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Abstrakt 

 

 

     Bakalářská práce se zaměřuje na popis a analýzu současného stavu organizace 

údržby průmyslového podniku Dalkia ČR, a.s. 

      

     V první části bakalářské práce je objasněn smysl údržby, její historie, typy 

organizace a základní přístupy k údržbě zařízení. Následující kapitoly popisují 

analyzovaný podnik a jeho současný stav organizace údržby. 

 

     Poslední kapitola  na základě srovnání teoretických poznatků a skutečností 

v podniku předkládá návrhy na zlepšení. 

 

Klíčová slova 

Údržba, preventivní údržba, počítačové řízení procesu údržby 

 

 

Abstract 

 

            This bachelor work is concentrated on the description and analysis of present 

condition of organaization maintenance in industrial company Dalkia ČR, a.s.. 

.   

            In the first part of this bachelor work, there is explained concept of 

maintenance, its history, type of organization and basical access  to maintenance 

equipment. Following chapters describe a company which is analyzed and  its present 

condition of maintenance´s organization. 

 

            The last chapter makes suggestions which are based on comparison of theoretic 

findings with reality in the company . 

      

Keywords 

Maintenance, preventative maintenance, computerized maintenance management 

system 
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1 ÚVOD 

 

       V dnešní přetechnizované době vlastní moderní výrobní podniky zařízení, které 

jsou nezbytné pro jejich provoz a jejich pořizovací cena je vysoká. Pro tyto podniky je 

udržení těchto zařízení v bezporuchovém provozu důležité. Z těchto důvodů stoupá  

význam podnikové údržby, která poruchám předchází a po jejich výskytu je odstraňuje.  

 

      Tato práce se bude zabývat analýzou údržby průmyslového podniku Dalkia ČR, a.s., 

tedy jeho části Lokalita Ostrava - Střed. V teoretické části popíšeme historii údržby, 

způsoby provedení oprav, rozdělení údržby podle organizace, základní přístupy 

k údržbě zařízení a systémy softwarového využití. V další části této práce představíme 

tento podnik, smysl jeho podnikání, jeho dceřiné společnosti a nakonec Region Severní 

Morava, jehož součástí je  Lokalita Ostrava - Střed. Dále popíšeme zařízení této části 

podniku a organizaci údržby tohoto zařízení. V poslední části zhodnotíme stávající stav 

a  doporučíme návrhy na zlepšení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 9 - 

2 TEORIE   

 

2.1 Údržba 

 

     Základní prostředky ztrácejí v důsledku opotřebování své původní užitné vlastnosti a 

přestávají vyhovovat požadavkům, které na ně máme. Má-li být zajištěna efektivní 

činnost tohoto zařízení, včetně požadavku na bezpečnost při práci na něm, musí být 

provedena buď oprava nebo výměna jednotlivých částí zařízení, tak aby těmto 

požadavkům vyhovoval. Tuto práci provádějí údržbářské čety. Moderní podniky vlastní 

výrobní zařízení v cenách pohybujících se v řádech miliónu a někdy i v řádech miliard, 

proto význam údržby stoupá.  

 

     Brzy po nástupu průmyslové revoluce se údržba strojů stala základním kamenem 

úspěchu výrobních organizací. Firmy zaměřené na výrobu produktů určených k prodeji 

si uvědomily, že stroje a procesy musejí být efektivní, aby firma mohla výrobky vyrábět 

a dodávat. Navíc tyto stroje musejí fungovat alespoň trochu cenově efektivně, aby 

vznikla příležitost být ziskovým. Zpočátku bylo cílem údržby výrobních prostředků 

„udržet je v chodu v co nejlepším stavu“, aby se splnily denní výrobní kvóty. 

Mechanici, kteří toto dokázali, byli považováni za velmi cenné pracovníky a někdy i za 

hrdiny. Ale obecně se vedení firem dívalo na údržbu jako na nezbytnost, ovšem s 

minimální hodnotou, kromě případů, kdy se stroj pokazil.  

 

     Investovalo se jen málo, a to jen do základních preventivních opatření, která by 

pomohla strojům fungovat v daném okamžiku, protože se kladl důraz na okamžité 

zhodnocení – kolik by jeden dolar vynaložený dnes na preventivní údržbu přinesl pro 

finanční zisk za daný den? Mělo se za to, že tyto investice mají jen velmi malou 

zdůvodnitelnou návratnost. Manažeři a technici v oblasti údržby si v průběhu času 

uvědomili, že míru opakovaných poruch jejich strojů lze snížit tím, že se prošetří a 

provede určitá údržba jejich strojů za jejich chodu a v době plánované odstávky, a že 

tento postup by mohl přinést vyšší produktivitu a zisk. 

 

     Koncepce preventivní údržby, jak ji známe dnes, vyrostla z těchto počátečních snah 

před 150 lety. Od té doby se otázkám preventivní údržby věnovalo mnoho studií a 
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během let bylo vypracováno mnoho asistenčních nástrojů pro podporu efektivní údržby. 

Tyto asistenční nástroje vedly ke vzniku specializovaných termínů a k popularitě 

nejrůznějších programů nabízejících způsoby realizace té nejefektivnější údržby neboli 

„efektivní údržby“. 

 

 

     Ekonomiku podniku údržba ovlivňuje ve třech směrech: 

 Trvání oprav přímo ovlivňuje časové využití strojů 

 Kvalita oprav podmiňuje objem výroby  

 Údržba ovlivňuje náklady výroby 

 

 

    Základní povinnosti údržby: 

 Diagnostikovat problém 

 Plánovat jeho nápravu 

 Provést požadovanou opravu 

 

2.2 Způsoby provádění oprav 

 

a) Výměna poškozených dílů  

Jejich oprava se provádí v údržbářské dílně, mimo provoz, tedy mimo výrobní proces. 

Tento způsob klade vyšší nároky na montážní práce a přepravu. Náklady se však snižují 

tím, že předmětem údržbářské činnosti je jen poškozená část.  

 

b) Výměna celých komponent a uzlů 

Tento způsob přináší zkrácení časů a snížení nároků na montážní práce. Zvyšuje však 

materiálové náklady, protože práce se nesoustřeďují jen na poškozené místo, ale i na 

fungující části. 

 

c) Výměna celých podstatných částí 

Většina prací probíhá v údržbářské dílně a do provozu se převáží již hotový díl. To platí 

potud, pokud je přeprava takové části do údržbářské dílny technicky možná. V opačném 
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případě jsou vypracovány systémy pro provádění oprav těchto částí přímo na provoze. 

Může to být celý jednotlivý stroj v lince, hlavní funkční část provozu apod. 

 

d) Generální oprava  

Generální opravy představují prakticky stavbu nového zařízení na původních základech. 

