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Abstrakt 

Tato diplomová práce popisuje implementaci modulu Plant maintenance společnosti SAP do 

procesu údržby ve společnosti Bekaert Bohumín s.r.o. Úvodní část popisuje použití 

informačních systémů v řízení společností a jednoho jejich výrobce, společnost SAP. 

V navazující části jsou popsány způsoby a nástroje používané při implementaci informačních 

systémů. Čtvrtá kapitola popisuje cíle, strategie a informační technologie používané při řízení 

údržby průmyslového podniku. Po představení společnosti Bekaert se pak práce zaměřuje na 

stav před implementací modulu, její samotný průběh a stav po ní včetně vyhodnocení přínosů 

pro firmu. 

Abstract 

This thesis describes implementation of the SAP module Plant maintenance to the process of 

maintenance in the company Bekaert Bohumin s.r.o. The introductory part specifies usage of 

the information system for the ruling of modern companies and one of their producers SAP 

Company. Next chapter describes methods and tools used in implementation of information 

systems. The fourth part specifies targets, strategies and information technologies used in the 

maintenance management of an industrial firm. After the presentation of the company Bekaert 

this thesis focuses on the status before its implementation, on to the implementation itself and 

the status after including of evaluation regarding the company´s benefits. 
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1. Úvod 

O ERP systému SAP bylo do dnešní doby napsáno již velmi mnoho knih, článků a úzce 

specializovaných učebnic. Většinou se ale tyto publikace zabývají moduly týkající se financí, 

materiálového managementu či plánování výroby. Velmi těžce v nich budeme hledat nějaké 

materiály k jedné části tohoto komplexního systému. Tímto segmentem je modul Plant 

Maintenance. Jednou z publikací osvětlující tuto složitou problematiku by měla být tato 

diplomová práce.  

Tento modul je velmi úzce spjat s údržbou podniku. Ta je nezbytnou a mimořádně důležitou 

součástí každé výrobní společnosti. Dá se jednoduše popsat jako pracovní činnost, která 

zabezpečuje výborný technický stav výrobního a jiného firemního zařízení a udržuje je 

v provozní pohotovosti. Zní to docela jednoduše, ale opak je pravdou. Moderně řízená údržba 

je v dnešní hektické době mimořádně složitý dynamický proces, jehož výzkum lze již 

považovat za vědecký obor, kterým se zabývají pedagogové na mnoha fakultách vysokých 

škol včetně té naší.  

K tomu, aby byl tento proces dokonale zvládnut, pomáhají moderním údržbářům četné 

počítačové programy, které nám poskytl prudký rozvoj informačních technologií. Ten vnesl 

převratné změny do mnoha oblastí managementu, řízení údržby nevyjímaje. Bez těchto 

vymožeností dnešní doby již není v lidských silách proces udržování vůbec uřídit, natož ještě 

zvyšovat jeho efektivnost a to samozřejmě za nižší náklady než v minulosti. Tyto programy 

jsou nám nápomocny v mnoha oblastech včetně té hlavní a tou je eliminace špatných 

rozhodnutí díky kvalitním datům, statistikám a analýzám. Na jejich základě se pak kvalitní 

rozhodnutí vydává mnohem snadněji. 

Pro to, aby tyto systémy fungovaly tak jak mají a poskytovaly vedení firmy kvalitní data, je 

nezbytné, aby jejich zavedení do komplexního systému řízení proběhlo bez chyb. K tomu je 

nám nápomocen další vědní obor a tím je Management inovací. Nahradit stávající zaběhnutý 

systém novým, a to navíc za kontinuálně běžícího výrobního procesu není totiž vůbec 

jednoduché a vyžaduje vysoké úsilí a také znalosti od všech do implementace zapojených lidí. 

V této práci jsou zahrnuty všechny tři okruhy našeho studijního programu. Ekonomika 

především náklady na údržbu, řízení je zastoupeno managementem inovací a údržby a 

průmyslové technologie výrobou drátů. Jejím hlavním cílem bude popsat implementaci SAP 

modulu Plant maintenance do systému údržby ve společnosti Bekaert Bohumín a to ze 

stránky teoretické i praktické. Doufám, že se práce všem svým čtenářům bude líbit a každý 

z nich v ní nalezne nějaký ten nový poznatek. 
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2. Informační systémy ve výrobním podniku 

Celopodnikové informační systémy ERP (Enterprise Resource Planning), což přeloženo 

znamená plánování podnikových zdrojů, se začaly ve firmách používat počátkem 

devadesátých let minulého století. Dřívější počítačové programy pokrývaly povětšinou pouze 

jedinou samostatnou vnitropodnikovou oblast. To zákonitě přinášelo firmám mnoho problémů 

a to hlavně v komunikaci mezi těmito mnohdy značně rozdílnými aplikacemi. Oproti těmto 

nesourodým aplikacím jsou ERP integrované celopodnikové počítačové systémy, které 

podporují společné řízení a plánování všech hlavních procesů podniku. V jeden celistvý a 

spolupracující celek spojují všechny hlavní podsystémy, jakými jsou nákup, výroba, prodej, 

finance a řízení lidských zdrojů. Všechny tyto podsystémy představují základní jádro. Na něj 

se připojují další systémy, například CRM (Řízení vztahů se zákazníky), SCM (Řízení vztahu 

s dodavateli a také systém řízení údržby podniku. ERP jsou tedy velmi rozsáhlým 

standardizovaným systémem různých specializovaných modulů, vysoce náročných na kvalitní 

technickou a komunikační podporu. 

Velmi důležitá je vnitřní integrace jeho základních funkcí mezi jednotlivými moduly. Ta 

spočívá zejména v propojení účetnictví a ostatních modulů, a to zejména se systémem řízení 

zásob. 

ERP systémy lze jednoduše rozdělit podle několika hledisek na: 

 Vertikální – podporují speciální odvětvová řešení, například pro oblast výroby 

automobilů nebo letadel (systém BAAN). 

 Horizontální – podporují transakční zpracování v organizacích bez zvláštních 

odvětvových funkcionalit. Mezi tyto systémy patří SAP, K2, Microsoft Dynamics 

NAV, nebo také Oracle Business Suite 

Dalším kritériem členění ERP systémů je velikost organizace, v níž je aplikován. 

 Malé – 10-50 zaměstnanců (Helios Orange, K2, Microsoft Dynamics NAV) 

 Střední – do 250 zaměstnanců (Helios Orange Green, MS Dynamics AX) 

 Velké – použití v nadnárodních koncernech (Oracle EB Suite, SAP) 

Systémy můžeme rovněž dělit dle jejich funkcionality: 

 Systémy se základní funkcionalitou – obsahují moduly Nákup, Prodej, Výroba a 

Logistika 

 Systémy s rozšířenou funkcionalitou – mimo modulů, které obsahují systémy se 

základní funkcionalitou, jsou instalovány další funkce, například CRM nebo 

elektronická výměna dokladů 
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 Systémy s integrovanou funkcionalitou – základní i rozšířené funkce ERP jsou 

integrovány datově a i celkovým průběhem jimi podporovaných procesů 

ERP systémy jsou většinou implementovány z důvodu vysokých pořizovacích nákladů ve 

větších firmách. V dnešní době jsou však na trhu nabízeny i řešení vhodné pro podniky malé a 

střední (SAP Business One). [1] [2] 

Co do počtu instalovaných licencí ERP systémů v průmyslových podnicích současnému trhu 

jednoznačně dominuje německá společnost SAP s více než 28 procenty trhu následována 

společností ORACLE CORPORATION s patnáctiprocentním podílem a výrobcem 

operačních systémů společností MICROSOFT s podílem dvanáctiprocentním. 

 

Obrázek 1:Podíl jednotlivých výrobců na trhu ERP systémů (instalace v průmyslových podnicích) [12] 

 

Ještě výraznější je náskok společnosti SAP v dopravních, komunikačních a energetických 

společnostech, a také v maloobchodním prodeji. [12] 

2.1. SAP R/3 

Firma SAP AG (Software Anwendungen und Produkte) byla založena pěti bývalými 

zaměstnanci společnosti IBM v roce 1972. Tato společnost ihned po svém založení započala 

s vývojem standardizovaného software zaměřeného na řízení ekonomik různých typů 

podniků. Již v roce 1973 byl na trh uveden první standartní program, specializující se na 

komplexní řízení podnikového účetnictví. Tento produkt následně vytvořil základ systému 
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SAP R/1 (písmeno R je zkratkou Real Time-Datenverarbeitung, což přeloženo znamená 

zpracování dat v reálném čase). Jeho následovníkem se stal systém SAP R/2, označovaný jako 

vůbec první ERP systém. Jeho provoz vyžadoval, stejně jako u SAP R/1, použití sálových 

počítačů, což bylo pro širší rozšíření velmi značné omezení. Následující verze systému SAP 

R/3, která byla firmou představena v roce1992, je již založená na architektuře klient-server. 

To zjednodušeně představuje síťovou technologii, ve které klient posílá žádosti jednotlivým 

serverům, ty žádost následně akceptují, zpracují a klientovi obratem pošlou požadovanou 

informaci. Je také schopen pracovat s relačními databázemi, což jsou databáze založené na 

tabulkách, ve kterých řádky jsou brány jako jednotlivé záznamy a sloupce v nich chápeme 

tak, že uchovávají informace o jednotlivých vztazích mezi jednotlivými záznamy v 

matematickém slova smyslu. Výhodou oproti předchozím verzím je také to, že je schopna 

provozu na počítačových systémech od různých výrobců a pracuje v různých operačních 

systémech.  V roce 2002 byla na trh uvedena další verze systému a to přechodový produkt 

SAP R/3 Enterprise, ve které z hlediska funkčnosti nebyly provedeny žádné výrazné změny. 

Jednotlivé moduly v ní však byly uspořádány novým způsobem, což umožňuje vývoj a 

vylepšování každého modulu samostatně. Tyto komponenty zcela oddělené od aplikačních, 

jsou pak od roku 2004 dodávány na trh samostatně zastřešovány základním aplikačním 

balíkem SAP Business Suite. 

Prodej akcií společnosti byl zahájen na frankfurtské burze v roce 1988. V roce 1998 začaly 

být akcie společnosti SAP AG prodávány na burze v americkém New Yorku.  

V současnosti má společnost SAP více než 183 000 klientů a zaměstnává přes 55 000 lidí ve 

sto třiceti zemích celého světa. Mezi její nejznámější zákazníky patří společnosti ADIDAS, 

výrobci automobilů AUDI a BMW, pojišťovna ALIANZ, výrobce letadel společnost 

AIRBUS, společnost APPLE, výrobci telefonů firmy NOKIA a MOTOROLA, 

v potravinářském průmyslu společnosti PEPSI a NESTLE, nebo také jedna z největších firem 

na trhu s rychlým občerstvením společnost MC DONALD ‘S. 

Na českém trhu společnost působí od roku 1992. Dodnes u nás získala kolem devíti set 

klientů jak v oblasti výrobních podniků, tak ve státní správě nebo různorodých finančních 

institucích. 

Produkty firmy SAP nabízejí svým zákazníkům kompletní řešení pro všechny interní oddělení 

podniku. Skupina produktů je rozdělena do tří oblastí. Na nejnižší úrovni se nalézají 

technologické komponenty označované SAP Net Weaver. Ten je charakteristický svými 

čtyřmi úrovněmi: 
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 Integrace osob - komponenty podporující spolupráci osob, jako je například společné 

uložiště dokumentů nebo elektronické jednací místnosti 

 Integrace informací - komponenty podporující integraci informací, součástí této 

úrovně je i komponenta pro správu znalostí (Knowledge Warehouse) anebo 

komponenta na harmonizaci kmenových dat (Master Data Management) 

 Integrace procesů - obsahuje dvě technologické komponenty a to Integration Broker a 

komponentu pro správu obchodního procesu Business Process Management 

 Aplikační platforma - platforma nabízející otevřená webová rozhraní. Součástí této 

úrovně je i aplikační server 

Prostřední oblast obsahuje komponenty vztahující se k řízení podnikové ekonomiky. Těmi 

jsou: 

 my SAP ERP – tato část zahrnuje všechny funkce systému ERP. Jsou jimi 

komponenty Financials (finanční účetnictví), Human Resources (řízení lidských 

zdrojů), Corporate Services (řízení služebních cest a správa nemovitostí), Purchasing 

(funkce pro nákup) a Production Planning (plánování výroby) 

 my SAP CRM – modul řízení vztahů se zákazníky 

 my SAP SCM – modul pro kompletní řízení dodavatelského řetězce, obsahuje funkce 

pro plánování, nákup, řízení skladů a transport 

 my SAP SRM – řízení vztahů s dodavateli, správa kontraktů a funkce pro elektronický 

nákup 

 my SAP PLM – řízení životního cyklu výrobků 

Nejvyšší oblast obsahuje speciální průmyslová řešení, která se využívají pouze v určitých 

odvětvích. Jedním z nich je například pojišťovnictví, kde součástí ERP je rozšíření vytvořené 

s ohledem na zákonem požadované výkazy. Dále je toto řešení rozšířeno o modul pro správu 

pojistných smluv a modul pro správu inkas a výplat, čímž byla vyřešena většina specifických 

požadavků pojišťovnictví. 

Základním principem softwarových řešení, nabízených firmou SAP je třívrstvá architektura 

klient-server, kterou lze provozovat na různých hardwarových a softwarových platformách. 

V produktech rozlišujeme tyto tři vrstvy: 

 Databázová vrstva – slouží k ukládání a načítání veškerých dat 

 Aplikační vrstva – slouží k provádění různých funkcí souvisejících s řízením podniku 

 Prezentační vrstva – vykresluje data uživateli pomocí pracovní plochy jeho počítače 

Všechny komponenty systému mají mnoho společných vlastností. Samozřejmostí je 

v dnešním globalizovaném světě multijazyčnost produktů. Firma SAP dokáže taky své 
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programy upravit dle národnostních zvyklostí. To se týká například výše sazby daně z přidané 

hodnoty, nebo vzorových účetních osnov typických v dané zemi. [3]                                                                                                      

2.2. Modul Plant Maintenance 

Modul Plant Maintenance slouží k řízení a plánování údržby a oprav. Je plně integrován do 

systému SAP R/3. Základním předpokladem správného fungování tohoto systému je přesná 

evidence technických míst a jejich strukturalizace. Každé výrobní zařízení je vloženo do PM 

modulu jakožto referenční objekt a má zřízenou svou vlastní virtuální kartu. Na ní se pak 

v různých typech záznamů evidují statistické údaje důležité pro řízení údržby, jakými jsou 

například poruchovost tohoto zařízení, příčiny poruch a veškeré náklady na opravu zařízení.  

