnocovacího zařízení OTS 400, sestavy 

skenerů CVL 490 včetně inkrementálních čidel a fotočidel pro zjištění přítomnosti balíku. 

Byl dodán komunikační server pro příjem dat z centrální databáze České pošty  
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a vizualizace byla nově propojena s komunikačním serverem v komunikačním prostředí 

typu ETHERNET. Samozřejmostí je také napojení na UPS, které chrání před problémy 

spojenými s výpadky nebo špatnou kvalitou elektrického napájení anebo před kompletním 

výpadkem elektrické energie. 

 

Díky novému softwaru dodanému v roce 2005 umožňuje zařízení třídit dvěma režimy 

třídění: 

 

Automatickým režimem – čtením čárového kódu zásilky včetně přiřazení dat. 

Pomocí laserového paprsku dojde k nasnímání čárového kódu a odeslání dat ze čtečky 

přes sdružovací skříň do vyhodnocovacího zařízení. Během doby, než zásilka dorazí  

před fotočidlo na dopravní trase, dojde k prohledání databáze a přiřazení příslušného 

PSČ zásilce. Následně je zásilce s přiřazeným PSČ pomocí třídící tabulky nalezen 

správný výstupní směr a zpět do PLC FX odešle datovou větu – ID PSČ a číslo výstupu. 

 

Ručním režimem – přímým tastováním (zadáváním) čísla výstupu na klávesnici. 

Pomocí laserového paprsku dojde k nasnímání čárového kódu zásilek a odeslání dat  

ze čtečky přes sdružovací skříň do databáze v pořadí jak projely pod skenerem, obsluha 

přečte adresu zásilky a na klávesnici zadá buď číslo výstupu, nebo PSČ. 

 

Z provozní databáze přicházející soubory s daty pro třídění ukládá vyhodnocovacího 

zařízení do adresáře IN a z adresáře OUT odebírá soubory s daty již vytříděných balíků.  

V případě, že čárový kód nebyl načten, nebo v databázi nejsou potřebná data, vytřídí se 

zásilka do výmětu. 

 

7.2 Zjištění hodnoty CEZ a její zvyšování 
 

Provoz balíkového třídiče má vysoký vliv na dosahování efektivity výroby u SPU.  

U tohoto zařízení ovšem není CEZ sledována. V současnosti tedy nevíme, s jakou mírou 

efektivity je toto zařízení provozováno. Zavedení pravidelného sledování koeficientu CEZ 

poskytuje jeden z možných vhodných nástrojů pro zlepšování efektivity stroje.  

Pro zvyšování efektivnosti balíkového třídiče je nutné provést činnosti: 

 

 Stanovení metodiky měření CEZ 

 Zlepšování hodnoty CEZ 

 Identifikace míst se ztrátami (samotné zařízení, lidský faktor) 

 Zavedení postupů pro možnost vylepšení 

 Vyhodnocení účinnosti zlepšovacích postupů 
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7.2.1 Metodika a samotný výpočet ukazatele CEZ  
 

Ukazatel CEZ nám ukazuje, jak efektivně je nastaven transformační proces vstupu  

na výstup. Je zjištěn na základě výpočtu tří meziukazatelů: 

 

 Dostupnost – ukazatel zjišťující % času zařízení v chodu 

 Výkonnost – vyjadřuje stav, kdy třídič pracuje na optimální výkon 

 Kvalita – ukazatel znázorňující poměr vzniklých neshodných výrobků 

 

Ukazatel CEZ pro balíkový třídič se vypočte dle vzorců 7.1 až 7.4. 

 

Dostupnost zařízení pro výrobu [%]      (7.1) 

 

Dostupnost =
možný	využitelný	čas − prostoje		

možný	využitelný	čas
	 

 

Jelikož balíkový třídič nepracuje nepřetržitě, je vhodné si zvolit takový časový 

vyhodnocovací úsek, aby byl výpočet ukazatele smysluplný. Zvolil jsem tedy jako 

vyhodnocovací úsek každé hodiny provozu stroje, tedy 60 minut za hodinu. Pokud je stroj 

odstavený plánovitě, čas odstavení se do prostoje nezapočítává, ale uvádí čas od najetí, 

respektive do zastavení. Prostojem tedy můžeme nazvat dobu, kdy balíkový třídič 

nevykonává svou funkci neplánovaně. Časové údaje jsou uvedeny v minutách. 

 

Výkonnost zařízení [%]        (7.2) 

 

Výkonnost =
skutečný	třídící	výkon	za	danou	časovou	jednotku

maximální	třídící	výkon
	 

 

Skutečný třídící výkon můžeme chápat jako množství zásilek prošlých pod skenerem 

za sledovanou časovou jednotku, v našem případě za hodinu. 