Často se generální oprava spojuje s modernizací. Cyklus provádění generálních oprav 

zabírá několik let až periodu přes deset let nebo i několik desítek let. Máme na mysli 

generální opravy v těžkém průmyslu (hutě, koksovny, těžební průmysl, těžké strojírenství a 

těžká chemie). Po tak dlouhé době v těchto oborech dochází k technologické inovaci, často 

jsou to nové generace výrobních systémů. Proto se generální opravy, při kterých je na delší 

dobu zcela zastaven provoz, využívají k modernizaci čili ke stavbě inovovaného či zcela 

nového zařízení.  

 

2.3 Podle organizace a řízení dělíme údržbu na: 

 

 Centralizovaná údržba – soustředění kapacit a údržbářů do silných údržbářských 

dílen.  

 Decentralizovaná údržba – rozptýlení kapacit a sil údržby do výrobních 

jednotek. 

 

Centralizovaná údržba 

Výhody – lepší péče o výrobní zařízení s možností uplatňovat celopodniková hlediska, 

lepší koordinace různých opravářských oborů a lepší využití kapacit a pracovníků. Větší 

sériovost při výrobě náhradních dílů. 

Nevýhody – menší operativnost při údržbářských zásazích. 

 

Decentralizovaná údržba 

Výhody – větší pružnost, operativnost a dobrá znalost výrobního zařízení. 

Nevýhody – není řízení údržby z jednoho místa a riziko zneužívání údržby výrobou 

(nedodržování plánu oprav, přesouvání oprav na období hromadných dovolených a 

svátků). 
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2.4 Základní přístupy k údržbě zařízení 

      

Existují čtyři základní vzájemně závislé přístupy k údržbě zařízení 

 

2.4.1 Poruchová údržba 

 

Poruchová údržba  reaguje na situace při nichž zařízení: 

- nefunguje  

- bylo zastaveno, protože bylo usouzeno, že brzy selže 

- vyrábí zmetky 

- je nebezpečné pro pracovníky 

 

2.4.2 Preventivní údržba 

 

     Preventivní údržba – zdůrazňuje prvky prevence. Podstatou tohoto přístupu je 

provést opravu v očekávání jeji skutečné potřeby.  Periodické preventivní prohlídky 

zabraňují havariím. Nečeká se na selhání stroje, využívá se statistické analýzy předchozí 

služby (údaje o životnosti součástí, uzlu, strojů) k předpovědi okamžiku poruchy. 

Preventivní údržba je činnost, která se provádí před výskytem poruchy. 

 

     Preventivní údržba je údržba stroje nebo zařízení prováděná podle předem 

stanoveného časového plánu prohlídek. Má za cíl předcházet poruchám včasným 

vyhledáváním a odstraňováním možných příčin jejich vzniku a sestavení 

harmonogramu dalších kroků v rámci preventivních oprav. Je navržena tak, aby 

udržovala a zvyšovala efektivní využití výrobních kapacit, a sleduje tři hlavní zásady 

prevence:  

■ Zachování normálních podmínek.  

■ Včasné odhalení abnormalit.  

■ Rychlá reakce.  

 

     Preventivní údržba vyžaduje provedení následujících kroků s ohledem na 

individuální stroje a zařízení:  

■ Vytipovat stroje a zařízení pro program preventivní údržby.  
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■ Definovat činnosti, které budou v rámci preventivní údržby prováděny.  

■ Stanovit časové intervaly mezi definovanými činnostmi.  

■ Stanovit systém efektivního plánování dílčích činností preventivní údržby.  

■ Vytvořit standardy pořizování a řízení dokumentace plynoucí z preventivní 

údržby.  

 

     Preventivní údržba se provádí prostřednictvím prohlídek, oprav a renovací. Činnosti, 

jež jsou během preventivní údržby vykonávány, spadají do těchto tří typů:  

 

Typ 1: Pravidelná péče o běžné součásti a systémy (mazání, čištění, doplňování paliva, 

seřizování atd.).  

 

Typ 2: Pravidelné prohlídky vedoucí k odhalení podmínek, jež by mohly vést k poruše 

stroje či k náhlému selhání.  

 

Typ 3: Údržbové práce zahrnující seřizování, opravu, odstraňování a nahrazování 

součástek a prvků, které jsou zatím v relativně raných stadiích hrozícího selhání.  

 

     Nevýhodou preventivní údržby jsou odstávky strojů, které je nutno většinou 

uskutečnit, a tím dochází ke ztrátám času. A právě z tohoto hlediska je důležité správné 

plánování preventivních prohlídek a oprav. Myšlenky jsou vynikající, ale problémem je 

lidský faktor. Pokud je to možné, tak ho musíme zobjektivizovat a vyloučit jeho selhání. 

 

 

     Zvláštním případem preventivní údržby je tzv. standartní údržba, která vychází 

z dlouhodobé evidence o životnosti strojů a z údajů po opravářských cyklech. Opravy 

nebo výmněny součástí jsou plánem přikazovány podle norem životnosti bez ohledu na 

skutečný technický stav zařízení. Standardní termíny a standardní rozsah oprav 

umožňuje přesné plánování údržby na dlouhou dobu dopředu (upřednostnění 

plánovitostí před prevencí). Prohlídky se neprovádějí. V řadě výrobních odvětví 

(hutnictní, chemie) zařízení pracuje ve velmi obtížných podmínkách. Skutečná životnost 

základních agregátů a jejich součástí se pohybuje v širokých mezích a provádět 

standardní opravy na základě minimální životností součástí výrobních zařízení by bylo 

velmi nehospodárné. Princip standardních termínů se uplatňuje u prohlídek a revizí 
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některého energetického a dopravního zařízení. I v případě uplatnění systému 

preventivní údržby se vyskytují poruchy, i když v mnohem menší míře, protože 

prevencí se jim předchází. 

 

2.4.3 Prediktivní údržba 

 

     Prediktivní (předpovědní) údržba – někdy taky nazývaná jako údržba podle 

skutečného technického stavu. Prediktivní údržba je metoda testování strojů, která 

nalézá chyby v jejich rané fázi vývoje. Toto testování se provádí bez nutnosti odstávky 

stroje za účelem kontroly, která je obvykle požadována v případě programů preventivní 

údržby. Kvalitní program prediktivní údržby je jedinečný v tom, že využívá ověřené 

technologie testování, jako je analýza vibrací, infračervená termografie, analýza oleje a 

částic opotřebení, ultrazvukové testování, zobrazování pomocí videa, vyvažování a 

ustavování a testování elektromotorů. Dobře implementovaný program prediktivní 

údržby odstraňuje z údržby nutnost pouhých dohadů. Pomocí testovacího zařízení, které 

dokáže identifikovat problém i jeho potenciální příčinu, mohou kvalifikovaní technici a 

analytici doporučit ty nejlepší postupy a zásahy pro odstranění opakujících se problémů, 

zabránit neplánovaným prostojům, prodloužit životnost stroje a zvýšit celkový výkon 

operací a zařízení závodu. Cílem tohoto zvýšení spolehlivosti stroje je zvýšení celkové 

kapacity závodu bez nutnosti obrovských kapitálových výdajů na rozšíření výrobní 

kapacity. V dnešní globální ekonomice to může mít zásadní význam pro zachování 

konkurenceschopnosti firmy. 