Sledování a řízení údržby je realizováno zakládáním požadavků na údržbu, které 

vypracovávají samotní operátoři, obsluhující daný stroj či linku pomocí vyplnění 

jednoduchého elektronického formuláře. Ten jim umožňuje přesně popsat vzniklou 

poruchovou událost pomocí systému jednoduchých kódů a taky určit místo, kde porucha 

nastala. Tak se porucha automaticky přiřadí k předem vloženému referenčnímu objektu. Po 

vyplnění a uložení požadavku PM modul vygeneruje automaticky zakázku, která se zobrazí 

na počítači pracovníků údržby. Zakázku může dále pracovníkům údržby vygenerovat 

automaticky systém z předem vytvořeného a do modulu vloženého plánu preventivní údržby, 

nebo si ji může údržbář vytvořit samostatně, například na základě zjištění z pravidelné 

pochůzky. Vygenerované zakázky obsahují odkaz přímo na referenční objekt a tím se všechny 

údaje a náklady této zakázky přiřadí přímo k němu. 

Na základě vygenerované zakázky systém může také automaticky vytvořit rezervaci na 

materiál potřebný pro její realizaci, nebo vytvořit objednávku na náhradní díl či na externí 

službu. Všechny takto vzniklé náklady se samozřejmě také přiřadí k referenčnímu objektu. Na 

vzniklou zakázku se rovněž kontují při její realizaci spotřebované náhradní díly. Pomocí této 

funkce tak můžeme přesně sledovat jejich spotřebu. Nápomocny údržbářům při dalších 

opravách budou k zakázce přiřazené informace o skutečně provedeném výkonu, 

zaznamenávané samotnými údržbáři v takzvaných zpětných hlášeních. Pomocí těchto 

zpětných hlášení je také prováděna evidence odpracovaného času na jednotlivé pracovní 

úkony, což následně usnadňuje plánování dalších oprav. 

V případě, kdy celou zakázku, nebo její část realizuje externí firma, je pak došlá faktura 

přímo kontována na tuto zakázku. Takto přesně vyčíslené externí náklady nám v budoucnu 

mohou usnadnit výběrová řízení na realizaci oprav podobných výrobních uzlů.  
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PM modul nám nabízí možnost on-line připojení jednotlivých technických míst měřiči nebo 

čítači k systému řízení údržby. To umožňuje přesně sledovat provozní hodiny jednotlivých 

strojů a evidovat jednotlivé prostoje. Takto vzniklá data jsou následně zaznamenávaná a 

statisticky vyhodnocována. Výsledky těchto analýz pak můžeme využívat při plánování 

preventivní údržby. 

Další důležitou funkcí modulu je plánování preventivní údržby. Do zakázky na jednotlivé 

preventivní úkony můžeme vložit plánovaný technologický postup a to či zakázka bude 

realizována vlastními silami, nebo externí firmou (systém automaticky vygeneruje 

objednávku). K jednotlivým prevencím lze také přiřadit a při automatickém vygenerování 

zakázky dopředu rezervovat nebo objednat materiál a náhradní díly nezbytné pro její realizaci. 

Systém je totiž schopen provést kontrolu disponibility materiálů a náhradních dílů. 

Samozřejmostí je také přiřazení termínů realizací jednotlivých operací preventivní údržby. 

Systém umí kalkulovat dopředu plánované náklady na jednotlivé zakázky preventivní údržby, 

což je velkou pomocí při plánování finančních nákladů na preventivní údržbu.  

Velmi využívanou funkcí modulu se hlavně v dnešní době, kdy všechny firmy hledají 

jakékoliv formy úspor, stává Improvement Maintenance. Tato funkce programu plánuje a 

přesně kalkuluje veškeré skutečně vynaložené náklady na jakékoli zlepšování a dokáže je 

následně porovnat s náklady plánovanými. Tyto náklady je také možno kategorizovat, 

například zda se týkají systému drobného zlepšování KAIZEN, projektů vývojového 

oddělení, velkých nebo středních oprav, investic, nebo zda byly vynaloženy na zlepšení 

bezpečnosti. Systém také dokáže spolupracovat s finančními moduly při zakázkách, jejichž 

náklady se musí ve firemním účetnictví zaúčtovat jako technické zhodnocení. 

Součástí modulu je také velké množství různých druhů reportů a analýz. BEx Query Analyzer 

je nástroj, který výsledky požadované analýzy automaticky překlopí do programu Microsoft 

Excel. Všechny požadované reporty jsou již připravené týmem programátorů. Uživatelé SAPu 

si vyberou pomocí jednoduchého uživatelského prostředí požadovaný report, který je vždy 

aktuální a s jehož vytvářením již nemají žádnou práci. Pomocí analyzéru si tak můžeme 

v aktuálním čase nechat zobrazit například intenzitu poruch za určitou časovou jednotku, 

četnost poruch na jednotlivých výrobních zařízeních, využití údržbářů, ztráty čistého 

pracovního času na strojích a mnoho dalších, pro vedení údržby velmi důležitých informací. 

[4] 
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3. Způsob a nástroje implementace informačních systémů a jejich 

modulů 

Veškeré inovace jsou důležité pro rozvoj jakéhokoliv podniku.  Změny musíme chápat jako 

obrovské příležitosti. Všichni podnikatelé musí neustále vyhledávat veškeré možnosti inovací, 

sledovat jejich vývoj, aby je mohli prostřednictvím inovace využít jako svoji budoucí 

konkurenční výhodu. Podnikání totiž musí být orientováno na budoucnost a nikoli na tvorbu 

co nejrychlejšího zisku. Proto je dnes nezbytností znalost moderních principů úspěšného 

zavedení jakékoliv inovace. 

Každá inovace má svůj průběh. Musí být založeny na přesné analýze, systému a tvrdé práci. 

Existují činnosti, které udělat musíme, některým se naopak musíme vždy vyhnout. Mezi 

činnosti, které musíme udělat patří zejména: 

 Podrobná analýza a studium všech možností 

 Důkladná diskuze se všemi zůčastněnými osobami o přínosech a problémech 

spojených s inovací 

 Musíme zajistit, aby se inovace soustředila na specifické potřeby které uspokojuje 

nebo na konečné produkty, které v budoucnu bude vytvářet 

 Efektivní inovace by měly začínat v malém měřítku z důvodu mnoha modifikací, které 

určitě nastanou 

 Cílem úspěšné inovace by mělo být získání vedoucího postavení 

 Inovace musí být řízena trhem 

Naopak vyhnout bychom se měli: 

 Nepokoušet se dělat mnoho věcí najednou, soustředit se na jádro problému 

 Nedělat inovaci pro okamžitou potřebu, inovace by měla mít dlouhodobější dosah 

 Nevyhledávat riziko, soustředit se pouze na konkrétní příležitosti 

Pro zavedený podnik je velkým pokušením žít z dneška na úkor zítřka, ale ten podnik, který 

neinovuje postupem času ztrácí svoji výkonnost a upadá. Všechny organizace, které chtějí 

v budoucnosti prosperovat, musejí také inovovat. Proto je nutné překonat všechny překážky 

plynoucí ze setrvačnosti existujícího podniku. [5] 

3.1. Inovace a řízení změny informačních systémů v podnicích 

V dnešní dynamické době nemůžeme předpokládat, že pokud uvedeme nějaký informační 

systém do provozu, máme už vše podstatné vykonáno. I informační systémy mají totiž svůj 
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životní cyklus a zákonitě tedy musí nastat doba, kdy se stanou zastaralými a musíme je 

modernizovat, nebo úplně nahradit. Proto musí vedení firmy znát metody, jak tyto informační 

systémy vhodně inovovat. 

Na potřebu inovace informačních systémů působí různé vlivy, které můžeme rozdělit na vlivy 

vnější a vnitřní. K těm interním můžeme řadit například podnikovou kulturu orientovanou na 

zlepšování, nebo také snahu o vybudování lepší architektury IS. Mezi vlivy interní zase 

započítáváme změny v nabídce IT technologií, produktů a služeb, nebo proměny 

ekonomického prostředí, v němž samotná firma funguje. 

Všechny změny IS v podnicích by měly probíhat formou projektového řízení a měla by se 

stanovit jejich efektivnost a ekonomická hodnota jejich přínosů. Tyto projekty by měly 

probíhat v několika etapách a to: 

 Etapa 1 – Rozhodnutí o změně informačního systému nebo jeho části a vytvoření 

řešitelského týmu, který tuto změnu bude implementovat 

 Etapa 2 – Nejlépe dvoukolový výběr vhodného programu a následně firmy, která 

software dodá a uzavření smlouvy o jeho dodávce 

 Etapa 3 – Vlastní implementace systému 

 Etapa 4 – Samotný provoz a údržba 

Nejdůležitější a zároveň i etapou nejsložitější je samotná implementace systému, tedy etapa 3. 

Pokud se totiž nepovede IS plně adaptovat do firemních procesů, jsou investice do něj 

promrhány.  

Samotná implementace by měla probíhat podle nějakého postupu. Během ní jsou většinou 

prováděny následující činnosti: 

 Stanovení pravidel organizace práce a komunikace mezi členy implementačního týmu, 

ať už interními, či externími 

 Fyzická instalace samotného systému  

 Zaškolení všech osob, kterých se změna bude týkat, čili managementu, projektového 

týmu, všech koncových uživatelů a specialistů, kteří budou mít systém po jeho 

implementaci na starosti 

 Stanovení a nastavení potřebných přístupových práv 

 Stanovení organizace toku dat a odpovědností za jejich tvorbu, udržování a samotné 

zpracování, převod nezbytných dat ze starého systému do nového 

 Nastavení parametrů nového systému a jeho customizace na konkrétní podmínky 

daného podniku 
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 Integrace nového systému se všemi ostatními souvisejícími částmi do 

celopodnikového IS, jejich technická integrace 

 Samotný přechod ze starého způsobu práce na způsob práce s novým informačním 

systémem. Zde se nám nabízejí dvě možnosti. Jednou z nich je provozování obou 

systému po určitou dobu společně, nebo jednorázové ukončení fungování systému 

starého a okamžitý přechod na systém nový 

 Vytvoření a postupné dolaďování uživatelské dokumentace 

 Postupné dolaďování různých pracovních parametrů k dosažení požadované 

výkonnosti systému 

Výsledným stavem je samozřejmě zahájení plného provozu IS a jeho následné užívání. 

Podmínkou zavedení nové části IS do užívání není však pouze zabezpečení technických 

předpokladů pro jeho činnost. Se systémem musíme spojit nejen firemní procesy, ale hlavně 

lidi. A to je právě ta nejdůležitější a zároveň také nejobtížnější část implementace něčeho 

nového. [2] 

3.2. Odpor ke změnám 

Jak již bylo výše uvedeno, největším problémem při zavedení jakékoliv inovace bývá opustit 

staré již zaběhnuté systémy, změnit obvyklou praxi. Naučit lidi tomu, aby chápali jakoukoliv 

změnu jako příležitost je velmi složité. Pro vetšinu zaměstnanců totiž jakákoliv změna 

znamená nejistotu. Proč vlastně mají lidé odpor ke změnám? Proč se jim brání? Jejich odpor 

výstižně popisují čtyři hlavní důvody: 

 Úzký osobní zájem -  lidé mají obavu, že díky změně přijdou o něco, čeho si cení. 

Obávají se ztráty moci, svobody rozhodování a prestiže. Když odmítají změny, myslí 

pouze na to, čeho se budou muset vzdát. Společným zájmům pak přikládají malý, či 

vůbec žádný význam. 

 Nepochopení inovace, nedostatek důvěry – Jestliže lidé zcela nepochopili přínos 

inovace, brání se jí. K tomu dochází v případě nedůvěry mezi jedincem a osobou 

iniciující změnu. Proto je logické, že k takovým to situacím bude velmi často docházet 

ve společnostech, kde je nízký stupeň důvěry a loajality zaměstnů k jejímu vedení. 

 Různorodé pohledy na změnu – Každý člověk má na nastávající změnu jiný názor. 

Na každého zaměstnance bude totiž změna mít zcela jiný dopad. Ti, kteří ji iniciují 

většinou vidí pouze její přínosy, zatímco ti, jichž se změna nejvíce dotkne, vidí spíše 

komplikace s ní spojené. 
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 Malá snášenlivost změn – Lidé mají často odpor ke změnám z obavy, že nebudou 

schopni osvojit si nové dovednosti se změnou spojené. Problémy mají zejména ti, jenž 

obtížně zvládají přechod na nový systém organizace práce i když je jim přínos změny 

zřejmý. 

Odpor ke změnám musíme chápat jako zcela normální lidskou obrannou reakci. Management 

firmy musí podniknout mnoho kroků ke snížení tohoto odporu. Minimalizace této obrany 

zaměstnanců může totiž dobu potřebnou pro realizaci změny zkrátit na potřebné minimum a 

velmi rychle vrátit výkon všech zaměstnanců na původní či ještě vyšší úroveň. Pokud se nám 

nepodaří tento odpor překonat, je úspěšné zavedení jakékoliv inovace vážným způsobem 

ohroženo. K minimalizaci odporu, či dokonce k jeho úplné eliminaci můžeme použít 

následující strategie: 

 Náležité vzdělání a komunikace – s lidmi musíme komunikovat a vzdělávat je, ještě 

předtím, než začneme změnu implementovat. V průběhu implementace jim musíme 

ukazovat správnou cestu a udržovat mezi nimi vysokou míru informovanosti o 

průběhu celé akce. 

 Participace a zapojení – Ty, jichž se realizace týká, musíme bezprostředně zapojit do 

projektování a realizace daných změn. Tím zvýšíme jejich angažovanost a oni 

následně cítí, že se jejich nápady a postoje staly součástí kolektivního úsilí o zavedení 

změny a poté na ně ochotněji přistupují. 

 Usnadnění a podpora – Zaměstnance musíme během realizace podporovat a jakkoliv 

jim se zaváděním pomáhat. Je nezbytné demonstrovat zájem o své podřízené a 

pozorně naslouchat všem jejim připomínkám a stížnostem. Výrazně to sníží odpor ke 

změně zapříčiněný strachem a úzkostí. 

 Vyjednávání a dohoda – Odpor snížíme i pomocí vyjednávání. Diskuse a její následná 

analýza pomáhá nalézt dohody s podřízenými. Druhé straně musíme zároveň něco 

poskytnout 

 Manipulace a kooptace – Někdy musíme použít pochybné taktiky, abychom 

přesvědčili ostatní lidi, že změna bude v jejich nejlepším zájmu. Můžeme například 

zadržet nějaké informace, nebo stavět jednu osobu proti druhé. Kooptací jedince zase 

dáme nějakému zůčastněnému hlavní roli v celém projektu. S manipulací a koptací 

jsou spojeny mnohé etické problémy a měli bychom je využívat pouze v nezbytně 

nutných případech. 
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 Zřetelné a předpokládáné násilí – Jedná se o nejradikálnější metodu snižování odporu 

ke změně, jenž spočívá ve vyhrožování zaměstancům v tom, že pokud nedojde 

k adaptaci změny, přijdou o zaměstnání nebo ztratí různé výsady a výhody. Tato 

metoda výrazným způsobem narušuje pohodu na pracovišti a proto se její využívání 

doporučuje jen ve zcela vyjímečných případech. 