 

Maximální třídící výkon zařízení je maximální možný počet kusů zásilek, které je 

schopný stroj za sledovanou časovou jednotku roztřídit, tj. 950 [ks/hodinu]. 

 

Kvalita výroby na zařízení [%]       (7.3) 

 

Kvalita =
počet	třízených	zásilek − počet	chybně	roztřízených	zásilek

počet	třízených	zásilek
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Počet chybně roztřízených zásilek v automatizovaném chodu, lze nejjednodušeji 

definovat jako zásilky ve výmětu. Jedná se především o zásilky, kde nedošlo k přiřazení 

potřebných dat, či zásilky s nepřečteným čárovým kódem. Nelze zde jednoznačně zařadit 

zásilky zatřízené do chybného výstupního skluzu, neboť se tak děje především díky 

chybnému zadání potřebných dat při vstupu do systému (APOST). Tento stav neumí 

zařízení vyhodnotit jako chybu, tudíž nelze uvažovat o nekvalitě stroje. 

 

CEZ – celková efektivita zařízení       (7.4) 

 

CEZ = dostupnost	x	výkonost	x	kvalita 

 

Pro základní výpočet CEZ jsem vytvořil v aplikaci MS Excel přehled, do kterého 

obsluha zařízení a dispečer pracující s vizualizačním zařízením vyplní potřebná data  

za stanovený časový úsek a pomocí jednoduchých vzorců se provede výpočet. V dolní 

části tabulky je grafické vyjádření jednotlivých meziukazatelů i ukazatele CEZ, které 

přehledně zobrazují dosažený výsledek za příslušný časový úsek.  

 

 

Obrázek č. 16 Tabulka pro výpočet CEZ (hodnoty jsou ilustrační) 
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Samozřejmostí je, na základě neustále se vypočítávajících hodnot, tvorba grafických 

přehledů za delší období, které lze i následně analyzovat. 

 

 

Obrázek č. 17 Tabulka a graf s ilustračními hodnotami za sledovaný delší časový úsek 

 
7.2.2 Možnost zvýšení ukazatele CEZ  

 

Jak bylo uvedeno, grafické podklady za delší časový úsek slouží odpovědným 

pracovníkům jako nástroj k analýzám vedoucím k zvyšování ukazatele CEZ. Je nutné 

vyvozovat správná opatření, která povedou k trvalému zvyšování. Účelem měření 

ukazatele CEZ totiž není jen statisticky zpracovávat tento ukazatel, ale zvyšovat jeho 

hodnotu. 
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Diagram č. 4 Princip zvýšení ukazatele CEZ 

 

7.3 Standardy preventivní a autonomní údržby 
 

Pro možnost stálého vylepšování a snižování rozdílů v kvalitě a různorodosti činností 

slouží standardizace pracovních úkonů. V případě pravidelné údržby jsem pro balíkový 

třídič vypracoval standardy s popisem jednotlivých činností. Vše je doplněno obrazovým 

přehledem. U každé z položek je uvedeno, kdo příslušnou operaci provádí, a termín 

provedení úkonu. Standardy slouží pro lepší porozumění činností částí stroje zaměstnanci 

údržby i obsluhy a vedou k odhalování nestandardních stavů. Podmínkou pro správné 

provádění uvedených operací je provedené školení všech zainteresovaných pracovníků. 

 

 

Obrázek č. 18 Standardy pro kontrolu obsluhou zařízení 
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Obrázek č. 19 Standardy čištění určené pro pracovníky údržby 

 

 

 

Obrázek č. 20 Standardy pro preventivní údržbu 
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8 Totální integrovaná údržba 
 

Pokud bychom se rozhodli ještě zdokonalit systém TPM až na úroveň TIM, hlavním 

nástrojem tohoto zdokonalení by byla masivnější počítačová podpora s vazbou na, zatím 

v podniku nepoužívané, nové systémy. Při aplikaci v tomto provozu, kde je již používán 

informační systém SAP se nabízí využití modulu pro plánování a řízení údržby s názvem 

PM, který v podniku zatím není. 

 

Modul PM nám umožňuje: 

 

1) Pořizovat historie jednotlivých strojů a zařízení včetně jednotlivých konstrukčních 

částí. Tato historie by měla zobrazovat, co a jak často se na zařízeních nejčastěji 

opravuje a co tvoří obvyklou náplň oprav.  

2) Pomocí tohoto modulu, propojeného s vytvořenou datovou základnou (např. 