 

     Používání programu prediktivní údržby poskytuje mnoho výhod. Dobře řízený 

program prediktivní údržby vyloučí katastrofální selhání zařízení. Zaměstnanci mohou 

naplánovat činnosti údržby pro minimalizaci nebo odstranění přesčasových nákladů. 

Dále mohou být minimalizovány skladové zásoby, protože díly nebo zařízení na 

podporu předpokládaných nároků údržby nebude nutné objednat předem. Zařízení bude 

provozováno na optimální úrovni, čímž se ušetří náklady na energii a zvýší se 

spolehlivost zařízení. Průzkumy odhadují, že správně fungující program prediktivní 

údržby může zajistit úspory ve výši 8 % až 12 %. V závislosti na typu zařízení, na 

přístupu reaktivní údržby a na materiálních podmínkách se dá dosáhnout úspory 30 % 
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až 40 %. Ukazují také následující průměrné úspory v průmyslu po zahájení funkčního 

programu prediktivní údržby:  

• návratnost investice: 10krát,  

• snížení nákladů na údržbu: 25 % až 30 %,  

• snížení počtu poruch: 70 % až 75 %,  

• snížení prostojů: 35 % až 45 %,  

• zvýšení výroby: 20 % až 25 %. 

 

     Výhody prediktivní údržby  

 

• Poskytuje zvýšenou provozní životnost a dostupnost komponentů.  

• Umožňuje preventivní nápravná opatření.  

• Odrazí se ve snížení prostojů zařízení nebo procesu.  

• Snižuje náklady na náhradní díly a práci.  

• Poskytuje lepší kvalitu výrobku.  

• Zlepšuje bezpečnost pracovníků a životního prostředí.  

• Zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců.  

• Zvyšuje úspory energie.  

• Odrazí se v odhadovaných 8 % až 12 % úspor nákladů, které mohou vyplynout z 

programu prediktivní údržby. 

 

     Nevýhody prediktivní údržby 

 

• Zvýšení investic do přístrojů.  

• Zvýšení investic do vzdělávání zaměstnanců.  

 

 

     Prvotní náklady na zavedení programu prediktivní údržby mohou být vysoké. 

Velká část zařízení vyžaduje výdaje přesahující milion korun. Proškolení personálu 

závodu v oblasti efektivního využití technologií a postupů prediktivní údržby 

znamená další značné finanční výdaje. Začátek programu prediktivní údržby 

vyžaduje pochopení potřeb podnikové prediktivní údržby a kroky, které je třeba 

podniknout. Aby to fungovalo, je také nezbytné mít absolutní podporu jak vedení, 

tak i veškerého personálu a celé organizace podniku. 
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     Problémy prediktivní údržby  

 

Výzkumy ukazují, že po pěti letech lze pouze 23 % projektů prediktivní údržby 

označit jako úspěšné. Chyby se týkají:  

• oblasti lidského faktoru,  

• nevhodných informačních toků,  

• nevhodně zvolených technologií,  

• nevhodného začlenění do procesů podniku. 

 

     Pro úspěšně fungující projekt prediktivní údržby je nutné vyřešit:  

 

• Lidský faktor – vyhovující vzdělání, finanční ohodnocení, vhodná osobnost, 

angažovanost managementu.  

 

• Technologie – vhodné metody, přístroje, síťové funkce, cena, reporty, grafický 

interface (HMI).  

 

• Procesy – integrace do procesu údržby, přenosy mezi CMMS, automatizace 

přenosu a sběru dat.  

 

• Zprávy – komplexní vyhodnocení stavu, určení příčin, doporučení akce, síťová 

dostupnost, HMI. 

 

     Prostředkem k zjišťování technického stavu u programu prediktivní údržby je 

inspekce a diagnostika. 

 

Inspekci dělíme na: 

- subjektiví (periodické vyzuální prohlídky prováděné lidmi – 

inspekčními údržbáři), 

- oběktivní (technická diagnostika – nepřetržité měření 

diagnostických parametrů – monitorování stroje za provozu). 
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 Diagnostika je: 

 Jednorázová 

 Periodická 

 Kontinuální (s předem zvoleným časovým krokem). 

 

Principy diagnostiky jsou  

 vizuální (provádí obsluha) 

 vibrační ( založený na principu měření vířívých proudů, tedy úhlových nebo 

translačních odchylek) 

 akustický, ultrazvukový 

 termický (termodiagnostika založena na bodovém měření teploty pyrometry 

nebo měření teplotních polí – termovize) 

 tribotechnické metody (měření chemické degradace olejů a mazadel a množství 

přítomného kovového otěru). 

 

     Moderní diagnostické přístroje bývají napojeny na počítačové expertní systémy, 

které  naměřené hodnoty vyhodnocují a doporučují údržbařský zásah, jeho rozsah a 

termín. Výsledkem je provádění oprav v pravý čas a jen v nezbytném rozsahu.  

 

2.4.4 Proaktivní údržba 

 

     Proaktivní údržba – v poslední době se začíná uplatňovat nový systém, který je 

značně lepší než prediktivní nebo preventivní metody. Soustřeďuje se na příčiny 

opotřebení a ne na jejich symptomy. Zaměřuje se na prodloužení životnosti zařízení, na 

rozdíl od provádění oprav, kdy často není nic poškozeno, nebo přijímaní poškození jako 

něco normálního, nebo pokusů o změnu z údržby při kritické poruše na údržbu 

s plánovanou poruchou, což jsou všechno znaky prediktivní a preventivní údržby.  

Proaktivní údržba zjišťuje, že nejobvyklejší příčinou závažných poruch je znečištění 

mazacích, hydraulických kapalin, převodovkových olejů, transmisních kapalin, 

obráběcích emulzí. Na detekování těchto příčin nejsou preventivní ani prediktivní 

údržby vůbec zaměřeny. 
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     Proaktivní údržba poskytuje zcela exaktní data, oprošťuje se od orientace pouhých 

zkušeností. Technicky vyspělé testování umožňuje identifikovat sledovanou poruchu na 

provoze, a to včetně její příčiny. Tím se proaktivní údržba zasluhuje o nápravná 

opatření v konstrukci, projekci, technologických útvarech a dalších technických 

útvarech zabývajících se inovacemi. Svým proaktviním systémem činnosti se tedy 

údržba podílí na inovačních procesech.  

 

      Neustálý rozvoj měřicích technologií a snižování jejich cen dostává stále více do 

popředí zájem o proaktivní diagnostickou údržbu jako o hlavní trend ve zvyšování 

úrovně údržby průmyslových podniků. Diagnostické měřicí systémy jsou pak 

připojovány k informačním systémům údržby, kde společně s dalšími nástroji pro 

plánování a řízení údržby podporují jak operativní, tak dlouhodobé strategické 

rozhodování o řízení údržby. Začlenění vhodné on-line diagnostiky do systému řízení 

údržby vede k úsporám nákladů na údržbu a opravy strojů a k výrazné eliminaci rizika 

vyplývajícího z nežádoucích výpadků výroby a z dalších důsledků, jako je ztráta 

zákazníků či dopad na bezpečnost práce a znečištění životního prostředí, případně 

zvýšená energetická náročnost provozu strojů.  