Každý z těchto postupů má své výhody a nevýhody, které musíme důkladně zvážit. Můžeme 

je rovněž všechny mezi sebou a v různé míře kombinovat v závislosti na konkrétní situaci. [6] 
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4. Údržba v průmyslovém podniku 

Velmi důležitou součástí každého výrobního podniku je jeho údržba. Znalosti a všechny 

činnosti týkající se údržby výrobního zařízení a ostatního s produkcí přímo či nepřímo 

spojeného majetku jsou pro zdárné ekonomické fungování firmy velmi důležité. Rovněž je 

nezbytné trvalé zvyšování provozuschopnosti, spolehlivosti a prodlužování životnosti 

veškerého produkčního zařízení, snižování doby odstávek na minimum, předcházení 

samotným poruchám a zavádění efektivní technické podpory výrobnímu úseku. Tyto všechny 

činnosti musí být samozřejmě prováděny za cenu optimálních nákladů. Z těchto důvodů se 

žádná moderní výrobní firma bez kvalitně řízeného systematického procesu udržování jejího 

majetku dnes neobejde.   

4.1. Cíle údržby 

Veškerá údržba by měla být pojímána jako celopodnikový problém. Pomocí různých aktivit 

musí zabezpečit takové podmínky pro fungování výrobního zařízení, aby byla zajištěna jeho 

maximální produktivita. Měla by být prostředkem k ovládání a snižování provozně-

technického rizika. To z ní činí velmi náročný obor, zahrnující mnoho oblastí a podoblastí. 

Pokud jsou činnosti spojené s údržbou vykonávány řádně, na celkových hospodářských 

výsledcích firmy se to jistě projeví výrazným snížením celkových produkčních nákladů. 

Základní činnosti údržby se zhruba dají jednoduše rozčlenit do třech bodů: 

 Autonomní údržba – zahrnuje základní údržbu, čištění a mazání strojů. Všechny tyto 

činnosti musí být v souladu s návodem k používání a udržování strojů a zařízení 

dodávaných jejich jednotlivými výrobci  

 Opravy – v případě poruch musí údržbáři znovu uvést a to v co nejkratší možné době 

výrobní zařízení do provozuschopného stavu 

 Kontrolní, revizní a inspekční činnost – odborné prohlídky a revize výrobního 

zařízení. Zjišťování stavu jeho opotřebení. V těchto činnostech jsou údržbářům 

nápomocny moderní metody jako Tribodiagnostika
1
, Vibrodiagnostika

2
, nebo 

Termografie
3
 

                                                 
1
Tribodiagnostika – metoda využívající informací získaných chemickým rozborem použitého maziva k určení 

technického stavu sledovaného objektu  
2
Vibrodiagnostika – metoda využívající pravidelné měření vibrací k určování technického stavu zařízení 

3
Termografie – metoda využívající bezdotykové měření teplot na površích objektů k zjišťování jejich 

technického stavu 
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4.2. Strategie údržby 

K údržbě výrobního zařízení můžeme využít několik různých přístupů. Každá z těchto 

strategií, které jsou ve svých podstatách velmi odlišné, má své výhody i nevýhody. Proto se 

management každé firmy musí rozhodnout pro tu nejvhodnější, nebo pro jejich kombinaci, 

což je také v dnešní době nejčastější řešení. Všechny tyto strategie přesně shrnuje následující 

obrázek. 

 

Obrázek 2:Strategie údržby 

Jak z obrázku vyplývá, každá z možných strategií má různou účinnost. Podstata jednotlivých 

přístupů se dá zjednodušeně popsat takto: 

 Poruchová či reaktivně nápravná – výrobní prostředky jsou provozovány za 

minimálních zásahů ze strany údržby. K těm se přistupuje až v případě poruchy či 

havárie, tedy až tehdy, kdy výrobní zařízení není schopno provozu. Tento přístup 

neumožňuje jakékoliv plánování a systematické řízení údržby a jeho použití se 

doporučuje jen na takových strojích a zařízeních, které svým výpadkem nemohou 

narušit samotný průběh výrobního procesu 

 Systém plánovaných preventivních oprav – opravy se provádějí po uplynutí předem 

určeného časového cyklu. Systém je velmi nákladný, neboť není postaven na 

skutečném technickém stavu udržovaného objektu, ale na dlouhodobých statistických 
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analýzách. Jeho výhodou jsou dopředu plánované odstávky, poskytující výrobnímu 

oddělení dostatečný prostor na řešení vzniklých problémů 

 Prediktivní údržba – strategie, která plně využívá diagnostických metod ke stanovení 

skutečného stavu zařízení, na jejímž základě je následně provedena predikce zbytkové 

životnosti diagnostikovaného objektu a z ní poté vyplyne čas do nezbytně nutné 

opravy. Tento typ údržby je velmi náročný na dokonalou měřící techniku, která je 

potřebná k přesnému zjištění technického stavu zařízení. Jeho výhodou je předcházení 

havarijním stavům se všemi jejich neblahými důsledky 

 Proaktivní údržba – soustřeďuje se na samotné příčiny opotřebování a ne na jejich 

symptomy, oproti preventivním či prediktivním systémům, které nejsou na detekování 

těchto příčin zaměřeny. Hlavním cílem je výrazně prodloužit životnost výrobního 

zařízení. I tento systém řízení údržby je velmi náročný na kvalitně provedenou 

diagnózu technického stavu, k jejímuž určení využívá nejvíce tribodiagnostiku. 

 Totálně produktivní údržba – tzv. TPM
4
. Systém údržby, při kterém se lidé 

obsluhující stroje stávají prakticky „jejich vlastníky“. Maximalizuje účinnost a 

výkonnost zařízení minimalizací ztrát, jakými jsou poruchy, chod na prázdno, 

zbytečná zmetkovitost. Snaží se rovněž o co největší zkrácení časů nutných pro 

seřízení strojů a s nimi spojenými ztrátami najížděním. Do údržby strojního parku se 

snaží zapojit zvýšením jejich dovedností a znalostí i výrobní pracovníky, kteří jsou pro 

výkon těchto činností různorodě motivováni a jsou za „své“ zařízení a tím i za celý 

výrobní proces svým způsobem zodpovědní. Nezbytnou činností, důležitou pro 

správné fungování TPM je i kontinuální zlepšování. Konečným cílem je nulová 

poruchovost a následně i její udržení. [7] [8] 

4.3. Informační technologie v údržbě 

Moderní informační technologie vnesly mnoho nového do řady oblastí, mezi něž patří řízení 

celých výrobních procesů včetně komplexních systémů řízení procesů udržování. Tyto pak 

výrazně změnily fungování údržeb s výrazným nárůstem jejich produktivity práce. Bez těchto 

počítačových programů si moderní údržbu již ani neumíme představit a její fungování bez 

nich již v současnosti není vůbec možné. Jejich hlavní výhody jsou: 

 Optimalizace a zpřehlednění nákupu náhradních dílů 

 Snížení stavu náhradních dílů na skladě, minimalizace inventurních rozdílů 

                                                 
4
 Z anglického Total Productive Maintenance, což volně přeloženo znamená totálně produktivní údržbu 
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 Snadný výběr společností pro outsorcing, zvýšená průhlednost při spolupráci 

s externími firmami 

 V mezinárodních firmách s více pobočkami možnost zapůjčení náhradních dílů od 

sesterských společností 

 Podstatné snížení reakčních dob 

 Zkrácení vyhledávacích časů dokumentace  

 Snadná dostupnost popisů pracovních postupů zaměstnancům, kteří je pro výkon 

činností potřebují 

 Dokonalá evidence veškerého majetku 

 Dokonalý přehled o celém životním cyklu každého zařízení 

 Přehledná evidence pracovního fondu 

Informační systém údržby musí pokrýt všechny hlavní procesy údržby, mezi něž patří: 

 Informace o potřebě zásahu 

 Provedení samotného zásahu (kde, kdo, kdy, jak) 

 Informace o objektech udržování 

 Plánování údržby, zdrojů, prostředků, lidí 

 Kontrolní, inspekční a revizní činnost, bezpečnostní a environmentální souvislosti 

 Informace o údržbářských zásazích včetně záznamů postupů 

 Délka zásahů a jejich nákladovost, vyhodnocování dat a údajů  

 Zdroje údržby, kvalifikace, materiál, nástroje a dodavatelé 

 Určení kritických a klíčových objektů výrobního procesu včetně rizikové analýzy 

 Správu outsorcingu, porovnání vlastních zdrojů s externími 

 Kontrola správnosti fakturace 

 Správa hospodaření s náhradními díly, schvalovací procedury jejich nákupu 

Všechny důležité procesy a samotné vazby mezi nimi jsou přehledně zobrazeny na 

následujícím obrázku. 
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Obrázek 3:Základní informační vstupy systému řízení údržby 

Nákup informačního systému údržby není vhodné pojmout jako čistě obchodní záležitost. Ten 

nesmí být postaven pouze na ekonomických souvislostech a opomíjet technické údaje. 

Dodavatel jej musí přizpůsobit konkrétním podmínkám každé jednotlivé výrobní i nevýrobní 

společnosti. Při jeho pořizování nesmíme opomenout servis celého systému a jeho upgrade. 

Mezi nejznámější systémy patří například API PRO (SKF), MARLIN (SKF), SAP R/3 – PM 

(SAP ČR), BAAN-IV (OR CSI), MAXIMO (IBM), OLM (SIEMENS). [7] 

4.4. Měření výkonnosti údržby 

Údržba je procesem, který na jedné straně spotřebovává finanční prostředky, pracovní sílu a 

na straně druhé snižuje opotřebení strojů, prodlužuje jejich životnost a udržuje strojní park 

v provozuschopném stavu. Proto při zajišťování údržby musíme brát v potaz dvě hlediska a to 

zajištění přijatelných nákladů na údržbu při současné minimalizaci prostojů. Najít ten správný 

poměr těchto hledisek je velmi obtížné. Pomoci nám v tomto směru mohou níže popsané 

ukazatele produktivity a výkonnosti údržby, využívající různé matematické a hlavně 

statistické metody. 
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Základním ukazatelem je celková účinnost zařízení, takzvané OEE.
5
 Vypočítáme jej dle 

následujícího vztahu. 

OEE = míra využití x míra výkonu x míra kvality 

Kde pak míra využití znamenající ztráty vzniklé vlivem poruch, přestaveb a seřizování a 

vypočítána dle vzorce 

             
                                                

                                       
 

 

Míra výkonu vystihuje ztráty vzniklé vlivem nevyužitých prostojů, menších přerušení výroby, 

nebo snížením výrobní rychlosti. Vypočítáme ji: 

 

            
                                    

                                                
 

 

Míra kvality, která nám vystihuje ztráty vzniklé neshodnou výrobou, nebo opravou zmetků. 

Určuje nám ji vztah 

             
                                        

                     
 

Abychom mohli porovnávat práci jednotlivých údržeb mezi různými firmami, bylo 

Evropskou federací národních společností pro údržbu vytvořeno 14 benchmarkingových 

ukazatelů, mezi něž patří i výše uvedený ukazatel OEE. Dle jejich výsledků si pak každá 

firma může provést srovnání s těmi nejlepšími. Jsou jimi: 

I01 – Finanční náročnost udržovaného majetku 

    
                         

                                                 
 

I02 – Relativní velikost zásob náhradních dílů a materiálu 

    
                                         

                                                 
 

I03 – Relativní náklady externí údržby 

    
                         

                         
 

I04 – Relativní náklady preventivní údržby 

    
                             

                         
 

                                                 
5
 Z anglického Overall Equipment Effectivess 
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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 pracovní fond výrobního zařízení 

    
                           

                            
 

I11 – Využití výrobního zařízení 

    
                     

                            
 

I12 – Střední doba mezi poruchami 

    
                     

                                      
 

I13 – Průměrná rychlost odstraňování poruch 

    
                                       

                                      
 

 

To, které ukazatele se budou ve firmě používat, nechávají autoři na samotných uživatelích. 

Jejich následné porovnávání slouží managementu pro stanovování cílů, zlepšování kvality 

vykonané práce, zjišťování priorit při přípravě budoucích strategií a plánů, které následně 

povedou firmu k trvalým konkurenčním výhodám. Jednoduše shrnuto, hlavním posláním 

těchto ukazatelů je dosažení provozní excelence údržby. [7] 
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5. Představení společnosti Bekaert 

Společnost Bekaert vznikla v malé belgické vesnici Zwevegem v roce 1880. Její zakladatel 

Leo Leander Bekaert využil jako podnikatelskou příležitost věčný problém zdejších rolníků 

s vytyčováním hranic jejich pozemků a založil malou firmu vyrábějící ostnatý drát. V prvním 

roce své činnosti firma vyrobila v malé dřevěné kůlně deset tun ostnatého drátu primitivními 

metodami a polotovarem mu byl nakupovaný drát. Zakladatel firmy asi tehdy netušil, že 

položil základní kámen obrovské nadnárodní společnosti, vyrábějící široké spektrum 

drátěných výrobků, společnosti, jenž ve více než sto zemích celého světa v současnosti 

generuje mnohamiliardové zisky a že v roce 2012 jím založená společnost bude zaměstnávat 

25 tisíc zaměstnanců.  

Popsat velmi obsáhlou historii firmy by zabralo mnoho stran, a proto budou v této práci 

významné firemní milníky popsány ve zkratce chronologicky. 

 

1894-Společnost Bekaert začíná používat na svých produktech nový ochranný antikorozní 

prvek a to ochrannou zinkovou vrstvu 

1914-1918-Během první světové války byla společnost přinucena vyrábět pro okupační 

německé síly a v posledním roce války bylo její sídlo z velké části zničeno 

1924-Během celosvětové poválečné ekonomické expanze otevírá společnost Bekaert svou 

první zahraniční pobočku. Tou je moderní závod na výrobu drátu ve francouzském městě 

Bourborg 

1929-Patentován nový typ ostnatého drátu. Dva na svou dobu relativně tenké dráty vyrobené 

z uhlíkové oceli a mezi ně vpletený ostnaté větvičky. Tento typ drátu se používá dodnes 

1930-V roce, kdy společnost slaví padesátiny, zaměstnává již více než 600 lidí 

1932-V Zwevegemu společnost otvírá nový závod na výrobu hřebíků. 

1933-Bekaert expanduje na britské ostrovy a to investicí do společnosti Tinsley Wire 

Industries 

1945-Začíná vývoj mnoha nových druhů produktů, jakými jsou například výroba drátu 

z vysokouhlíkaté oceli, výroba svařovaných sítí a mnoha dalších typů výrobků 

z povlakovaných či nerezových ocelí 

1948 a 1950-Společnost expanduje do Jižní Ameriky. Výrobu zahajují pobočky 

v Eltře(Argentina) a Inchalamu (Chile)  

1952-V tomto roce společnost vyrábí první metry výztuh do pneumatik-ocelových kordů 

v nové továrně v Zwevegemu 
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1962-Otevřena pobočka ve Visconu (Venezuela) 

1964-Otevřeno výzkumné centrum v Deerlijku (Belgie) 

1965-Otevřená továrna v Ingelmunsteru, kde se dodnes vyrábí strojní vybavení určené pro 

výrobu drátěných produktů. (firma vyrábí podstatnou část své produkce na sebou navržených 

a také ve vlastní režii vyrobených strojích)  

1966-Zahajuje svou produkci továrna na výrobu ocelových kordů v Aalteru 

1970-Jsou otevřeny další továrny specializované na výrobu ocelových kordů a to v Rome 

(USA), Burgosu (Španělsko), Tochigi (Japonsko), Lanklaaru (Belgie), Vespasianu (Brazílie) a 

Moenu (Belgie).Bekaert ve všech vrstvách aplikuje TQM (Total Quality Management) 

1972-Rodina Bekaertů doposud výhradní majitel se rozhodla vstoupit na kapitálový trh. 