CAS), lze efektivněji naplánovat výměny, či opravy částí zařízení. Všechny 

informace pro výměnu či opravu poskytuje příslušný standard v datové základně 

(systému CAS), a to pracovní i technologický postup, dobu trvání, apod.  

3) Promyšlené plánování oprav ve vazbě na přípravu (sladěná časového horizontu 

opravy s výrobními úkoly, příprava náhradních součástí a dílů, předběžné 

kalkulace a rozpočty oprav). Právě pro tyto činnosti je vhodné spojení systému 

CAS s modulem PM.    

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

vybavení a materiálu). Nástrojem pro realizaci je modul CAS a informační a řídicí 

systém SAP – modul PM. Samozřejmostí je také napojení již používaného 

modulu pro evidenci skladového hospodářství v SAP.   

5) Pravidelné rozbory výsledků z různých pohledů – provozního, finančního, 

přípravy a kvalifikování pracovníků, řízení práce. Systematické a pravidelné 

rozbory jsou nedílnou součástí zlepšování procesu řízení a objektivizace 

základních dat a informací potřebných pro řízení. Výsledky rozborové činnosti je 

nutné následně promítat do všech systémů, které poskytují informace pro řízení 

údržby a průběhy všech prací. Na základě těchto pravidelných rozborů je nutné 

přijímat opatření tak, aby byly postupně odstraňovány zjištěné nedostatky  

a probíhalo průběžné zdokonalování celého systému TIM. 

 

8.1 Datová základna (CAS) 
 

Pro efektivní naplánování opravy a jeho zabezpečení je nezbytná správná příprava. 

Pro hladký a efektivní průběh prováděné opravy je nezbytné zajistit potřebné ND, nářadí, 

případně další náležitosti. Pro zajištění správné přípravy údržby a její organizační  
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i materiálové zabezpečení byla vytvořena datová základna, která má univerzální charakter 

a je využitelná pro opravy strojů a zařízení.  

 

Základním prvkem datové základny jsou pohybové normativy. Datová základna je 

zpracovaná a strukturovaná tak, že obsahuje pracovní a technologické postupy požívané 

v údržbě při montážích a dalších pomocných a obslužných činnostech. Struktura datové 

základny má stavebnicový charakter a proto má univerzální využití při hodnocení všech 

činností. Při prvním sestavení libovolného údržbářského zásahu, který není v postupu 

např. inspekční prohlídky u balíkového třídiče, postupným jednoduchým výběrem získáme 

pracovní postup včetně pracnosti potřebné k jeho provedení. Stejným způsobem je 

možné sestavit nebo přímo vybrat jakoukoliv operaci uvedenou v úplném technologickém 

postupu. Úplné technologické postupy pro jednotlivé konstrukční celky (pneumatické 

prvky, aj., ze kterých se skládá využívaný stroj nebo zařízení), jsou zpracovány tak,  

že obsahují veškeré činnosti prováděné při jejich údržbě.    

 

8.2 Součinnost jednotlivých systémů v rámci TIM 
 

Jak bylo výše uvedeno, hlavním nástrojem je počítačová podpora. V praxi si tuto 

podporu tedy můžeme představit jako modul PM informačního systému SAP, ve kterém 

jsou evidována všechna zařízení, včetně svých životopisů a dalších údajů, které již byly 

jmenovány. K tomuto modulu je napojena datová základna (systém CAS), ve které máme 

údaje o normativech časové náročností jednotlivých operací po konkrétních konstrukčních 

celcích. Budeme-li tedy chtít provést preventivní prohlídku na kompresorech, nalezneme 

si v modulu PM jednotlivé kompresory a díky informacím z CAS lze exportovat veškeré 

podklady k prohlídce. Tedy technologické a pracovní postupy, soupis potřebných nástrojů, 

časovou náročnost prohlídky apod. 

 

U náročnějších konstrukčních celků, či zařízení se vybízí ještě spojení s grafickými 

aplikacemi. Jedním z nich je i GTS. Tyto aplikace podstatně zkracují přípravu na opravu, 

zjednodušují ji a usnadňují ji. Prostřednictvím uvedeného systému je vedena evidence  

o všech strojích a zařízeních v grafické podobě a je tedy mít okamžitý přístup k výkresům 

a konstrukčním kusovníkům hledaných objektů. Je možná také tvorba vazeb mezi 

konkrétním dílem a technickou dokumentací (3D model, obrázek). Dalším pozitivem je 

také možná integrace se systémem Solid Edge, který umožňuje vykreslení hledaného 

objektu nebo otevření existujícího výkresu. [16] 
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9 Zhodnocení navrhovaných řešení 
 