 

     Vytvoření vlastního systému není složité a znamená především: 

 

1. určit vhodné měřené veličiny; 

 

2. výběr vhodných senzorů; 

 

3. výběr sběrné jednotky pro zpracování signálů; 

 

4. připojení sběrné jednotky k datové síti a datovému serveru s databází; 

 

5. připojení informačního systému  údržby k databázi; 

 

      6.správné využití dat v informačním systému údržby. 

 

     Důležitou funkcí je rovněž reportování o všech mezních situacích na daném zařízení 

a jejich statistické zpracování pro další predikci a analýzu a přijímání proaktivních 
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opatření. Dostupnost těchto systémů neustále roste a pro jejich větší rozšíření je potřeba 

pouze povzbudit proaktivní přístup k řízení údržby výrobních podniků a posílit snahy 

vhodnými technickými nápady poruchám předcházet, než je jen překotně a chaoticky 

hasit. Péči o drahé a vyspělé výrobní technologie by měla odpovídat i vyspělost 

dostupných nástrojů a metod údržby. 

 

2.5 Nákladovost a efektivnost údržby  

 

     Údržba zvyšuje výrobní náklady a přitom nepřináší novou hodnotu, byť prodlužuje 

životnost a zlepšuje spolehlivost. Z toho důvodu každý výrobce musí vážit prostředky 

vložené do údržby a volit optimální hladinu její nákladovosti. Schématický graf na   

obr. 1. ukazuje 

 

 

 

Obr.1 Závislost celkových nákladů údržby na provozuschopnosti 
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závislost materiálových a personálních nákladů na údržbu v závislosti na požadované 

provozuschopnosti, které s touto provozuschopností logicky stoupají. Naopak ztráty ve 

výrobě vlivem výrobních výpadků vlivem činnosti údržby klesají. Mezi těmito dvěma 

protichůdnými trendy si výrobce hledá optimální stav, který si zjistí z průběhu součtové 

křivky obou závislostí. Je-li jedna závislost popsána vztahem 

 

 

N1 = f1(P), 

 

 

kde je N1 materiálový a personální vklad prostředků do údržby a P je provozuschopnost 

zařízení, a druhá závislost je dána vztahem 

 

 

N2 = f2(P), 

 

ve kterém N2 představuje ztráty ve výrobě vlivem výpadků a P je tentýž symbol jako v 

předchozí rov. , se pak průběh celkových nákladů v závislosti na provozuschopnosti řídí 

rovnicí 

 

 

NC = f1(P) + f2(P) 

 

 

Graficky se optimální varianta provozuschopnosti nalezne jako nejníže položený bod v 

souřadném systému (NC; P), který je dán styčným bodem součtové křivky a tečny 

vodorovné s osou P. Zde jsou celkové náklady nejmenší.  

 

 

      Efektivnost údržby 

     Stejně jako u všech klíčových komponent provozu jsou pro úspěch nezbytné jasně 

pochopené a dohodnuté definice těchto komponent. Pokud všechny zúčastněné strany 
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podílející se na programu nechápou program a jeho komponenty stejně, 

pravděpodobnost jeho úspěchu je omezená. Z tohoto důvodu je nutno „efektivní 

údržbu“ jasně definovat a zúčastněné strany se musejí na této definici shodovat. 

Bohužel standardní definice tohoto pojmu neexistuje. V managementu souvisí efektivita 

s provedením těch správných věcí. Efektivitě je možné se naučit a je to nutné.  

 

■ Účinnost (efficiency): provádění činnosti tím nejhospodárnějším způsobem (dobrý 

poměr vstupu k výstupu). 

 

■ Výkonnost (efficacy): realizace úkolů, tj. splnění cílů. 

 

■ Efektivita (effectiveness): provádění „správných“ činností, tj. nastavení správných 

cílů pro dosažení celkového záměru (efektu). 

 

     Pro naše účely pak bude pojem „efektivní“ zahrnovat provádění „správných“ 

činností, definování celkového cíle, určení činností, které se mají vykonat pro dosažení 

cíle, určení správných úkolů (ukazatelů) potřebných pro měření výkonu vzhledem k 

tomuto cíli a realizace těchto činností (provádění práce). Pro pojem „údržba“ nabízí 

Wikipedie rozsáhlou diskusi o nejrůznějších strategiích údržby, ale neposkytuje 

jednoduchou a konzistentní definici. Nejčastěji se v různých debatách objevuje 

následující téma: „Primárním cílem údržby je zabránit následkům selhání zařízení nebo 

je zmírnit.“ Když tedy tyto informace zkombinujeme, „efektivní údržba“ je práce 

prováděná podle definovaného plánu za účelem zamezení nebo zmírnění následků 

selhání zařízení a provádění této práce co nejhospodárnějším způsobem.  

     Definovaný plán zahrnuje následující faktory:  

■ Jasně definovaný cíl pro zamezení nebo zmírnění následků selhání zařízení 

(stanovený cíl např. 95% dostupnost zařízení s náklady na údržbu pod 4 % hodnoty 

náhradního   výrobního prostředku). 

 

■ Definice následků selhání zařízení (např. finančně vyjádřené ušlé tržby na hodinu 

neplánované odstávky; bezpečnostní otázky apod.). 
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■ Pochopení, že všechny strany související se zařízením a odpovědné za fungování 

zařízení musejí chápat, podporovat a být odpovědné za dosažení cíle. 

 

■ Formalizovaný plán pro dosažení cíle (např. definovaná strategie údržby, jako je 

spolehlivostní údržba /Reliability Centered Maintenance/, optimalizace preventivní 

údržby /Preventive Maintenance Optimization/ apod., se standardními provozními 

postupy /Standard Operating Procedures/). 

 

■ Ukazatele pro posuzování výkonu a pokroku směrem k dosažení cíle, včetně 

ukazatelů předstihu a zpoždění (např. procento provedené preventivní údržby, procento 

korektivní údržby, procento dostupnosti zařízení, celková účinnost zařízení apod.). 

 

■ Pochopení všemi stranami, jaké „správné“ činnosti by se měly provádět a kdy by se 

měly provádět (např. specifické použitelné nástroje pro spolehlivost, jako jsou precizní 

údržba, analýza hlavní příčiny /Root Cause Analysis/, 5S apod.). 