Všechny akcie firmy byly za méně než dvě minuty po začátku prodeje na Bruselské burze 

cenných papírů prodány investorům 

1973-Patentován Dramix – speciální druh výztuže do betonu 

1974-Otevřeny továrny v Quitu (Ekvádor) a Van Burenu (USA) 

1977-V Brazílii otevřena továrna na výrobu kordů pro vysokotlaké hadice  

1980-Při příležitosti stého založení firmu navštívil belgický král Boudewijn 

1985-Bekaertovské vysokoteplotně odolné vlákna byly použity na teplotních štítech 

amerických raketoplánů 

1986-Jsou otevřeny další továrny specializované na výrobu ocelových kordů a to v Geelongu 

(Austrálie), Dyersburgu (USA) a Izmiru (Turecko) 

1988-Jako první belgická továrna se  Bekaert připojit k systému EFQM (European 

Foundation for Quality Mangement). Produkci zahajují nové továrny v Shelbyville a Rogersu 

(USA) a v Moenu (Belgie) 

1990-Počet zaměstnanců dosáhl 15000 

1993-Otevřena China-Bekaert Steel Cord v Jiangyinu 

1994-Bekaert investuje do továrny v peruánské Prolanse a staví druhou továrnu na výrobu 

ocelových kordů v Brazílii 

1997-Bekaert se spojením se společností Comphania Siderurgica Belgo Mineira v Brazílii  

stává dominantním výrobcem drátu v Latinské Americe. Vznikají pobočky v Karawangu 

(Indonésie) a Pune (Indie). Otevírá se také druhá továrna na ocelové kordy v Číně a to 

v Shenyangu. Dále společnost investuje do továrny na výrobu profilovaného drátu 

v americkém městě Contours. V Bohumíně začíná Bekaert stavět svoji první českou pobočku 

2000-Bekaert dále investuje-Titan Steel and Wire Canada 

2002-Rozjíždí se výroba ocelových kordů v moderním závodě ve slovenském Sládkovičově 
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2004-Otevírá se třetí čínská továrna na výrobu kordů ve Weihai 

2009-Společně s čínskou ocelářskou společností Ansteel začíná Bekaert budovat další závod 

na výrobu kordů v Chongingu 

2010-Ruský prezident Medveděv navštěvuje novou továrnu na výrobu kordů v ruském 

Lipetsku [9] [13] 

5.1. Bekaert Bohumín s.r.o. 

Expanze společnosti Bekaert do České Republiky započala v roce 1997, kdy se v Bohumíně 

rozběhla výstavba nového závodu na výrobu průmyslového pozinkovaného drátu. Nová 

továrna měla v počátku své existence dva majitele, a to společnost Bekaert a tehdejšího 

největšího českého výrobce drátěných produktů, společnost Železárny a Drátovny Bohumín. 

Společnost ŽDB ale nedlouho po začátku produkce nového závodu byla nucena celý svůj 

podíl z důvodu konkurzního vyrovnání odprodat firmě Bekaert, která se tímto stala 

stoprocentním vlastníkem. 

Začátky podnikání firmy v naší zemi velmi negativně ovlivnily katastrofální záplavy v roce 

1997. Voda kompletně zaplavila celé budované základy budoucích výrobních hal a tak byla 

stavba o několik měsíců prodloužena. I přes všechny tyto problémy začala nová továrna svoji 

produkci v roce 1998. 

Společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku 27. 6. 1996 

s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, výroba ocelových drátů a výrobků z ocelových drátů, koupě zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje s výjimkou zboží uvedeného v příloze 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. a 

zprostředkovatelskou činností v oblasti obchodu. Jak už bylo výše uvedeno, jejím jediným 

vlastníkem je N. V. BEKAERT S. A. Základní vklad činil 350 miliónů korun. Statutárním 

orgánem společnosti jsou tři občané Belgického království a to Mike Cuvelier, Daniel 

Chambaere a Geert R. J. Van Haver. Prokuristy společnosti jsou generální, výrobní a 

ekonomický ředitel. Způsob jednání za společnost je takový, že společnost je zastupována 

dvěma jednateli jednajícími společně, nebo dvěma prokuristy jednajícími společně. Prokurista 

je oprávněn podepisovat pouze společně s dalším prokuristou, a to tím způsobem, že se 

podepíší pod firmu společnosti, která může být připojena kýmkoli natištěním, napsáním nebo 

razítkem, společně s dodatkem označujícím prokuru. [14] 

Výrobní program společnosti Bekaert Bohumín s.r.o. se skládá ze dvou složek. Jsou jimi 

tažení drátu z válcovaného polotovaru a jeho následné galvanické pozinkování. Tažení drátu 
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probíhá na čtrnácti drátotazích, z nichž 13 pochází z vlastní produkce firmy. Průměr 

zpracovaného drátu je 1,45-7 mm. Hlavními dodavateli polotovaru, jímž je válcovaný drát, 

jsou společnosti Třinecké Železárny a.s., Arcelor Mittal Ostrava a.s. a Arcelor Mittal Poland 

a.s. Dále jsou v bohumínské pobočce firmy Bekaert instalovány dvě linky na galvanické 

pozinkování drátu. Linka 1 má výkon 60.000 tun/rok a linka 2 40.000 tun pozinkovaného 

drátu za rok. Také obě pozinkovací linky byly vyrobeny ve vlastní režii firmy. Jedna byla 

instalována jako nová při rozjezdu firmy v roce 1998, druhá byla dovezená ze zrušeného 

závodu v Belgii. 

Vrstva ochranného povrchu na drátu se pohybuje od 25 do 350 gramů na metr čtvereční a 

výsledná pevnost se pohybuje dle stupně tepelného zpracování od 400 do 1300 MPa. Jako 

povlaky společnost používá Zinek, Bezinal (směs zinku s hliníkem) a Bezinal 2000 (větší 

obsah Al). Společnost vyrábí v nepřetržitém cyklu se dvěma čtrnáctidenními plánovanými 

odstávkami na údržbu. Produktem je drát na pletivo, dráty pro rukojeti kbelíků, polotovar pro 

výrobu věšáků, podprsenek, výztuže kabelů včetně podvodních, vinicové dráty, dráty pro 

druhé tažení, dráty jako polotovar pro výrobu hřebíků a polotovary pro mnoho jiných 

výrobků. V naší pobočce bylo instalováno speciální zařízení na pozinkování plochého drátu. 

Ten se používá jako výztuha podmořského optického kabelu. V roce 2011 byla ve společnosti 

zprovozněna automatická linka na výrobu svařovaných gabionových sít, což jsou 

drátokamenné prvky, sloužící například jako opěrné zdi, nebo jako zpevnění při stabilizaci 

břehů vodních toků. 

Jako ve všech jiných pobočkách společnosti tak i v Bohumíně funguje systém Total Quality 

Management. Zaveden je i systém drobného zlepšování Kaizen. V současnosti se na 

jednotlivých drátotazích a pozinkovacích linkách začíná s implementací TPM (Total 

Productive Maintenance). 

Společnost je silně zaměřená na export. Pro český trh je určeno jen asi 15% výrobků. Zbytek 

produkce se vyváží například do Polska, Německa, Dánska, Norska, Itálie, Francie nebo také 

na Slovensko.  

K řízení veškeré výroby, zásob, nákupu, prodeje, skladů a všech ostatních částí firmy 

manažerům ale i řadovým zaměstnancům pomáhá ERP systém německého výrobce SAP. Ve 

společnosti Bekaert Bohumín jsou instalovány tyto moduly: 

 FICO (Financial Accounting and Contolling) Finanční účetnictví a Controlling 

 AM (Asset Management) Evidence majetku 

 WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů 
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 HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů 

 PM (Plant Maintenance) Údržba 

 MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika 

 QM (Quality Management) Management kvality 

 PP (Production Planning) Plánování výroby 

 SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje                                                                                                      

5.2. Systém údržby v Bekaert Bohumín s.r.o. 

Údržba veškerého výrobního i nevýrobního zařízení je vedena vedoucím údržby, který je 

přímým podřízeným výrobního ředitele. Ten má k dispozici dva techniky údržby. Jejich 

přímými podřízenými jsou údržbáři – mechanici (červené montérky) a údržbáři – elektronici 

(zelené montérky). Další dělení údržbářů je na směnové a střídače. Směnoví údržbáři pracují 

ve dvanáctihodinových směnách stejně jako obsluha drátotahů a výrobních linek v systému tři 

ranní směny, tři dny volna, tři noční dvanáctihodinové směny a opět tři dny volna vždy ve 

složení jeden údržbář – mechanik a jeden údržbář - elektronik. Střídači pracují 

v osmihodinových ranních směnách. V případě dovolené nebo nemoci směnového údržbáře je 

ten nahrazen střídačem. Směny jsou evidovány pomocí magnetických karet a měsíčně je 

vyhodnocuje počítačový systém evidence docházky RON. 

Dvakrát ročně je kompletně celá výroba odstavena a během tohoto přerušení výroby se konají 

pravidelné čtrnáctidenní opravy. V rámci těchto oprav pracují všichni údržbáři v režimu 

ranních desetihodinových směn. Během odstávky se počet údržbářů rozroste o zhruba dvacet 

brigádníků, kteří vykonávají čistící a jiné na odbornost méně náročné práce. Část oprav je 

buď z časových, nebo také i z důvodů technologických vykonávána externími firmami.  

Výdej veškerých náhradních dílů, které jsou spotřebovány na údržbu zařízení, probíhá pomocí 

čtečky čárových kódů, která je přímo napojena na SAP. Veškeré výdeje náhradních dílů 

provádějí údržbáři samostatně, protože není zřízena funkce skladníka. Objednávání dílů 

provádějí technici údržby rovněž prostřednictvím systému SAP. 

Údržba společnosti provádí svépomocí většinu prací spojených se systémem drobného 

zlepšování KAIZEN a činností spojených s akcemi investičního rázu. V naší společnosti je 

zaveden systém preventivní údržby výrobních i nevýrobních zařízení. 

 



27 

 

6. Stav před implementací modulu Plant Maintenance 

V této kapitole diplomové práce bude popsán stav před implementací modulu PM na údržbě 

společnosti Bekaert Bohumín s.r.o. Popis bude podrobně zaměřen na všechny hlavní oblasti, 

které zavedení modulu výrazně ovlivnilo. Jsou jimi: 

 Poruchová údržba  

 Zlepšovací údržba a investice 

 Preventivní údržba 

 Reporty a analýzy 

6.1. Poruchová údržba 

Poruchová údržba musí reagovat na všechny situace, při nichž výrobní zařízení z nějakého 

důvodu přestane fungovat, vyrábí zmetky, nebo je jeho provoz pracovníkům nebezpečný a 

může je ohrozit na jejich zdraví či životě. Pokud nastane taková situace, musí pracovníci 

údržby co nejrychleji diagnostikovat problém, naplánovat opravu, připravit si potřebné 

náhradní díly a materiál a co nejrychleji zařízení zprovoznit. [8] 

Všechny tyto činnosti probíhají ve velké časové tísni a údržbáři mají na přípravu svého 

zásahu velmi málo času. Proto je nezbytné, aby firmy měly tento proces dokonale zvládnutý. 

V opačném případě totiž společnosti hrozí veliké ztráty způsobené výpadkem výrobního 

zařízení a to platí dvojnásob ve firmách s nepřetržitým výrobním procesem a mezi takovéto 

firmy patří i Bekaert Bohumín. 

Pro velmi rychlý a kvalitně provedený zásah údržbáře je důležité, aby se k němu informace o 

poruše dostala včas a byla co nejpřesnější. Toto hlášení se před zavedením PM modulu 

provádělo několika způsoby. V případě vysoké závažnosti poruchy ji mohl kterýkoli 

zaměstnanec nahlásit telefonicky na mobilní telefon údržbáře nebo technika či vedoucího 

údržby. Když již údržbář odstraňoval jinou závadu, o prioritě rozhodoval na denní směně 

technik nebo vedoucí údržby a na směně noční výrobní mistr. Když se jednalo o poruchu 

menší závažnosti, mohli ji operátoři nahlásit pomocí e-mailu z pracovních stanic 

rozmístěných na provoze na počítač údržbářů. Hlášení o menších závadách mohli také provést 

předáci jednotlivých výrobních uzlů na pravidelných ranních operativních výrobních 

poradách, kterých se musí účastnit THP pracovníci údržby. 

Po provedení zásahu pak pracovník, který jej vykonal, o něm provedl zápis do evidenčního 

systému údržby. Pro tuto evidenci sloužilo makroprostředí v tabulkovém procesoru Microsoft 
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Excel. Údržbáři do přednastaveného formuláře vyplnili jméno zasahujícího údržbáře, číslo 

stroje, strojní skupinu, část stroje, druh práce, zda se jednalo o poruchu mechanickou či 

elektrickou, popis konkrétního zásahu, současný stav zásahu, čas jeho započetí a celkový čas 

práce, který na poruše strávili. 

 

Obrázek 4:Formulář evidence práce údržbářů 

6.2. Zlepšovací údržba a investice 

Pokud firmy chtějí v dnešním globalizovaném světě získat si před stále sílící konkurencí 

alespoň nějaký náskok, musí všichni její zaměstnanci neustále společně podnikat kroky ke 

zdokonalování, zefektivňování a hlavně k vyšší ekonomičnosti výrobního procesu. Pro tyto 

aktivity existuje mnoho nástrojů, ať už se jedná o zlepšovatelství drobného rázu nebo o 

zlepšování komplexnější. Ve všech pobočkách firmy Bekaert má jakákoliv forma zlepšování 

velikou prioritu a od managementu firmy i patřičnou podporu. 
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Jak již bylo uvedeno v popisu podniku, ve společnosti Bekaert Bohumín je zaveden systém 

drobného zlepšování KAIZEN
6
. Schůzky KAIZEN týmů, na nichž zaměstnanci podávají své 

návrhy na zlepšení, se konají jednou nebo dvakrát týdně. Jednotlivá zlepšení ve výrobním 

procesu se evidují pomocí programu EXCEL supervizorem výroby.  Poté na schůzkách 

dalších týmů (ostatní směny) procházejí systémem schvalování. Pokud alespoň zástupci tří 

směn (předáci a směnoví mistři) zlepšení schválí, je určena osoba zodpovědná za jeho 

provedení. Následně se přistupuje k jeho realizaci, kterou mají v naprosté většině na starost 

pracovníci údržby závodu. Údržba podniku má svou evidenci drobných zlepšení vedenou 

samostatně a to techniky údržby. Samostatná evidence námětů na zlepšení je rovněž vedena 

na firemním intranetu. Tu převážně využívá management firmy a pracovníci ekonomického 

úseku, obchodního oddělení, či úseku řízení lidských zdrojů. Za každý realizovaný námět 

zlepšení přísluší jeho autoru odměna ve výši 100 Kč. 