9.1 Standardy autonomní a preventivní údržby 
 

Vzhledem k tomu, že údržba je ve všeobecném podvědomí brána zejména jako 

nákladová položka, je nutné prodat změnu systému údržby jako operaci, kdy se nám 

vynaložené náklady vrátí výrazným snížením rizika nečekaných a většinou nákladných 

poruch či havárií nebo výpadků výroby. Tento úkol lze splnit zavedením moderních metod 

a nástrojů TPM a TIM, jejichž podstatou je efektivní zapojení všech pracovníků  

do činností, které nás dovedou ke stálému zvyšování efektivity zařízení, zvyšování podílu 

správně vytřízených zásilek a samozřejmě ke snižování nákladů na údržbu. 

 

Návrh TPM a TIM u SPU Ostrava 02 je zpracován na pilotním zařízení – balíkovém 

třídiči. Toto zařízení nebylo vybráno náhodou. V již blízké budoucnosti by mělo dojít  

ke kompletnímu nahrazení původního stroje strojem novým. Bude se jednat o mnohem 

složitější a na údržbu náročnější zařízení. Proto realizace projektu TPM a TIM již na tomto 

zařízení může být velmi dobrou přípravou pro implementaci na zařízení nové.  

 

Lze konstatovat, že především preventivní standardy jsou nastaveny na slušné úrovni 

a jsou především dodržovány. V oblasti standardů autonomní údržby je našim cílem větší 

zapojení obsluhy do chodu stroje, a to především v oblasti zamezování vzniku 

abnormálních stavů zařízení. 

 

9.2 Sledování a zvyšování CEZ 
 

Ukazatel CEZ nám slouží jako nástroj pro lepší pohled o práci na našem zařízení. 

Pokud totiž chceme zlepšit určitou činnost, musíme nejdříve být schopni nalézt  

a definovat oblast ztrát. CEZ nám odhaluje prostoje a ztráty, které nejsou bez jeho 

stanovení a analýzy patrné. Pokud budeme s tímto ukazatelem aktivně pracovat, lze 

ovlivnit skutečný výkon a kvalitu výroby zařízení. Od zavedení a aktivní činností  

s ukazatelem CEZ můžeme tedy očekávat: 

 

 Zvyšování výkonu sledovaných zařízení 

 Motivaci zaměstnanců pomocí vizualizace – zaměstnanci pracující se zařízením 

mohou být konfrontování s výsledky, na kterých je patrné jak se jejich práce 

projevuje na provozu zařízení 

 Zvýšení schopnosti obsluhy předvídat možné problémy a jejich příčiny 

 Pomocí analýzy CEZ uskutečňovat cílené změny vedoucí k lepšímu využití strojů 
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9.3 Softwarová podpora řízení údržby 
 

Ačkoliv se v podniku využívají systémy, které nám pomáhají schraňovat data  

a zpracovávat požadavky Nejsou jednotlivé systémy efektivně spojeny. V údržbě jsou 

sledovány zejména vynaložené náklady, délka prostojů, vytíženost strojů apod. 

Analyzování těchto aspektů je bez kvalitní počítačové podpory informačního systému 

obtížné.  

 

Nelze jen stále používat tabulkový procesor MS Excel, ale je nutné se zamyslet nad 

investicemi do dalších modulů pro řízení údržby. S ohledem na význam údržby v kontextu 

chodu celého podniku je zrenovování softwarového řešení řízení a plánování údržby 

výrobních zařízení na pořadu dne a v porovnání se současným stavem přinese řadu 

pozitiv. Především se jedná o přínosy v oblasti: 

 

 Vytvoření centrálního aktualizovaného datového zdroje se všemi zařízeními 

 Přesnějšího evidování prováděné údržby a následného plánování 

 Detailnějšího sledování nákladů na údržbu zařízení, poruchovosti atd. 

 

9.4 Ekonomický přínos 
 

Ekonomické vyjádření přínosu údržby je velmi složité. Nicméně můžeme říci, že např. 

při zkrácení prostojů, snížení poruchovosti, prodloužení doby využití výrobního zařízení 

rozhodně povede k efektivnější výrobě podniku. V systému TPM se k hodnocení efektivity 

údržby využívá ukazatel CEZ a pokud bude docházet ke zvyšování tohoto ukazatele, 

dojde logicky i příslušnému ekonomickému efektu. 

 

Pokud hodnotu ukazatele CEZ navýšíme, dosáhneme ke zvýšení počtu vytřízených 

zásilek a zkrácení doby třízení. To se samozřejmě odrazí také na snížení tlaku 

v provozních špičkách na obsluze zařízení, v krajních případech můžeme uvažovat  

i o dalším využití stroje pro jiné typy zásilek.  