     Existuje pět obecně přijímaných základních přístupů neboli strategií, podle kterých 

organizace provádějí údržbu. Jsou vyjádřeny ve „spektru údržby“. První dvě z těchto 

strategií, regresivní a reaktivní, obvykle nebývají stanovenými strategiemi, ale jejich 

komponenty chápou všichni v organizaci jako způsob provádění údržby neboli 

přijímanou kulturu údržby v organizaci. Například níže uvedená studie provedená 

společností RM Group ukazuje, že více než polovina firem provádí údržbu reaktivním 

způsobem. Obecně můžeme říci, že tyto společnosti nevěnují mnoho strategické 

pozornosti funkci údržby. Pouze zhruba 20 % firem dospěje k vyspělejším přístupům 

precizní a strategické údržby. Tyto firmy si uvědomily, že funkce údržby je víc než jen 

nutné zlo, a je-li prováděna a řízena správně, může výrazně přímo či nepřímo přispívat 

k finančním výsledkům firmy. Čím se odlišuje firma, které stačí fungovat s reaktivní 

údržbou, od firmy, která si uvědomuje, že více soustředěné úsilí bude přínosnější? 

Odpověď není jednoduchá. Kdyby byla, každý by tyto koncepce akceptoval a všude by 

se využívala efektivní údržba. Aby byl program údržby efektivní, vyšší management 

musí vyžadovat odpovědnost všech pracovníků souvisejících s programem. Bez 

závazku a odpovědnosti na všech úrovních závodu nebo podniku existuje příliš mnoho 

příležitostí odchýlit se od programu, což má za následek ztrátu efektivity údržby a 

souvisejících přínosů. Tato ztráta přinese návrat ke starému způsobu provádění činností, 



 - 23 - 

tj. k reaktivní kultuře (nechejme to běžet a nestarejme se o zítřek). 

 

     Vzhledem k tomu, že údržba zatěžuje výrobní náklady, hledá každý podnik optimum 

jejího využívání s cílem minimalizace nákladů. 

K měření efektivnosti údržby se používají tyto hodnotové indexy: 

 

- Výkonnost = (skutečně vykonané práce v normohodinách) : (skutečně odpracovaný 

čas [hod.]) Tento podíl může být větší, menší nebo roven 1. Nevýkonná údržba bude 

mít tento poměr < 1. 

 

 - Efektivnost = (skutečně vykonané práce v normohodinách) : (Ztráta čistého 

pracovního času u výrobního zařízení vlivem odstávek [hod.]) 

 

- Stupeň využití = (skutečně vykonané práce v normohodinách) : (Disponibilní čas 

údržby [hod.]) 

 

 

2.6 Systémy softwarového řízení údržby 

 

     Velmi důležitým faktorem úspěšnosti je automatizace a propojení sběru dat 

preventivní, autonomní (TPM) a prediktivní údržby pomocí průmyslových kapesních 

počítačů a diagnostických přístrojů nové generace, které jsou určeny pro operátory a 

údržbáře. Dalším důležitým krokem pro úspěšnost je zapojení údržby a operátorů do 

procesu sběru inspekčních, provozních a diagnostických dat (Operator Driven 

Maintenance). 

 

     Automatizované systémy řízení údržby získávají stále více příznivců. Využívají je 

nejen velké výrobní společnosti, ale i malé firmy zaměstnávající desítky či několik 

desítek zaměstnanců. Tyto systémy umožňují nejen řízení strojního zařízení, ale i 

širšího spektra hmotného majetku.Pro počítačové řízení procesů údržby se zažil výraz 

CMMS (Computerized Maintenance Management Systems). Většina těchto systémů se 

zaměřuje na základní funkce údržby, které slouží především ke snižování počtu poruch 

výrobního zařízení. Nadstavbou těchto systémů se staly systémy označované jako EAM 
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(enterprise asset management), u nichž jsou funkce CMMS rozšířeny o správu skladu 

náhradních dílů, obchodní zprostředkování náhradních dílů a o servisní služby nebo 

nástroje pro prediktivní údržbu. Nejvyšším stupněm jsou pak moduly pro řízení údržby 

zabudované přímo ve vyspělých systémech ERP. V současné době nabízí český a 

slovenský trh na dvě desítky druhů CMMS, od malých, které jsou určeny pro jednotlivá 

zařízení (např. stroje), po komplexní úpravy systémů. Prostředí se tímto stává vysoce 

konkurenčním. Systémy typu CMMS a EAM jsou k dispozici uživatelům v různých 

odvětvích, zejména jsou však implementovány v prostředí průmyslových podniků.I přes 

rozsáhlý trh s těmito softwarovými nástroji není užívání těchto systémů u nás tak 

obvyklé jako ve vyspělejších zemích. „V západních zemích je pozice EAM (Enterprise 

Asset Management) v rámci informačních systémů podniků ustálena a analytici se tam 

standardně zabývají odhadováním trendů a vyhodnocováním možných vlivů na vývoj v 

oboru. Naproti tomu ve střední a východní Evropě (CEE region), tedy v podstatě v tzv. 

‚nových zemích EU‘, se v mnoha případech zatím jedná vůbec o první přijetí EAM 

systému do informačního systému, podnikové praxe a do manažerského 

uvažování.Hlavním důvodem je to, že investice do EAM/CMMS řešení je vždy spojena 

s dlouhodobým uvažováním a perspektivou, což jsou prvky v CEE stále silně 

nedostatkové. Některé podniky k zavedení těchto systémů donutila situace 

ekonomického boomu v letech 2007 – 2008, kdy mnohé výrobní podniky začaly 

vyrábět 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Zatímco pro údržbu byl dříve dostatečný 

časový prostor, v těchto letech přestaly útvary údržby zvládat potřebné preventivní 

činnosti.Právě tato zkušenost nyní řídí narůstající zájem o údržbu. Hlavním důvodem 

této expanze je fakt, že si firmy začínají uvědomovat, že je to dlouhodobá investice, a 

teprve historická data z několika minulých let pomáhají v rozhodování o příčinách 

poruch a efektivní preventivní údržbě. 

 

 

     Jak může pomáhat CMMS?  

 

     CMMS je možno používat k zajištění vysoké kvality zařízení i výrobků. Není to 

jenom prostředek k řízení údržby, nýbrž je to jeden z primárních nástrojů, které zvyšují 

produktivitu údržby. K výhodám plynoucím z používání CMMS patří zvýšená 

produktivita práce, zvýšená pohotovost a delší provozní životnost zařízení. Z těchto 

aspektů je nejdůležitější zvýšená produktivita práce. Jestliže systém bude zajišťovat, 
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aby zaměstnanci měli naplánovanou práci, pracovní postupy, požadované díly a 

nástroje, budou schopni pracovat bez přerušení. Budou také pracovat bezpečněji, 

protože plány práce budou zahrnovat všechny bezpečnostní procedury. Hmatatelné 

přednosti CMMS zahrnují snížení přesčasů, omezení prací prováděných na smlouvu s 

externími smluvními dodavateli, méně nahromaděných požadavků na údržbu, snížené 

náklady za opravu, lepší morálku, lepší servis, méně „papírování” a omezení 

kontrolního dohledu. Uživatelé zjistí, že klesly náklady na skladování a že se zlepšila 

dokumentace bezpečnostních problémů a problémů souvisejících se shodou s 

požadavky. Prevence nehod a úrazů jakožto výsledek používání lepších postupů, 

dokumentovaná pomocí CMMS, může pro firmy znamenat úsporu značných částek. 