Dalším způsobem, jak vylepšit zaběhnuté výrobní systémy jsou zlepšovací návrhy. Za 

zlepšovací návrhy se ve společnosti Bekaert Bohumín pokládají společností uznaná technická, 

výrobní, provozně-organizační a ekonomická zdokonalení, jakož i prokazatelná řešení a 

zlepšení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má 

jejich autor právo nakládat. Podávat zlepšovatelské návrhy (dále jen ZN) mohou všichni 

zaměstnanci společnosti vyjma odborných ředitelů a zaměstnanců na manažerských pozicích, 

kteří mají zlepšovatelství jako pracovní úkol. Je zřízena funkce koordinátora zlepšovacích 

návrhů, který musí všechny podané návrhy evidovat. Poté probíhá posouzení návrhu, jehož 

součástí je i ekonomická úvaha, ve které je nutno spočítat cenu implementace návrhu a jeho 

následný přínos pro společnost. Tyto kalkulace většinou provádí technici nebo vedoucí 

údržby. V případě kladného rozhodnutí se uzavře mezi autorem a společností smlouva o 

přijetí zlepšovacího návrhu a odměně za něj a zlepšení se realizuje. Náklady na realizaci ZN 

musí být vedeny průkaznou evidencí. Při následném vyhodnocování přínosů návrhu, které 

provádí komise ZN, je nutné vycházet z údajů soustavy ekonomických informací a 

z porovnatelných hodnot zjištěných před a po využití ZN. Autor návrhu může být následně 

odměněn u zlepšení majících ekonomický přínos částkou od 500 Kč do 50 000 Kč a u návrhů 

bez ekonomického přínosu částkami v rozmezí 1000 - 20 000Kč. [10] 

                                                 
6
 Z japonštiny změna k lepšímu („kai“ – změna; „zen“ – dobro). Jedná se o postupy při zlepšování výrobních 

procesů ve výrobě a řízení firmy pomocí malých, na finance nenáročných změn. Tato metoda zapojuje do 

procesu zlepšování co nejvíce zaměstnanců ze všech úrovní podniku a snaží se prosadit zlepšení v jakékoliv 

oblasti podniku (BOZP, parametry vyráběného produktu či spokojenost zaměstnanců). Hlavní náplní této 

filozofie je odstranění různých druhů plýtvání (tzv. muda). [15] 
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Nezbytným procesem moderní rozvíjející se firmy je řízení investic. Ve společnosti Bekaert 

se začínají jakékoliv investiční akce do modernizace a zlepšení výrobního procesu plánovat tři 

roky dopředu v takzvaném plánu X+3. Tento plán obsahuje pouze přibližnou finanční 

náročnost investic. Návrh na zařazení investiční akce do tohoto plánu může podat prakticky 

kdokoliv na předem ohlášené schůzce k tomuto tématu.  Investice z plánu X+3 jsou pak 

převedeny do plánu X+1. Akce z plánu X+1 jsou následně podrobněji rozebírány na 

pravidelných poradách vedení výrobního procesu. Do tohoto plánu jsou již zahrnuty i 

přesnější finanční náklady dané investice. Po mnoha upřesněních je tento plán následně 

odeslán na centrálu do Belgie, kde proběhne schválení či neschválení jeho jednotlivých 

položek. Po schválení centrálou je pak každé investiční akci přiděleno pracovnicí 

ekonomického oddělení společnosti spravující dlouhodobý hmotný majetek firmy číslo, které 

musí při objednávání služeb či materiálu s danou investicí spojených zadat do systému SAP 

zodpovědní pracovníci. To zaručí správné kontování všech položek a služeb se 

samotnou investicí přímo spojených.  Jednotlivé akce se pak interními, nebo externími silami 

realizují. 

6.3. Preventivní údržba 

Pokud chce firma předcházet neplánovaným výdajům na opravy ať už strojního vybavení 

nebo jiného dlouhodobého majetku, měla by mít zřízen systém preventivní údržby. Náklady 

neočekávaných havárií totiž většinou několikanásobně překročí náklady, které firma vynaloží 

na preventivní údržbu. Jejím hlavním cílem je v samotných počátcích zachytit všechny 

příznaky velké poruchy a jejich příčiny postupně odstraňovat, poučit se z nich a zavádět 

taková opatření, aby se četnost těchto příznaků výrazně zmenšovala. 

Ve společnosti Bekaert Bohumín byla před zavedením modulu Plant Maintenance preventivní 

údržba plánována pomocí tabulkového procesoru EXCEL od firmy Microsoft. Vše důležité si 

vysvětlíme pomocí následujícího obrázku. 
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Obrázek 5:Plánování a evidence preventivní údržby v Microsoft Excelu 

Veškeré zařízení bylo rozděleno do čtyř listů a to na pozinkovací linky 1 a 2, tažírnu a 

infrastrukturu. Na každém jednotlivém listu pak byly sepsány ta zařízení, které do daného 

výrobního uzlu náleží, a je na nich prováděna nějaká preventivní údržba. Pod názvy fyzických 

objektů jsou následně řazeny jednotlivé pravidelně prováděné činnosti prevence, intervaly 

mezi nimi a směna, která má tyto práce provést. Intervaly dělí preventivní údržbu na tu, která 

je prováděna každý den, jedenkrát za týden, jednou měsíčně nebo jednou za čtvrt roku. Každá 

směna měla přidělena jednotlivá zařízení, přičemž byl brán ohled hlavně na periodicitu 

prevence a na její spravedlivé rozdělení. Toto rozdělení se pak jednou za rok kompletně 

změnilo a jednotlivé výrobní směny dostaly na starost zařízení jiná. Hlavními důvody k této 

změně byla stereotypnost vykonávaných prací a jejich přece jenom o něco rozdílná časová 

náročnost a pracnost. Významnou výhodou tohoto střídání bylo to, že každý zaměstnanec se 

byl postupem času schopen postarat o každé zařízení. To znamenalo výrazné zvýšení 

univerzálnosti údržbářů, což je pro každou firmu určitě obrovským přínosem. Další sloupce 

byly rozděleny a popsány jako jednotlivé kalendářní týdny. V průsečíku řádku každé 

plánované činnosti a sloupce určitého týdne byl zobrazen počet dnů, který do plánovaného 

pracovního výkonu zbýval. Pokud se nepodařilo činnost vykonat v plánovaném termínu, ale 

v dalších dnech, posunul se o čas zpoždění i datum následující prevence. Po vykonání 
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každého jednotlivého úkonu údržbáři přepsali zbývající čas na datum, k němuž se pak přičetla 

doba periodicity, a v polích dalších týdnů dle délky každé periody se pak automaticky díky 

přednastaveným vzorcům zobrazila doba zbývající do provedení následující prevence. 

6.4. Reporty a analýzy 

Z důvodu zlepšení kvality práce, rozhodnutí nebo vlivu změn je nutné provádět různá měření 

a statistiky, a ty pak následně důkladně vyhodnocovat, abychom přesně věděli, zda naše kroky 

byly správné a jaký celkový vliv na danou věc, činnost či proces měly. To vše se samozřejmě 

týká i procesu údržby. Souhrnné analýzy dat z různorodých zdrojů nám navíc mohou pomoci 

k novým kvalitním rozhodnutím, zvýšení efektivity nejen výrobního procesu, celkovému 

snížení nákladů a tím vším k lepší budoucí prosperitě celé společnosti. 

Před zavedením nového údržbářského modulu společnosti SAP do řízení a plánování údržby 

bylo tvoření analýz týkajících se poruchovosti zařízení složité a hlavně velmi časově náročné. 

Nejvhodnější si bude popsat postup tvorby takové analýzy na praktickém příkladu. 

Z vyhodnocení poruchovosti všech zařízení, které vyplynulo ze záznamů údržbářů, bylo 

zjištěno časté opakování poruch na průvlakových kazetách. Za hlavní příčinu vysoké 

poruchovosti byl Paretovou analýzou
7
 shledán únik tažírenského mýdla. Po domluvě bylo 

přistoupeno k  úpravám průvlakové skříně, jenž již byly aplikovány v sesterské 

společnosti Bekaert Petrovice.  

Samotná analýza dat probíhala následujícím způsobem. Z evidence poruch údržbářů byly 

pomocí sloupcových filtrů aplikace Excel odfiltrovány poruchy na drátotazích. Jelikož jako 

část stroje nebyla v přenastaveném makru uvedena průvlaková skříň, musely se všechny 

poruchy, které se jí netýkaly z těch odfiltrovaných odstranit smazáním. Poté byly všechny 

záznamy rozčleněny dle různých kritérií do šesti kategorií a to: 

 Čištění průvlakové skříně (čištění odtoku, chlazení, trysek a čištění samotné 

průvlakové skříně od mýdla) 

 Výměna kompletní průvlakové skříně 

 Poruchy spojené s otáčecím systémem průvlakové skříně  

 Přehřátí průvlakové skříně, porucha termistoru 

 Ostatní poruchy mechanické 

 Ostatní poruchy elektrické 

                                                 
7
 Paretova analýza - metoda, pomáhající stanovit priority odstraňování hlavních problémů firmy. Italský 

ekonom Vilfredo Pareto definoval, že 80% následků je způsobeno pouhými 20% příčin. Chceme-li odstranit 

80% ztrát, soustředíme aktivity jen předem definované problémy v rozsahu 20% [16] 
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Každému druhu závady bylo následně přiděleno číslo. Těmito složitými úpravami vznikly 

data o této podobě. 

 

Obrázek 6:Upravená data z evidence poruch 

Pomocí filtrace dnů, kdy se události staly, byly následně poruchy rozčleněny do dvou období, 

a to na ty, co se staly před úpravou průvlakových skříní, a na ty po ní. Dále byly za pomocí 

funkce kontingenční tabulka vytvořeny statistiky počtů poruch a ty následně porovnány. 

Jelikož měly obě sledovaná období různou délku, byly výsledné počty poruch vyděleny 

počtem dnů. Z analýzy vyplynulo výrazné snížení poruchovosti strojů díky provedené úpravě. 

 

Tabulka 1: Vyhodnocení poruchovosti na drátotazích 

 Poruchy/počet dní  

1. 1. 2011-20. 11. 2011 

(324 dní) 

Poruchy/počet dní  

21. 11. 2011-2. 7. 2012 

(225 dní) 

Pokles poruchovosti v % 

Jupiter 1 0,0648 0,0578 10,86% 

Jupiter 2 0,0525 0,0267 49,18% 

Jupiter 3 0,0710 0,0356 49,91% 

Jupiter 8 0,0926 0,0578 37,6% 

 

Velmi složité a zdlouhavé bylo ruční mazání poruch, netýkajících se průvlakových skříní. 

Tomu se dalo zabránit přidáním sledovaných průvlakových skříní přeprogramováním makra 

mezi části jednotlivých strojů a jejich následnou filtrací. Jelikož byla ale statistika chybně 
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tvořena až po provedených úpravách, nedalo se zdlouhavému mazání přebytečných dat 

nepotřebných pro danou statistiku zabránit. 

6.5. Výhody a nevýhody původního stavu 

Největší výhodou starého systému řízení údržby byla jeho cena. Na veškerou evidenci práce 

údržbářů, rozdělování úkolů a vytváření většiny reportů a analýz si vedení údržby vystačilo se 

starým počítačem a programem Microsoft EXCEL. Ten se dá v balíku Office pořídit za 

několik tisíc korun a jeho následné provozní náklady jsou prakticky nulové.  

Další předností původního systému byla jeho jednoduchost, spolehlivost a také nenáročnost 

jeho obsluhy a údržby. Proškolení údržbářů na evidenci práce v excelovském makru trvalo 

několik málo minut a práci s ním zvládli poměrně lehce i počítačově méně gramotní 

zaměstnanci údržby.  

Jednoduchý a spolehlivý byl i systém plánování a evidence preventivní údržby. Ten 

automaticky generoval požadavky na pravidelné kontroly a práce s nimi spojené, což se 

následně pozitivně projevilo na celkové poruchovosti. 

Jednou z nevýhod původního řešení byla jeho nekomplexnost. Zatímco evidence práce 

údržbářů probíhala v Excelu, objednávání a výdej náhradních dílů již probíhal v programu 

SAP (MM modul) a evidence odpracovaných hodin údržbářů v programu RON. Proto bylo 

velmi složité a časově náročné zjistit přesné náklady na akce investičního charakteru nebo na 

činnosti spojené se zlepšovatelstvím. Vyhodnotit celkové náklady na akci investičního 

charakteru je přitom velmi důležité pro jejich porovnání s náklady plánovanými a pro přesné 

vyčíslení návratnosti investice. U zlepšování jsou zase celkové náklady na projekt nezbytné 

pro vyčíslení jeho komplexního přínosu.  

Dalším nedostatkem bylo odstraňování vzniklých softwarových problémů a úpravy makra. 

Celé je vytvořil zaměstnanec partnerské společnosti Bekaert Petrovice a ten musel do naší 

pobočky dojíždět, což řešení vzniklých problémů neúměrně prodlužovalo. 

Hlavní nevýhodou starého systému bylo velmi složité vytváření reportů a analýz, a to ať už 

charakteru finančního či charakteru údržbářsko – statistického. Velkým problémem byla 

hlavně filtrace dat, která byla velmi časově náročná. Z důvodu rozdílných popisů příčin 

jednotlivých kauz nebyla ani vypovídající hodnota analýz úplně stoprocentní. Rychle odhalit 

lokální koncentrace závad nebo určité hodnoty vybočující z normálu systém neumožňoval 

skoro vůbec. A to je pro moderní přístup k vedení údržby velký problém, neboť tyto data jsou 

pro předcházení budoucím poruchám a haváriím velmi důležitá. 
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7. Implementace modulu Plant Maintenance 

Rozhodnutí o změně informačního a evidenčního systému údržby ve společnosti Bekaert 

Bohumín bylo učiněno někdy v prvním čtvrtletí roku 2012 na centrále v Belgii. V hlavním 

sídle firmy bylo rovněž rozhodnuto, že na údržbách naší divize bude instalován PM modul 

firmy SAP. Důvodem pro toto rozhodnutí bylo nejspíš to, že v naší společnosti je již 

instalováno mnoho jiných modulů tohoto ERP systému a tím pádem nebude mít firma 

problémy s jejich vzájemnou kompatibilitou. Svou roli taky určitě sehrál i fakt, že PM modul 

je úspěšně implementován v mnoha pobočkách divize STEEL CORDS. 