 

Protože nebyly dostupné vstupní data o nákladovosti údržby na sledovaném zařízení, 

nelze tedy matematicky vyjádřit konkrétní ekonomický přínos. Zvláště v provozu 

balíkového třízení, kdy se jedná o část z logistického řetězce a zpracovávaný produkt 

nelze jednoznačně opatřit jednicovou cenou. 
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10 Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval racionalizací systému řízení údržby u SPU 

Ostrava 02, který je součástí podniku Česká pošta, s. p. Tento provoz je součástí 

logistického řetězce a je zaměřen na strojní třízení balíkových zásilek. Třízení na tomto 

pracovišti není sice nepřetržité, nicméně dochází zde k značným provozním špičkám a je 

bezpodmínečně nutné mít zajištěnou maximální provozuschopnost třídícího zařízení 

s pokud možno nulovými výpadky. Vzhledem k těmto okolnostem hraje velmi významnou 

roli údržba. Cílem diplomové práce bylo zmonitorovat situaci a navrhnout řešení, které 

povede ke zvýšení efektivity údržby. Výsledkem práce je návrh zavedení některých 

nových činností v systému údržby. Největším prvotním úskalím implementace TPM a TIM 

jsou možné pochybnosti o důvodu, proč měnit současný systém a nedůvěru 

zainteresovaných pracovníků k zavedení softwarové podpory řízení údržby.  

 

Pokud se zaměříme na vstupní data a jejich sběr, zpracování a využití těchto dat 

k řízení údržby, tak jsem zjistil určité nedostatky. Některé z údajů jsou v písemné podobě 

a to může způsobit při analyzování údržby komplikace. Logickým krokem je tedy zavedení 

softwaru pro řízení údržby, které přinese zefektivnění činností všech příslušných 

pracovníků. Další úsilí zlepšování systému údržby by mělo směřovat do oblasti tvorby 

datové základny. Tato datová základna slouží jako soubor dat a normativů, které se 

využívají při přípravě a provádění procesů v údržbě. Jejím cílem je optimalizovat způsob  

a stanovit časy potřebné k provádění údržby. Datovou základnou pro údržbu, montáže  

a další pomocné a obslužné práce: souborem základních technologických postupů se 

zabývá ve své práci doc. Ing. Josef Novák, CSc. [17]. 

 

V oblasti autonomní údržby nejsou vytvořeny standardy činností a na žádném  

ze zařízení není sledován ukazatel CEZ. V práci je tedy vypracován projekt zavedení 

základních kroků TPM na pilotním zařízení balíkového třídiče. Projekt byl zaměřen 

především na zpracování standardů pro autonomní údržbu a na stanovení metodiky 

sledování ukazatele CEZ. Co se týče standardů preventivní údržby, tak ty jsou  

ve sledovaném provozu vytvořeny. Jsou stanoveny na kvalitní úrovni a pozitivem je,  

že jsou členy údržby bezpodmínečně dodržovány. Byly tedy v této práci jen lehce 

inovovány a zapracovány do jednotné struktury.  

 

Možný ekonomický přínos nebyl v této práci matematicky doložen, především díky 

chybějícím vstupním datům a současné nákladovosti údržby na tomto konkrétním 

zařízení. Jedná se také o zařízení, které je součástí složitějšího logistického řetězce  

a nelze jednoznačně říci konkrétní částku, o kterou byla snížena nákladovost. Nicméně 
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s pohledu navýšení ukazatele CEZ můžeme jednoznačně říci, že dojde ke zvýšení 

výkonnosti stroje, což samo o sobě přináší následný efekt v možnosti vytřízení většího 

počtu zásilek či využití stroje pro další typy zásilek dosud na stroji nezpracovávaných. 

A jelikož cílem TPM je nulová poruchovost, dalších úspor nákladů by mělo být dosaženo 

snížením počtu menších poruch i větších havárií a s nimi spojených oprav. 

 

Největším přínosem pro podnik je fakt, že změny prezentovány v této práci s sebou 

nenesou téměř žádné investice do nových technologií, protože spočívají ve změně 

přístupů pracovníků a organizace práce. V případě zdokonalování TPM až do roviny TIM 

je třeba přemýšlet nad investicemi do větší softwarové podpory (licence SAP-PM).  

A vzhledem ke skutečnosti, že se již rýsují obrysy nového třídícího zařízení, které bude 

jednoznačně sofistikovanější a náročnější na údržbu, jeví se investice do nového softwaru 

pro řízení údržby jako krok správným směrem a jako příprava pro nadcházející stav. 
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