Mnohé firmy se na údržbu dívají jako na náklady navíc, ale měla by být chápána jako 

důležitá investice do budoucnosti firmy. CMMS nabízí řadu výhod, z nichž největší je 

to, že pomáhá v boji proti prostojům a zvyšuje efektivitu práce. 
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3 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

3.1 Vznik a druh podnikání 

 

     Akciová společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem v Ostravě – Moravské 

Ostravě, 28. října 3337/7, PSČ 702 00  byla založena jednorázově Fondem národního 

majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32  jako jediným 

zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve 

smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst.1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku) ze dne 24. dubna 1992 ve formě notářského zápisu pod obchodní firmou 

Moravskoslezské teplárny a.s. Ke dni 7. ledna 2002 se mění obchodní firma společnosti 

na Dalkia Morava, a.s. a ke dni 1. ledna 2004 se dále mění na současnou obchodní 

firmu. Společnost vznikla dne 1. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku ze dne 

27. dubna 1992 a je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 

B, vložka 318. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti 

výroba a rozvod tepla, výroba a distribuce elektřiny. Internetová adresa společnosti je 

www.dalkia.cz. [11] 

 

     Skupina Dalkia působí tedy na českém trhu již 21 let a v současné době dodává teplo 

do zhruba 250 tisícům domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a 

Karlovarském kraji a v Praze. Mezi hlavní zákazníky Dalkie patří města a jejich 

obyvatelé, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, školy, veřejné instituce, 

obchodní a administrativní centra, hotely atd. Dalkia ČR, a.s. rovněž patří k 

významným výrobcům a dodavatelům elektrické energie, kterou vyrábí převážně v 

kogeneraci. Mimo to je jedním z největších poskytovatelů podpůrných služeb pro 

českou přenosovou soustavu. Dalkia se zabývá také výrobou a dodávkami chladu, 

stlačeného vzduchu a dalších komodit a poskytuje komplexní energetické služby. [11] 

 

     Velkou pozornost věnuje Dalkia minimalizaci dopadů své činnosti na životní 

prostředí. Obrovský důraz je kladen na kogenerační výrobu elektrické energie a tepla, 

jež vyprodukuje mnohem méně emisí než oddělená výroba obou komodit.V tomto 

oboru je Dalkia jedničkou na českém trhu. Kromě toho neustále zvyšujeme podíl 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie ve výrobě. Dlouhodobá investiční politika 

spojená s hledáním inovativních technických řešení společnosti vychází z cílů skupiny 
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Dalkia ČR, a.s. v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Je zaměřena na zvyšování 

účinnosti, snižování vlastní spotřeby tepla a elektřiny na našich zařízeních a také na 

snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí. Priority jsou konkretizovány pro 

jednotlivé centrální zdroje v lokalitách, kde naše společnost působí, ve formě 

dlouhodobých technických koncepcí. Mezi prioritní investice roku 2012 patřily projekty 

do oblastí bezpečnosti a ekologie, zejména dalšího zvyšování podílu spoluspalování 

biomasy vedoucí k snižování produkce emisí CO2. [11] 

 

     Dalkia Česká republika je od roku 2008 držitelem certifikátu Investor in People 

(IIP), což je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, 

který sleduje schopnost podniku efektivně využívat a rozvíjet své zaměstnance. Toto 

osvědčení je pro společnost zárukou špičkové úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, 

že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem firmy. V květnu 2010 Dalkia Česká 

republika úspěšně prošla recertifikačním auditem, který potvrdil, že společnost usiluje o 

trvalé zlepšování v oblasti řízení a rozvoje zaměstnanců společnosti a i nadále splňuje 

požadavky standardu Investor in People. Dalkia Česká republika důsledně dodržuje 

veškerou pracovně-právní legislativu, platnou kolektivní smlouvu, pracovní řád a 

všechny vnitřní předpisy. [11] 

 

3.2 Základní údaje 

Název společnosti: Dalkia Česká republika, a.s. 

 

Sídlo společnosti: 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká 

republika 

 

Právní forma: akciová společnost 

 

Datum založení: 24. dubna 1992 

 

Základní kapitál: 3 146 446 440 Kč 
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3.3 Informace o výkonech a činnostech 

 

     Výroba tepla 

     V roce 2011 zajišťovalo výrobu tepla 1 200 kotlů, z nichž je 67 parních a 1 133 

horkovodních nebo teplovodních. Jejich celkový instalovaný tepelný výkon je 2 943,8 

MW. Z kotlů bylo pro výrobu elektřiny a dodávky tepla vyrobeno celkem 28 228,1 TJ. 

Na celkové spotřebě paliva v kotlích se z 85,3 % podílí uhlí (černé uhlí 76,2 %, hnědé 

uhlí 9,2 %). Plynná paliva se na spotřebě podílela 9,9 %, (koksárenský plyn 6,1 %, 

zemní plyn 3,5 % a degazační (důlní) plyn 0,3 %). Celkem 4,4 % spotřebovaného paliva 

představují různé druhy biomasy a 0,3 % spotřeby paliva připadá na těžké a lehké topné 

oleje, používané zejména pro zapalování kotlů.Délka tepelných sítí činila v roce 2011 

697,3 km, což je o 34,3 km více než v roce 2010. [11] 

 

 

     Výroba elektřiny 

     Elektrická energie je vyráběna na 14 parních turbínách, jedné spalovací turbíně, osmi 

kogeneračních jednotkách a čtyřech točivých redukcích s celkovým elektrickým 

výkonem 373,037 MW. Odběrateli elektrické energie byli především obchodníci s 

elektřinou v České republice, ale i koncoví zákazníci, kterým bylo prodáno 271,2 GWh. 

Za rok 2011 bylo prodáno celkem 2 036 GWh elektrické energie. Tržby za elektřinu a 

ostatní služby spojené s její výrobou činily v roce 2011 celkem 3 244 mil. Kč. Tržby za 

elektřinu představují 39,75 % podíl na celkových tržbách Dalkie Česká republika za 

teplo a elektřinu. Dalkia Česká republika je aktivní  i v oblasti podpůrných služeb 

(PpS), které poskytuje provozovateli přenosové soustavy České republiky, společnosti 

ČEPS. 

 

 

3.4 Informace o dceřiných společnostech 

      Dalkia Česká republika vlastní majetkové podíly v pěti společnostech s 

rozhodujícím vlivem: OLTERM & TD Olomouc, a.s. - podíl ve výši 66 %, 

AmpluServis, a.s. - podíl ve výši 100 %, Dalkia Kolín, a.s. - podíl 100 %, Dalkia 

Mariánské Lázně, s.r.o. - podíl ve výši 100 %, Dakia Industry CZ, a.s. - podíl ve výši 

100 %. Dalkia Industry CZ, a.s. má podíl 100 % ve společnostech Dalkia Commodities 
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CZ s.r.o. a Dalkia Powerline Sp. z o. o. Všechny společnosti mají sídlo v České 

republice kromě Dalkia Powerline, která má sídlo v Polsku. [11] 

 

 

 

 

Obr.2 Organizační struktura Dalkia ČR, a.s. 