Pobočka společnosti umístěna v naší zemi byla vybrána z divize zabývající se výrobou a 

pozinkováním drátu (divize WIRE) pro implementaci modulu jako první. Jak již ale bylo výše 

uvedeno, před námi již byl tento modul zaveden na údržbách divize zabývající se výrobou 

výztuží do automobilových pneumatik, takzvaných ocelových kordů. Dvě pobočky této divize 

se nacházejí na Slovensku (Bekaert Sládkovičovo a Bekaert Hlohovec) a proto bylo 

rozhodnuto o referenční návštěvě v jedné z nich a to na pobočce v Hlohovci. 

V rámci firemního hesla BETTER TOGETHER byl PM modul pracovníky údržby Bekaert 

Hlohovec předveden a byla jimi podrobně popsána celá jeho implementace. V závěrečné 

diskuzi byly důkladně rozebrány všechny problémy spojené s jeho zavedením a následným 

provozováním. Hlavním přínosem této návštěvy bylo získání základních vědomostí o 

programu a předání mnoha praktických zkušeností s jeho provozem. To pro nás bylo velmi 

zajímavé, a jak jsme následně i zjistili při samotné implementaci velice přínosné. 

V neposlední řadě byla prodebatována i jejich spokojenost se samotným modulem v 

porovnání s informačním systémem předcházejícím.  

Prvním krokem implementace bylo zpracování jejího plánu. Plán vytvořilo oddělení GAMM
8
, 

jenž má v naší firmě implementace složitějšího rázu na starosti. 

Dle něj následně celá implementace probíhala. Plán byl rozdělen do několika etap. 

 Zahájení projektu - Startovací komunikace mezi týmem GAMM a realizátory 

implementace, komunikace s vrcholným managementem, rozdělení úloh, ukázka ze 

systému automaticky a v reálném čase vygenerovaných reportů, vysvětlení toků při 

užívání modulu vedení naší pobočky 

 Příprava Master Dat – Definování funkčních lokací, tvorba katalogu error kódů, 

doplnění katalogu částí jednotlivých strojů, překlady katalogů, přiřazení tarifů 

                                                 
8
 GAMM- Global Asset and Maintenance Management (volně přeloženo globální přínos managementu údržby) 
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k jednotlivým workcentrům, přesná definice autorizací, příprava plánu preventivní 

údržby na vložení do modulu 

 Příprava analýz BEx Query Analyzéru – Vložení funkčních lokací do analyzéru, 

vložení error kódů, částí strojů, pracovních center a jim příslušných tarifů, českých 

překladů,  vložení typů poruch a jiných důvodů výpadků všech výrobních zařízení a 

vložení kompletního plánu preventivní údržby, finální kompletní test masterdat v 

BQA 

 Uživatelský tréning – tvorba plánu školení všech uživatelů, vytváření různých 

uživatelských manuálů, školení operátorů na zadávání poruch do systému, školení 

údržbářů na zadávání a evidenci poruch 

 Příprava instalace modulu PM do informačního systému SAP – upload funkčních 

lokací, error kódů typů a příčin poruch a samostatných částí strojů do systému SAP, 

zavedení údržbářů do HR modulu, rozdělení přístupových hesel, nahrání finančích 

tarifů, kontrola autorizací 

 Instalace a zprovoznění testovací verze – z důvodu lepšího proškolení a minimalizace 

chyb při ostrém startu, zaučování zaměstnanců na tomto simulátoru 

 Uvedení modulu do provozu – ostrý start systému, preventivní kontroly zadávání, 

doškolování všech uživatelů 

 Zavedení systému technické podpory – tréning THP pracovníků údržby na zadávání 

žádosti o pomoc při odstraňování vzniklých problémů přes systém BITS
9
 

Součástí plánu bylo i vytvoření implementačního týmu. Vedoucím celého projektu se stal tým 

GAMM, respektive jeho člen belgičan Hans Witoeck, za naší pobočku byli delegováni můj 

přímý nadřízený jako Plant Project Leader, já jako Plant Key User se zaměřením na údržbu, 

kolegyně z oddělení controllingu jako Controlling Key User, výrobní ředitel jako Project 

Owner a také náš IT technik. Posledním jeho členem byla zástupkyně vnitropodnikové 

technické podpory systému SAP, jenž má své sídlo ve slovenském Hlohovci. 

Následujícím krokem implementace byla tvorba takzvaných Master Dat. Vytvořit je znamená 

rozdělit celé výrobní zařízení na jednotlivé části, s ohledem na to, které konkrétní lokace 

chceme v budoucnosti sledovat a statisticky vyhodnocovat. Sledovat můžeme například jejich 

poruchovost, nákladovost údržby uzlu nebo počet a výskyt určitého typu poruchy na určitém 

stroji či na jeho konkrétní části. V PM modulu tato data slouží k přesné lokalizaci místa 

poruchy, typu poruchy a její příčiny. Další jejich funkce spočívá v kontování. Ke každé 

                                                 
9
 BITS – Bekaert Information Technology Support 
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funkční lokalizaci je totiž přiřazeno konkrétní nákladové středisko. Když údržbaři píší hlášení 

o poruše, musí pomocí Master dat přesně lokalizovat místo, kde se porucha stala a všechny 

náklady na odstranění závady se automaticky přiřadí ke konkrétnímu costcentru ať už se jedná 

o lidskou práci či spotřebované náhradní díly. 

Celé výrobní i nevýrobní zařízení bylo pracovníky implementačního týmu rozděleno dle 

následujícího schématu. 

 

Obrázek 7:Strukturální rozdělení závodu Bekaert Bohumín 

Struktura firmy má v PM modulu čtyři úrovně. Všechny výrobní závody celé společnosti tvoří 

úroveň první (u nás WBO1
10

). Druhou tvoří hlavní uzly v nacházející se v daném produkčním 

závodě. V našem závodě jimi jsou tažírna, pozinkovna, infrastruktura závodu, úpravna, 

údržba závodu a oddělení výroby svařovaných sít (WP
11

). Do úrovně třetí byly zařazeny 

různé druhy strojů nebo výrobních zařízení, přímo související s danou částí úrovně dvě. 

Například na tažírně jsou jimi příslušenství, budova tažírny, samotné drátotahy (DDA
12

 a 

DDB
13

), jeřáby, svářečky a hrotovačky, jak je zřetelné z obrázku sedm. Nejnižší čtvrtou 

úroveň tvoří samotné stroje, jak je z rozdělení patrné, u drátotahů skupiny DDB jí tvoří třináct 

                                                 
10

 WBO1 – Wire Bohumín 
11

 WP – Wire Product 
12

 DDA – Dry Drawing A, drátotahy suchý tah, velký průměr taženého drátu  
13

 DDB – Dry Drawing B, drátotahy suchý tah, střední průměr taženého drátu  
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strojů typů Jupiter a BAZ. Na obrázku  jsou viditelné i příslušné costcentra (tažírna má 

přiřazené costcentrum BZ 50300). 

Další částí masterdat jsou typy poruch a jejich příčiny. Většina z těchto masterdat již je díky 

předešlým implementacím v jiných závodech vytvořena. Naším úkolem bylo jejich doplnění a 

hlavně český překlad. Přeložit některé výrazy z anglických masterdat bylo velmi náročné, a 

proto jsme mnohé z nich po rozjezdu systému museli upravovat a postupně doplňovat. Dalším 

problémem této části masterdat byla jejich globálnost. Originální celofiremní masterdata 

obsahují totiž i mnoho typů a částí strojů a tím pádem i poruch, jenž se v našem závodě vůbec 

nevyskytují. Bekaert je ale firma, která má své pobočky v mnoha zemích celého světa a 

vyrábí mnoho typů různých výrobků na mnoha druzích zařízení a proto je také musí 

obsahovat i komplexní masterdata. Orientace v těchto datech činila výrobním operátorům i 

pracovníkům údržby hlavně při náběhu systému výrazné obtíže a proto bylo nezbytné jim při 

práci s modulem pomáhat a problémy s orientací operativně minimalizovat.  

Další částí zavedení modulu byl tvorba analýz v BEx Query Analyzéru. Tuto kapitolu měli 

povětšinou ve své kompetenci členové týmu GAMM. Nás se týkalo dopřesnění masterdat 

čtvrté úrovně o stroje, jež se nacházejí pouze v našem závodě. Na této části imlementace se 

podílelo i naše HR
14

 oddělení. To mělo začlenit operátory údržby do HR modulu systému 

SAP  a IT technik našeho závodu, který provedl kontrolu hardwarové dostupnosti všech 

operátorů.  

Asi nejsložitější částí implementace, alespoň tedy z mého pohledu, byl uživatelský tréning 

všech budoucích uživatelů modulu. Ten mi totiž jako klíčovému firemnímu uživateli přisoudil 

plán implementace za úkol. Jak již bylo v teoretické části této práce popsáno, má uživatelský 

tréning za úkol ukázat všem lidem tu správnou cestu a do průběhu implementace je plně 

zapojit tak, aby přínosy inovace pro celý náš podnik a tím i samozřejmně pro ně samotné plně 

pochopili. Bez jejich patřičné zaangažovanosti by se totiž nemuselo podařit překonat jejich 

úzké osobní zájmy, vytvořila by se mezi nimi nedostatečná důvěra ke změně, nemuseli by 

pochopit smysl celé inovace a ta samotná by se pak mohla  stát neúspěšnou.  

Nejtěžším úkolem bylo proškolit na zadávání poruch operátory výroby. Ti pracují stejně jako 

údržbáři v třídenních cyklech, které startují třemi ranními směnami, třemi dny volna, 

pokračují pak třemi nočními dvanáctihodinovými směnami a končí dalšími třemi dny volna. 

Jejich proškolení probíhalo z důvodu jejich únavy vždy první den jejich pracovního cyklu. Na 

jeho počátku proběhlo představení samotného modulu a poté jim byl do nejmenšího detailu 

                                                 
14

 HR – Human Resources, oddělení lidských zdrojů 
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vysvětlen postup zadávání poruch do systému (transakce Create Break down Notification). 

Nato probíhala mnohdy velmi hektická diskuse, v níž jsme museli všem jednotlivcům a jejich 

připomínkám pozorně naslouchat a poté je každému z nich všechny co možná nejpodrobněji a 

zároveň jazykem pro operátory lehce srozumitelným vysvětlit. 

Pro ulehčení a co největší zpříjemnění práce s programem byly vytvořeny manuály se snadně 

pochopitelným popisem jednotlivých úkonů při tvorbě chybového hlášení. Na co 

nejjednodušší užívání se dbalo i při instalaci modulu do výrobních počítačů vytvořením 

nájezdové ikony transakce zadávání poruchy, která při dvojkliku a zadání uživatelského hesla 

formulář automaticky zprovoznila. Při ostrém startu modulu pak probíhalo operativní 

doškolování přímo u výrobních počítačů. 

Mnohem lehčím úkolem bylo zaučení zaměstnanců údržby, i když hloubka jejich zapojení do 

systému je mnohem větší. Potvrdilo se ale rčení, že na údržbě se nachází to nejkvalitnější, co 

každý podnik v lidském resortu vlastní. V podobném duchu proběhlo i zacvičení THP 

zaměstnanců a mamagementu společnosti (včetně proškolení na BEx Query Analyzer), 

z nichž někteří byli zaučováni i na zadávání žádanek typu Improvement Maintenance. To se 

týkalo zaměstnanců technického úseku a hlavně supervisora výroby.  

Následujícím úkolem pro implementační tým byla instalace modulu PM do informačního 

systému SAP a všechny kroky s ní spojené. Tyto nezbytné úkony povětšinou prováděl tým 

GAMM v úzké spolupráci s naším IT technikem . Do systému se musely zavést funkční 

lokace, error kódy a příčiny poruch. Ve spolupráci se zástupkyní controllingu byly nahrány 

finanční tarify za údržbářskou práci a do systému k lokalizacím přiřazeny příslušná 

costcentra. V této etapě rovněž proběhla kontrola nezbytných autorizací včetně jejich úprav.  

Při instalaci PM modulu byla na několika počítačích zpřístupněná i testovací verze. Pro 

většinu uživatelů bylo velkým přínosem vyzkoušet si reálný provoz bez možnosti něco 

pokazit. Naprostá většina výrobních operátorů a pracovníků údržby ztratila z programu 

zbytečné obavy a respekt, příslušní zaměstnanci uviděli že to, co se od nich bude očekávat, 

není zase až tak složité na ovládání, že jejich úkony nejsou vůbec časově náročné a všechny je 

může velmi lehce zvládnout i člověk s velmi nízkou počítačovou gramotností. Těch v naší 

firmě není moc a i ti nakonec po osobním doškolení v testovací verzi potřebné úkony zvládli. 

A tak nadešla všemi dlouho očekávaná a mnohými rovněž velmi obávaná chvíle, ostrý start 

modulu Plant Maintenance, týmem GAMM v implementačním plánu nazvaná Go- live. Jako 

datum začátku provozování nového modulu byl v plánu určen počátek července 2012. Jelikož 

první červencový den vyšel na neděli, bylo rozhodnutu z důvodu nepřítomnosti techniků 

nastartovat implementaci v následující pracovní den a to v pondělí 2.7.2012. Těsně před tímto 
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datem probíhaly poslední dokončovací integrační práce a všechny činnosti jednotlivých 

zaměstnanců s modulem byly standartizovány.  

Změna byly provedena v celé organizaci najednou během velmi krátké doby. To pro všechny 

členy implementačního týmu znamenalo operativně během výroby a už za provozu modulu 

odstraňovat mnoho vzniklých většinou drobných uživatelských problémů zaviněných z velké 

části neznalostí samotného programu. Nastalo také několik problémů rázu technického, 

většinou způsobených špatnými autorizacemi či neúplnou instalací, jenž byly operativně 

velmi rychle řešeny IT technikem závodu nebo pracovnicí technické podpory SAP. Nový 

modul také musel být hlavně na počátcích svého fungování implementátory obhajován, neboť 

operátoři nechápali jeho přínos, a brali práci s ním jako něco navíc, co nemá žádný význam. 

Výrobní operátoři se obávali, že implementovaný modul jenom sníží jejich pracovní výkon a 

zvýší jejich pracovní zátěž. Tyto negativní lidské postoje byly postupně minimalizovány a to 

hlavně metodami vzdělávání a komunikace, participací, zapojením příslušných lidí, 

všemožnými usnadněními a různými formami technické či netechnické podpory. Nakonec 

byla změna stále větším počtem  zaměstnanců tolerována, a jejich pracovní výkony i přes 

všechny obavy z používání nového systému zůstaly na původní úrovni.  

I když nový systém zadávání poruch a evidence údržby nebyl mezi zaměstnanci vítán 

s velkým nadšením, byl zdrojem mnoha konfliktů a námětem řady vtípků, brzy se stal 

nedílnou součástí jejich práce, lidé jej postupně vzali na vědomí a začali plně využívat všech 

jeho předností. PM modul se stal plnohodnotnou součástí výrobního procesu ve společnosti 

Bekaert Bohumín. 
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8. Stav po implementaci podulu Plant Maintenance 

Vyhodnocení provedené změny je velmi důležitým krokem celé implementace. Prozradí nám, 

co nám celkově změna dala, jaké výhody přinesla z hlediska produktivity, lidských postojů a 

změn jejich chování. Tomuto kroku zavedení změny se však mnohdy nevěnuje potřebný čas, 

ale pro samotnou implementaci je nezbytný. Jak bychom jinak zjistili, zda byla změna 

přínosem či nepřínosem? Proto je nutné mít přesně změřen a popsán stav před zavedením 

nějaké změny a komplexně jej porovnat se stavem po jejím provedení. Jen tímto způsobem 

totiž můžeme zjistit její celkové přínosy pro danou organizaci.  

8.1. Poruchová údržba 

Veškerá poruchová údržba začíná zadáním hlášení o poruše pomocí vyplnění jednoduchého 

formuláře ZPM_IW21. Ten byl zpřístupněný na všech počítačích s instalací SAP. Poruchy 

pomocí něj tedy můžou zadávat jak výrobní operátoři, údržbáři, technici, tak i jiní s výrobou 

nepřímo spojení THP pracovníci. 

 

Obrázek 8:Formulář hlášení o poruše ZPM_IW21 
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Zaměstnanec, jenž chce nahlásit nějakou poruchu, nebo požádat o změnu na výrobním 

zařízení nutnou pro jiný vyráběný sortiment, do formuláře zadá následující údaje: 

 Zda je stroj v provozu či ne 

 Své přidělené osobní číslo (poté se vedle něj objeví jméno zaměstnance) 

 O jaký typ zásahu se dle něj jedná (elektrický či mechanický) 

 Lokalizaci místa poruchy 

 Výběr error kódu z k jednotlivým lokacím příslušných katalogů 

 Výběr pravděpodobné příčiny poruchy 

 Jednoduchý a podrobný popis poruchy 

Po vyplnění formuláře jej pak pomocí tlačítka uloží. Tím se automaticky vygeneruje 

objednávka, opatřená číslem počínajícím čtyřkou
15

. Ta se ihned zobrazí na počítači 

pracovníků údržby. Pokud se jedná o poruchu závažnou, která vyžaduje okamžitý zásah, či o 

poruchu, která operatérovi nedovoluje vytvořit hlášenku, může být daná závada nahlášena 

údržbáři telefonicky na mobilní telefon nebo na pevnou linku údržby. Výrobní operátor pak 

musí vytvořit žádanku dodatečně. 

Dalším krokem je zaevidování poruchy údržbářem. Příslušný údržbář si v seznamu všech 

vytvořených notifikací IW38 dle priorit vybere zakázku, na které bude pracovat, přičemž dává 

přednost těm zařízením, které označili operátoři jako neprovozuschopné (v seznamu zakázek 

označeno křížkem). Danou notifikaci pak otevře a označí ji jako rozpracovanou a přiřadí k ní 

své jméno. V případě, že například mechanik potřebuje asistenci elektrikáře, přidá jej do dané 

zakázky. Poté můžou býti započaty práce na odstranění příslušné závady.  

Pokud údržbáři při této práci potřebují použít náhradní díl, musí ho při odebrání ze skladu 

odečíst na tu konkrétní poruchu, při jejímž odstraňování byl spotřebován. Tento úkon probíhá 

pomocí transakce MB1A - výdej materiálu. Do formuláře po zadání dne spotřeby součásti a 

typu spotřebního úkonu vloží následně číslo zakázky, na kterou byl díl užit, evidenční číslo 

samotného dílu (SAP číslo) a přesný počet spotřebovaných kusů. Hodnota dílů se pak 

automaticky po uložení přičte k nákladům dané zakázky. 

Po ukončení prací na poruše musí o ní údržbáři vytvořit takzvané Celkové zpětné hlášení. 

Tato hlášenka je velmi důležitá a musí se vytvářet co nejpřesněji. Na ní samotné totiž závisí 

kvalita následně zpracovávaných statistik a jiných údajů vypovídajících o kvalitě údržby jako 

celku. Dalším úkolem těchto hlášení je pak evidence odpracované doby údržbářů, která se 

                                                 
15

 Jednotlivé typy zakázek se odlišují prvními čísly, číslem čtyři začíná zakázka poruchové údržby, trojkou 

zakázka Improvement maintenance, číslem osm zakázka preventivní údržby a nakonec číslem dvě se označují 

změny nezbytně nutné pro výrobu jiného typu produktu 
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rovněž promítá do statistik, uvedených v teoretické části této práce. Zasahující údržbáři jsou 

povinni vyplnit tyto následující údaje: 

 Své přidělené osobní číslo 

 Skutečnou příčinu poruchy 

 Krátké a popřípadě i dlouhé textové hlášení o poruše 

 Datum započetí a ukončení prací na odstraňování závady 

 Čas začátku práce na poruše a celkový čas strávený na poruše, čas ukončení se 

následně vygeneruje automaticky 

 Skutečnou lokalizaci závady zpřesněnou o konkrétní vadnou část stroje 

 Popis škody (výběr z katalogů předvytvořených k jednotlivým částem strojních celků) 

 

Obrázek 9:Formulář Celkové zpětné hlášení 

Když údržbář předpokládá, že porucha je již úplně odstraněna, provede pomocí tlačítka její 

technické uzavření. Notifikace následně přestane figurovat v seznamu otevřených zakázek 

IW38. Pokud by situace vyžadovala pokračování prací na stejné poruše, lze zakázku 

odemknou a následně přidat další hlášení. 

Jestliže bychom chtěli práce na odstraňování určité poruchy outsorcovat u externí firmy, 

můžeme její služby objednat přímo na danou zakázku. Po ukončení prací se pak práce externí 

firmy přijme pomocí Service Entry Sheetu a náklady za externě provedené údržbářské 

činnosti se automaticky zakalkulují k celkovým nákladům dané zakázky. Jedinou podmínkou 

je mít danou firmu zřízenou jakožto externího dodavatele služeb. 
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8.2. Zlepšovací údržba a investice 

Ve všech pobočkách naší firmy má jakákoliv forma zlepšovatelství velkou prioritu. Modul 

PM nám dal v této oblasti silný nástroj a vytvořil všem druhům zlepšování a investičním 

činnostem jasná předem stanovená pravidla. Ty v konečném důsledku slouží k přesnému 

určení všech nákladů na konkrétní jednotlivou akci. Bez jejich vyčíslení totiž nejsme schopni 

přínos jakékoliv investice a zlepšení vůbec vyhodnotit. 

 V naší pobočce se procesní tok zvaný Improvement Maintenance používá pro: 

 Údržbářské projekty velkých rozsahů 

 Zlepšování 

 Projekty oddělení KLP
16

 

 Projekty týkající se bezpečnosti práce 

 Investiční akce 

Tok schvalování Improvement Maintenance probíhá ve čtyřech základních krocích, které 

postupně zpracovávají nezávisle na sobě různí zaměstnanci. 

 Supervisor výroby pomocí transakce IW21 vytvoří žádanku na provedení určité 

služby, zadá funkční lokaci, vloží osobu odpovědnou za požadavek a prioritu celé 

akce. Následně zakázku pomocí zelené vlajky uvolní pro další zpracovávání a žádanku 

uloží 

 Výrobní ředitel si najde notifikaci v jejich seznamu (transakce IW28) a následně 

změní její uživatelský status ze statusu START (automaticky se vygeneruje po 

vytvoření) na APPROVED (schváleno k dalšímu zpracování), HOLD (realizace 

dočasně pozastavena) nebo STOP (projekt se nebude realizovat vůbec). Poté 

schválenou či neschválenou notifikaci uloží 

 Technici oddělení údržby si vyberou určitou schválenou objednávku pro realizaci ze 

seznamu všech notifikací IW28 (se statusem APPROVED) a vypracují cenovou 

nabídku na konkrétní akci. Součástí každé nabídky jsou předpokládané náklady na 

práci interních zaměstnanců, práci externích firem, spotřebovaný materiál či případně i 

spotřebované náhradní díly (při zpracovávání nabídky se na ně automaticky vytvoří 

rezervace). Následně po zpracování cenové nabídky změní status zpracovávané 

zakázky na OFFER (nabídka). 

                                                 
16

 Oddělení zabývající se vývojem nových metod zpracování drátu 
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 Výrobní ředitel provede kontrolu cenové nabídky, a buď ji pomocí opětovné změny 

jejího statusu schválí pro realizaci (APPROVED) nebo nabídku vrátí k přepracování 

(HOLD) 

 V případě, že se jedná o investiční akci (CAPEX), přibude ještě jeden krok.  

Pracovnice finančního oddělení vygeneruje kód investice a technik údržby jej 

následně zavede do systému pomocí ikony Settlement rule a vytvoří takzvané 

zúčtovací vypořádací pravidlo investiční akce 

Po této složité proceduře, která má jistě své opodstatnění, se přistupuje k realizaci zlepšení či 

investiční akce. Když je samotná realizace akce u konce, provede se výdej spotřebovaných 

dílů ze skladu pomocí již známé transakce MB1A, pomocí Service Entry Sheetu se přijmou 

služby vykonané externími firmami a zakázka se pak technicky uzavře. 

 

Obrázek 10:Příjem externí služby pomocí Service Entry Sheetu (transakce ML81N) 

8.3. Preventivní údržba 

Hlavním úkolem preventivní údržby je zajištění dlouhodobé dostupnosti výrobního zařízení 

k jeho konkrétním úkolům, předcházení poruchám, zabránění ztrátám plynoucím z výrobních 

prostojů a také snížení celkových nákladů na údržbu. 

Velmi důležitou etapou převedení systému preventivní údržby do modulu Plant Maintenance 

byla příprava samotných masterdat plánu preventivní údržby. Do nich byl téměř beze změn 

zkopírován (několik úkonů preventivní údržby bylo nově přidáno) plán preventivní údržby, 

který fungoval před zavedením nového modulu, s ohledem na plynulou návaznost s počátkem 

činnosti modulu PM. Původní plán je pak nadále částečně využíván a aktualizován z důvodů 

obtížného zadávání zaměstnanců, jež mají jednotlivé preventivní úkony vykonávat, do 
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systému, a nemožnost obměny pracovníků na jednotlivých úkonech, které jsou nezbytné pro 

jejich rozdílnou časovou náročnost a pracnost. 

Zakázky preventivní údržby, které se od ostatních liší počátečním číslem osm, jsou 

programem generovány automaticky dle posloupnosti vložených masterdat plánu prevence. 

Pokud to situace vyžaduje, může prevenci navíc vložit i technik údržby manuálně. Nový 

modul nám po vložení dat požadovaných úkonů automaticky vytvoří kompletní Ganttův 

diagram
17

 plánu preventivní údržby, v němž se činnosti velmi zpřehlední. 

 

Obrázek 11:Ganttův diagram plánu preventivní údržby 

Tmavě zelené tečky v něm znamenají prevenci již vykonanou, světlezelené body znázorňují 

již vygenerované zakázky na preventivní údržby, které ale ještě nebyly provedeny a tečky 

červené preventivní úkony budoucí. 

Na určité prevence je nutné použít náhradní díly. Systém sice umožňuje jejich spotřebu 

automaticky k zakázce přiřadit přes jejich rezervaci (po technickém uzavření prevence díl 

přímo spadne do spotřeby na danou zakázku), ale od toho bylo ustoupeno z důvodu složitého 

načítání dílu zpět do systému v tom případě, kdy pracovník konající úkon původní díl shledá 

jako nepoškozený a nevymění jej. Proto bylo rozhodnuto vydávat díly ze skladu klasickým 

způsobem pomocí transakce MB1A na aktuální zakázky preventivní údržby. 

Nový systém preventivní údržby rovněž umožňuje použít na prevenci práci externí firmy. 

Pokud tak technik údržby například z důvodu přílišné pracovní vytíženosti údržbářů uzná za 

                                                 
17

 Ganttův diagram – diagram využívaný při řízení projektů, graficky plánující posloupnosti jednotlivých 

činností v čase 
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vhodné, může přes automaticky vygenerovanou zakázku prevence vytvořit objednávku na 

činnost externí firmy. Tato se pak musí přijmout podle výše uvedeného listu evidence. 

Součástí vygenerované zakázky může být kontrolní list a seznam činností, které přísluší 

k dané prevenci a systém je umí sám vygenerovat.  

Pokud zaměstnanec prevenci vykonal, zaeviduje si na ni pomoci celkového zpětného hlášení 

odpracované hodiny a technicky ji uzavře. Ta pak následně zmizí ze seznamu nevykonaných 

zakázek IW38 (v Ganttově diagramu se světlezelený bod změní na tmavozelený) a znovu se 

v něm objeví až po znovu uplynutí doby přednastaveného cyklu prevence.  

Nový systém prevence přesně zjišťuje náklady na jednotlivé úkony, časy nutné na provedení 

jednotlivých zakázek, automaticky generuje zakázky na prevenci a následně přiřazuje veškeré 

náklady na příslušná costcentra.  

8.4. Reporty a analýzy 

Největším přínosem nově zavedeného modulu jsou bezesporu jím generované analýzy a 

statistiky. Modul PM jich doopravdy nabízí veliké množství a co je navíc velmi důležité, 

všechny tyto analýzy jsou aktuální a můžeme je použít v kterémkoliv okamžiku a poté na 

základě informací, které nám poskytnou, učinit to nejkvalitnější možné rozhodnutí. 

Za jakousi analýzu již můžeme považovat kontrolu nákladů jakékoliv zakázky pro údržbu, ať 

už se jedné o zakázku poruchovou, preventivní údržbu, nebo zakázku typu Improvement 

Maintenance. U těch nám navíc systém dovoluje porovnat případné odchylky na ně 

plánovaných nákladů s náklady, které jsme na jejich realizaci skutečně vynaložili. Tyto 

rozdíly jsou mnohdy díky špatnému plánování a nekvalitním odhadům nezanedbatelné. 

 

Obrázek 12: Porovnání nákladů plánovaných se skutečnými 
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Jak je na obrázku vidět, systém nabízí porovnání skutečně vzniklých nákladů na nákup a 

instalaci svařovacího agregátu s náklady, které jsme před samotnou investiční akcí 

předpokládali. Nákup svářečky se o 17.870, 40 Kč prodražil, naopak k o 17 % nižším 

nákladům oproti predikci došlo při používání dílů z našeho skladu.  

Hlavním zdrojem analýz nového modulu je však BEx Query Analyzer. Jedná se o komplexní 

nástroj nového modulu, který požadavky na dané analýzy transformuje ze SAP do programu 

Microsoft Excel. Po přihlášení a následném zadání hesla proběhne spojení mezi SAPem a 

analyzérem, které nám zajistí aktuálnost námi požadovaných informací. Poté dostaneme 

možnost zvolit si jednu z mnoha dopředu připravených analýz. Ty si můžeme následně 

upravit za využití mnoha dostupných filtrů tak, jak nám to nejvíce vyhovuje. Velmi variabilně 

se dá nastavit například analyzovaná doba, jednotlivé výrobní uzly, stroje nebo strojní části. 