 

 

 

 

3.5 Region Severní Morava 

     Region Severní Morava je největší organizační jednotkou Dalkie Česká republika a 

zároveň jedničkou společnosti ve spalování biomasy. Prostřednictvím jedné z 

nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (342 km) dodává tepelnou 

energii zhruba 105 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, 

obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům v Ostravě, Krnově a okolních 

městech. Region Severní Morava tvoří čtyři závody: Závod Elektrárna Třebovice, 

Závod Ostrava Střed, Závod Krnov a Závod Distribuce a služby. 
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.

 

 

 

Obr.3 Organizační struktura RSEM 

 

     Funkce Závod Distribuce a služby 

- výroba a dodávka tepla zákazníkům, provoz tepelných sítí a PS poskytování 

služeb souvisejících s dodávkou tepla 

- rozvod tepla 

- výroba a distribuce chladu  

- poskytování jiných služeb 

- bezpečný, hospodárný a ekologický provoz technologického zařízení 

- opravy a údržba majetku svěřeného závodu do správy 

- péče o pracovní prostředí 

- zajišťování technických podkladů investičních akcí  

 

     Závod Distribuce a Služby je dále rozdělen na několik lokalit. Tyto lokality 

mají vlastní zaměstnance údržby, dispečerská pracoviště  a odpovídající technické 
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zázemí pro operativní zajištění procesů údržby a zajištění spolehlivé dodávky 

tepla a chladu. Podporu pro zajištění investičních a údržbových akcí poskytuje 

lokalitám Technický útvar. 
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4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 

4.1 Popis zařízení lokality 

 

     Dále se tato práce bude zabývat  údržbou zařízení Lokality Ostrava - Střed, která je 

součástí Závodu Distribuce a Služby. Tato lokalita provozuje přibližně 180 předávacích 

stanic tepla (z toho přibližně 94 parních), přibližně 530 objektových předávacích stanic 

a asi 260 bytových předávacích stanic, které zákazníkům přináší nejvyšší komfort, 

protože si mohou ovládat ústřední topení a teplou vodu ve svém bytě autonomně. 

Pracovníci lokality se musí starat o  primérní  a sekundární rozvody tepla. Novinkou je 

centrální výroba a dodávka chladu pro oblast „Nová Karolina“ ve středu Ostravy. Tato 

síť je první a zatím největší ve střední Evropě a údržba této ojedinělé sítě (včetně zdroje 

chladu) rovněž spadá pod zaměstnance této lokality. 

 CZCH Nová Karolina 

Centrální zdroj chladu Nová Karolina Ostrava zajišťuje výrobu ledové vody pro 

území Nová Karolina Ostrava a celoročně dodává do objektů ledovou vodu o 

teplotě 6°C. Tato voda se dále používá ke klimatizování obchodních, kancelářských 

a nově taky bytových prostor. Tímto tedy vznikají velice komfortní prostory a 

zvláště jedinečné byty. Tuto ledovou vodu vyrábí 4ks turbokompresorů o celkovém 

výkonu 14 000kW.  

 Parní PS  

 Parní předávací stanice je místo k předání energie páry z distribuce SCZT na 

přípravu teplonosné látky s hodnotami, požadovaným vnitřním zařízením. PS je 

místo kde je instalováno technologické zařízení pro přípravu, regulování a měření 

parametrů dodávky tepla. Způsobem zapojení jsou tlakově nezávislé (primární 

médium v podobě páry předává energii v ohřívácích tepla sekundárnímu médiu dle 

požadavku zákazníka).  

 Horkovodní PS 

       Horkovodní předávácí stanice plní stejnou funkci jako parní, pouze primérní energií  

       je horká voda.   

 OPS 

Objektová předávací stanice slouží k přípravě ústředního vytápění, 

vzduchotechniky a přípravě teplé užitkové vody.Jako primérní medium se zde 
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používá topná voda přiváděná z HPS. Pro ohřev TUV probíhá přenos tepla vždy 

jako tlakově nezávislý (přes deskový výměník). Pro vytápění se běžně užívá 

třícestné směšování – tlakově závislé. Pouze pro nebytové objekty (z důvodu 

možného nepřístupu zejména v noční době) se používá tlakově nezávislé zapojení i 

pro ÚT. 

 BPS 

       Bytová předávací stanice slouží k přípravě ústředního vytápění a teplé užitkové     

       vody. Jako primérní medium se zde používá topná voda přiváděná z HPS. Bytová  

       předávací stanice přináší zákazníků nejvyšší komfort, možností regulace ÚT a TUV 

       samostatně pro jednotlivé byty.  

 Primérní síť 

Primérní síť slouží k přenosu tepelné energie mezi zdroji tepla a PS. Medium je 

prakticky odpadní teplo z výroby el. Energie, resp. jedná se o kogeneraci. Rozdíl 

mezi primární a sekundární sítí je v rozsáhlosti sítě a teplotách přenášeného media. 

 Sekundární síť 

Sekundární síť slouží k přenosu tepelné energie mezi HPS na OPS nebo z PS ke 

konečnému odběrnému zařízení zákazníka. 

 

 

4.2 Údržba lokality 

 

     Závod Distribuce  a Služby řeší údržbu stávajícího stavu Lokality Ostrava - Střed  

dvěma způsoby:   

 

4.2.1 Poruchová údržba  

     Zjištění poruch na této lokalitě je možno třemi způsoby: 

     Zákaznické centrum – na toto centrum volají zákaznici firmy své stížnosti a dotazy 

spojené s dodávkou tepla, pracovník zákaznického centra informaci příjme, zapíše  do 

IS MONA, modul „Nahodilé události“, kde je vytvořena hlášenka (HLS). Dále je  

telefonicky  upozorněn dispečink příslušné lokality, kde je na HLS přiřazen operátor a 

vytvořena žádanka na práci (ŽNP) ) a dále postoupí k řešení dispečerovi příslušného 

pracoviště. Na toto centrum mohou zákazníci volat 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.  

Jejich hovory jsou monitorovány  a jsou zdarma. Zákaznické centrum realizuje také 
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zpětné volání zákazníkovi pro doplňkové informace a informace o stavu odstranění 

poruchy. Toto zařízení je společné pro celou Dalkia ČR, a.s.  

 

        Zákaznické centrum tedy řeší : 

 - Požadavek – vyjádření potřeby zákazníka, může zahrnovat stížnost, 

reklamaci apod. 

 -Stížnost – obecný požadavek na vyjádření nekvality (nespokojenost s 

produktem, prostředím, komunikací apod.) 

 -Reklamace – konkrétní požadavek na vyřešení nekvality přímým 

odběratelem vztahující se k našemu produktu (nedodržení topných diagramů, 

křivek, neplnění požadovaných parametrů atd.) 

 

     Dispečink – na dispečerském pracovišti jsou schematicky vizualizovány provozní 

stavy (tlaky, teploty, chod čerpadel, alarmy apod.) všech parních a horkovodních PS a 

HPS, OPS  a vybrané body primérní sítě. Zaměstnanec dispečinku tyto stavy průběžně 

sleduje a vyhodnocuje.  