Pokud již dopředu víme, že analýzu nebudeme používat pouze jednou, uložíme si ji již 

odfiltrovanou přesně dle naší specifické potřeby mezi analýzy oblíbené. Analyzér nám rovněž 

umožňuje velmi jednoduchým způsobem z jednotlivých dat vytvářet grafy.  

Výsledky analýz z jednotlivých závodů se ve velkých globálních společnostech, jakou 

Bekaert bezesporu je používají pro srovnání jednotlivých závodů mezi sebou. Proto bylo 

v letošním roce zavedeno několik benchmarkingových ukazatelů, jejichž výsledky se jednou 

měsíčně vyhodnocují, vkládají do porovnávacího formuláře a pomocí jednotlivých výsledků 

se následně porovnává úspěšnost jednotlivých poboček společnosti. Ukazatele jsou rozděleny 

do několika kategorií, takzvaných KPI.
18

 Dělí se na KPI týkající se: 

 Bezpečnosti práce 

 Provozní excelence údržby 

 Týmové spolupráce a TQM 

 Projektu snižování skladových zásob náhradních dílů 

Ukazatelé provozní excelence údržby jsou poté podrobně rozděleny dle jejich jednotlivých 

typů a rovněž podle jednotlivých výrobních agregátů 

 Nákladovost údržby na tunu výroby 

 Nákladovost údržby na tisícinásobek využitých motohodin 

 Provozní excelence údržby 

 Ztraceného času výrobního zařízení 

 Využití pracovního času údržbářů 

 Celkovým počtem poruch na tunu výroby 

                                                 
18

 KPI – Key Performance Indikators, což přeloženo znamená klíčové ukazatele výkonnosti 
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Na praktickém příkladu si můžeme popsat jednoduchost vytváření dat pro toto 

benchmarkingové porovnání jednotlivých závodů pomocí BQA. 

 

Obrázek 13:Benchmarkingový formulář Maintenance Score Card 2013 

Ve formuláři je požadováno zadání hodnoty podílového ukazatele, který porovnává hodiny 

odpracované na poruchách s celkově vyrobenými tunami na oddělení tažírny. (kolonka 

Maintenance hour rate, řádek Dry Drawing department) 

Pomocí filtru byla vybrána poruchovost na tažírně v požadovaném období (Únor 2013) 

v takzvané analýze ADHOC. 

 

Obrázek 14:Filtrace požadovaných údajů 
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Dále bylo určeno sledované období, poruchy způsobující nefunkčnost (ZSBM), a zvolena 

sledovaná lokalizace postupným rozkladem až na drátotahy typu DDB. 

Poté byla analyzérem vygenerována tato tabulka. 

 

Obrázek 15:Poruchy na drátotazích  Únor 2013 

Data z ní ukazují, kolik měl každý jednotlivý drátotah (JUP, BAZ) prostojů způsobených 

nefunkčností zařízení zaviněných poruchou v jednotlivých dnech měsíce února včetně jejich 

sumarizace. Z té jasně vyplývá, že celková doba, kdy zařízení nebylo schopno vyrábět díky 

poruchám, byla 133,35 hodin. Pokud celková výroba za měsíc únor na tažírně činila 4336 tun 

drátu, což je údaj v SAP velmi lehce přístupný, zjistíme, že hodnota našeho ukazatele je 

0,03075 hodin na vyrobenou tunu. Stejný postup bude zvolen pro výpočet tohoto ukazatele i 

pro jiné provozy, nebo také pro libovolné jednotlivé zařízení, jenom při jejich výběru 

použijeme jiné filtry příslušných lokací.  

BEx Query Analyzer je rovněž velmi účinným nástrojem sledování nákladů na údržbu.  

V teoretické části této práce, zabývající se měřením výkonnosti údržby, byly uvedeny 

benchmarkingové ukazatele relativních nákladů na externí a preventivní údržbu. Ty se 

vypočítají dle následujících vzorců: 

 I03 – Relativní náklady externí údržby 

    
                         

                         
 

I04 – Relativní náklady preventivní údržby 

    
                             

                         
 

Data potřebné pro jejich výpočet jsou jednoduše dostupná v přednastavené analýze Actual 

cost per department
19

. 

 

Obrázek 16:Analýza Actual cost per department 

                                                 
19

 Skutečné náklady na oddělení 
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Z této analýzy jasně vyplynulo, že náklady na externí údržbu za první dva měsíce roku 2013 

činily 765 245 Kč, náklady na prevenci 1 923 270 Kč a celkové náklady na údržbu za dané 

období byly 3 487 339 korun. Poté je již provedení výpočtu ukazatelů I03 a I04 za sledované 

období čistě matematickou záležitostí. 

    
       

         
                  

    
         

         
                

 

Jak z příkladů vyplynulo, je práce s BEx analyzérem velice jednoduchá, a nám, pracovníkům 

zodpovědným za údržbu celého závodu velmi pomáhá identifikovat a předvídat budoucí 

problémy s výrobním zařízením odhalením jejich současných příčin.  

8.5. Výhody a nevýhody modulu Plant Maintenance 

I když nový systém zadávání poruch a evidence údržby nebyl z počátku vítán mezi 

zaměstnanci s velkým nadšením, ostatně stejně jako naprostá většina inovací, brzy se stal 

nedílnou součástí jejich práce, lidé jej vzali na vědomí a začali plně využívat všech jeho 

předností a výhod. Těchto kladů bych specifikoval několik. 

Jako první z nich možnost benchmarkingového porovnávání jednotlivých firemních poboček 

mezi sebou, jehož hlavním účelem je postupné zlepšování všech údržbářských aktivit, které se 

v konečném důsledku promění v konkurenční výhodu pro naši firmu. Tvorba dat pro tato 

srovnávání je v systému SAP PM velmi jednoduchá. Navíc tým GAMM tyto 

benchmarkingové vstupy dále rozvíjí a snaží se jejich tvorbu co nejvíc zautomatizovat. Velmi 

rychle se tak dozvíme, co u nás děláme špatně a můžeme se v tom zlepšit, a to v čem jsme 

naopak dobří. To zase můžeme poradit kolegům z jiných poboček v rámci naplňování smyslu 

firemního hesla BETTER TOGETHER. 

Druhým hlavním přínosem, který inovace software přinesla, je dokonalá evidence práce 

údržby a zpřehlednění všech nákladů s ní souvisejících. Pomocí BEx Query analyzéru se 

velmi jednoduchým způsobem plánují náklady na akce investičního charakteru či na 

zlepšovatelské projekty. Plánované náklady se pak po uzavření projektu dají snadně porovnat 

s náklady skutečnými, což je pro celkové vyhodnocení každé jednotlivé akce nezbytné. 

Přesně vyhodnocené náklady jsou pak, a to hlavně v současném období globální krize, 
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návodem managementu pro učinění kvalitních rozhodnutí o uskutečnění nebo neuskutečnění 

budoucích investic. 

Spoustu výhod má i nový systém hlášení závad. 

 Již vytvořenou notifikaci nelze ze systému žádným způsobem odstranit, což skoro 

úplně eliminovalo spory o vykonání či nevykonání určité práce. Veškeré postupy, 

odpracované hodiny a činnosti jednotlivců jsou přesně evidovány. 

 Přesné stanovení nákladů na jednotlivé poruchy, možnost jejich následného porovnání 

se stejnými typy závad 

 Vkládání popisků k jednotlivým závadám v budoucnosti velmi ulehčí řešení závad 

stejného typu 

 Přesná evidence a rozčlenění všech závad 

 Průhledná spolupráce s externími firmami 

 Přesné informace o spotřebě náhradních dílů (kdy, kde) 

 Údržbář již zhruba ví, jaký druh zásahu ho čeká a může přijet již připraven, čímž se 

zrychlí jeho reakční doba a zároveň zkrátí trvání výrobního prostoje 

 Přesné kontování na příslušná nákladová střediska 

Nový systém nám však nepřinesl jenom věci pozitivní. Po jeho uvedení do provozu jsme 

postupně začali zjišťovat, že na původním systému bylo i spousta činností, které se prováděly 

mnohem snadněji a jejich vykonávání si vyžádalo mnohem méně času. 

Za jednu z nich považuji složité a zdlouhavé vyhledávání textů popisující jednotlivé zásahy a 

existenci u nás neprovozovaných zařízení v masterdatech a s nimi souvisejících katalozích, 

což výrazně zhoršuje orientaci v nich samotných. 

Určité nedokonalosti se objevily i u systému preventivní údržby. Jeho nevýhodou je 

nemožnost spravedlivého rozdělení prací. Proto bylo rozhodnuto o současném používání části 

starého systému preventivní údržby, jenž tento nedostatek kompenzuje. 

Dalším záporem je složité objednávání náhradních dílů do přímé spotřeby na jednotlivou 

zakázku. Zatímco v prostředí MM modulu, pomocí něhož se díly objednávaly před zavedením 

nového systému, kde při objednávání například třiceti položek drobného spojovacího 

materiálu stačilo vyplnit pouze SAP čísla položek a první řádek a ostatní řádky se už vyplnily 

kopírováním za pomocí klávesových zkratek ctrl+c a ctrl+v, tak v modulu PM se u každé 

položky zvlášť musí otevírat karta, kde je nutné vyplnit potřebné údaje, jako jsou cena, 

dodavatel, objednatel a požadovaný dodací termín. Podobně složité je přijímání externích 

služeb pomocí Service Entry Sheetu. 
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Velmi zdlouhavá je rovněž procedura schvalování zlepšovatelských a investičních zakázek. 

Ta je bez jakékoliv signalizace neprovedeného úkonu (například e-mailem), z čehož plyne 

nutnost shánění a neustálého upozorňování vedoucích pracovníků, že ještě nemají u konkrétní 

zakázky provedenou změnu statusu, čím se realizace jednotlivých akcí velmi protahuje. 

V počátcích užívání nového systému bylo velkým problém zadávání zakázek operátory 

výroby. Na výrobních linkách pracují většinou lidé s nižším vzděláním a naučit je vyplňovat 

hlášenku o poruše a vysvětlit jim, jaký to má smysl a přínos bylo velmi složité. Tento problém 

se ale podařilo trpělivou prací a neustálým vysvětlováním a trpělivým přesvědčováním až na 

malé přetrvávající výjimky překonat. 

Nenechme se zmást přibližně stejnou délkou popisů výhod a nevýhod nového systému. Díky 

implementaci modulu Plant Maintenance udělala naše údržba, co se týče kvality i kvantity 

vykonávané práce veliký skok kupředu. 
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9. Závěr 

Podnikání a inovace jsou dva pojmy, které spolu úzce souvisí. Již zakladatel moderního 

managementu Peter Drucker (1909 – 2005) ve své knize Inovace a podnikání napsal, že jsou 

specifickým nástrojem podnikatelů, prostředkem k využití změny jako příležitosti k zavedení 

nového procesu nebo výrobku. Že všichni podnikatelé musí vyhledávat zdroje naznačující 

budoucí možné inovace a také musí naprosto dokonale zvládat principy jejich zavedení. Bez 

nich totiž jejich podnikání pomalu přestane prosperovat, jejich firma nevydrží nápor 

konkurence a nakonec zanikne.  

Celá tato práce pojednává o jedné z nich, o zavedení nového systému řízení údržby 

v prosperující úspěšné firmě, ve firmě, kde si nejenom její vrcholové vedení plně uvědomuje 

důležitost a nezbytnost změn. 

Prvotním krokem při každé inovaci je podnět. Tím naším byla nesourodost informačních 

systémů řízení údržby na pobočkách společnosti. Rozdílné programy znemožňovaly 

vrcholnému managementu společnosti porovnávat jednotlivé pobočky mezi sebou, a proto 

bylo rozhodnuto je postupně na všech údržbách jednotlivých závodů sjednotit. Druhým 

důvodem pro tuto inovaci bylo to, že jako primární informační systém je v naší společnosti 

zaveden SAP a mezi jeho jednotlivými moduly a údržbářskými programy od jiných 

dodavatelů byly značné problémy s kompatibilitou, které dlouhodobě firmě přinášely 

zbytečné komplikace. 

Před začátkem každé inovace bychom měli mít vypracovaný její plán a měli bychom mít 

jasno, z jakých zdrojů ji budeme financovat. Musíme také vybudovat tým lidí, který bude mít 

její průběh na starosti. Ten musí mít o objektech a předmětech inovace dokonalý přehled a 

potřebné znalosti, musí být schopen řešit problémy, které každá implementace zcela jistě 

přinese. Ten náš měl jednu zvláštnost. Skládal se ze členů tří národností, ale v případě 

nadnárodních koncernů to je však věc naprosto obvyklá. Velmi důležité je mít rovněž přesně 

zdokumentován stav před samotnou implementací. Jen tak totiž můžeme po jejím zavedení 

zhodnotit její celkový přínos pro společnost.  

Dalším krokem je průběh samotné inovace, její zavedení. Jedná se o krok nejdůležitější. 

Pokud se implementace nevydaří, jsou všechny prostředky do ní vložené zmařeny. Ta naše 

procesně – organizační inovace musela proběhnout bez jakéhokoliv přerušení kontinuálního 

výrobního procesu, což bylo pro všechny lidi s ní spojené velmi náročné. Implementaci ztížilo 

i to, že probíhala skokově. Vše proběhlo v jednom dni, ukončení provozu starého systému i 

nájezd toho nového. Výrobní operátoři měli ze změny strach a odmítali ji, nechtělo se jim 
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opouštět staré zaběhnuté systémy, nový systém pro ně znamenal pouze práci navíc. 

Implementační tým tak musel podniknout mnoho kroků, pro minimalizaci tohoto jejich 

odporu, což byla práce velmi obtížná. Nakonec, a to hlavně díky trpělivé práci 

implementátorů, patřičné participaci všech uživatelů a různorodým formám usnadňování a 

podpory, začaly postupem času tyto problémy pomalu odeznívat, lidé si na práci se systémem 

zvykli a pochopili jeho výhody. Do budoucna je ale ještě pořád co zlepšovat a postupnými 

kroky zdokonalovat. 

Posledním krokem každé inovace by mělo být její celkové zhodnocení. Můžeme je hodnotit 

mírou spokojenosti zákazníka, pozicí firmy vůči konkurenci či porovnáním se stavem před ní 

samotnou. Když tuto inovaci vyhodnotíme v celofiremním měřítku, tak jejím hlavním 

přínosem je zavedení nových, mnohem jednoduchších metod interního benchmarkingového 

porovnávání účinností a nákladovostí jednotlivých údržeb, což následně přinese zdokonalení 

konkrétních technik a přístupů k práci, nutných pro udržení naší společnosti na pozici 

světového leadera trhu s drátěnými produkty. A to je cílem, nebo by tedy alespoň mělo být, 

všech zaměstnanců firmy Bekaert.   
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