Přenos dat pro vizualizaci je řešen GPRS technologií v intranetové síti T-Mobile zřízené 

pro firmu Dalkia. Ke zpracování a odesílání dat ze stanice slouží datový koncentrátor 

Alfa Box 3.1. V případě výskytu poruchy nebo havarijního stavu na PS dochází 

k automatickému hlášení této situace na dispečink spolu s odeslání aktuálních 

provozních hodnot. Komunikace je řešena obousměrně, tzn., že dispečer nejen pasivně 

sleduje vizualizované hodnoty a alarmy, ale také sám může aktivně „požádat“ PS o 

zaslání dat, nebo o trvalou obnovu, kdy jsou data přenášena nepřerušovaně. Dispečer 

tyto informace vyhodnocuje, přijímá hlášení zákazníků prostřednictvím zákaznického 

centra a tyto informace předává příslušnému operátorovi, který provádí příslušné 

opatření k odstranění příslušného problému. Dispečink je součástí každé lokality 

závodu. Pracuje se zde na ranních a odpoledních směnách. Noční směny  jsou řešeny 

přesměrováním telefonů a všech počítačů na jedno pracoviště zajišťující dispečerskou a 

poruchovou službu pro všechny ostravské lokality. 
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  Dispečink sleduje tyto poruchy: 

- přehřátí (prostoru, ústředního topení, teplé vody)                                                      -  

- maximální hladiny (sběrné nádoby, kondenzační nádoby)                                                      

- poruchy čerpadel (teplé vody ,ústředního topení topné vody, doplňovacích  

čerpadel, kondenzačních čerpadel) 

- zaplavení PS a OPS 

- podkročení žádaných teplot 

 

     Posledním způsob zjištění poruch je při pravidelné obchůzce operátora, kdy operátor 

fyzicky obchází provoz a kontroluje jestli nedochází k nějakému poruchovému stavu, 

který není vizualizován na dispečink. Jsou to například různé úniky provozních kapalin 

a to jak těch které jsou viditelné, tak těch které vyhodnotí z odečtu vodoměrů po jejich 

vyhodnocení. Drobné poruchy operátor ihned odstraňuje a ty větší postupuje svému 

nadřízenému, to je vedoucímu sektoru, který odstranění dále organizuje.   

 

Poruchovou službu vykonává vždy operátor - multitechnické služby a to 

v harmonogramu rozepsaném na celý kalendářní rok dopředu. 

 

     Lokalita Ostrava - Střed využívá pro odstranění poruch většího rozsahu, které 

vyžadují k odstranění použití těžké techniky  nebo speciální dělnickou profesi, služeb 

sektoru ZDS zvaný Sektor oprav. Operátoři tohoto sektoru vykonávají svářečské práce, 

vazačské práce, jeřábnické práce, potrubářské práce a další specializované činnosti. 

Mají taktéž k dispozici těžkou stavební techniku (bagry, pracovní stroje). Tito operátoři 

pracují pouze na ranních směnách. Odpolední a noční směny jsou zajištěny pohotovostí 

na telefonu.  

 

4.2.2 Plánovaná preventivní údržba   

K plánování preventivní údržby této Lakolity slouží informační systém MONA.Název 

tohoto systému pochází z počátečních písmen francouzkých slovíček:  

M – main – ruka  

O – d´oeuvre – realizace  

N – nécessaire – potřebný 

A – á l´activité – čile   
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Modul MONA je vázán na moduly: 

 ZDROJE – seznam lidských zdrojů a jejich specializací 

 GINA – řízení prací a zařízení 

 NAHODILÉ UDÁLOSTI – k řízení neplánovaných zásahů, stížností a dotazů 

zákazníků  

 

Modul LIDSKÉ ZDROJE: 

Tento modul slouží k evidenci osob - lidských zdrojů. Každé nově zařazené 

osobě je přiřazen kód a specializace. Oba tyto atributy jsou zásadní pro další práci 

s danou osobou v níže popsaných systémech. 

 

Modul GINA 

Je modul určený k evidenci všech zařízení. Zařízení má přiřazeno 15-ti místný 

kód, který je sám o sobě nositelem základních informací o zařízení. Z tohoto kódu lze 

vyčíst organizační složku firmy, ke které dané zařízení náleží, medium, kterým je dané 

zařízení napájeno i výsledný produkt nabízený zákazníkům jako výstup. Např. zařízení 

označené B100750000000CC: B – určení divize, 100 – určení sítě napájející zařízení, 

750 – pořadové, resp. evidenční číslo zařízení, 000000 místa určená pro případné 

rozšíření rozlišení, C – určení media na vstupu do zařízení, C – výsledný produkt, 

v tomto případě ÚT a TUV.  

Dále se do tohoto modulu vkládají ke každému zařízení informace o adrese, 

nadřízeném zařízení, sektoru a způsobu účtování služeb. 

V tomto modulu je k zařízení také přiřazen jeden, nebo více operátorů, určených 

k jeho obsluze a údržbě a zařízení je zařazeno do tzv. pohotovostní zóny, která 

vymezuje pod, které základní organizační složky zařízení spadá. 

  Další částí tohoto modulu je Sledování konsolidovaných projektů, které slouží 

k zjištění nákladů na daný sektor – provozované místo – zařízení (PS, DPS). 

 

 

 

Modul MONA  

V tomto modulu dochází k plánování práce na operátory s využitím 

podkladových dat z modulů výše uvedených, tj. Lidské zdroje a GINA.  
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Především je zde z operací na jednotlivých částech zařízení vytvářen plán 

preventivních zásahů (PPZ),  z těch jsou generovány listy zásahů (LZS), kde už jsou 

z předchozích dvou modulů přiřazeni operátoři apod. a následně je každý měsíc 

provedeno generování  žádanek na práci (ŽNP). Dále je v incoplanu provedeno vyvážní 

kapacity zátěže každého operátora dané počtem pracovních dnů v měsíci tak, aby tento 

fond hodin nebyl překročen.  

Modul MONA dále umožňuje vytvářet reportingové sestavy, zpracovávaní 

skutečných časů zásahů, atd. 

 

Plán preventivních zásahů zařízení (PPZ) slouží k podrobnému popisu všech operací 

pro dané zařízení. V modulu MONA jsou k dispozici tři typy PPZ: 

 PPZ standard – zde jsou připraveny standardní PPZ pro různé typy zařízení 

 Specifické PPZ zařízení – přesně vytvořený PPZ pro dané zařízení 

 Specifické PPZ části zařízení – přesně vytvořený PPZ pro části daného zařízení 

 

Modul MONA HOLD 

Je modul rozšiřující modul MONA o spolupráci s mobilním zařízením, v tomto případě 

PDA. Umožňuje přenášet vygenerované a naplánované ŽNP přímo do PDA 

konkrétního operátora a zpětně také vyplněné realizované ŽNP zpět do systému MONA 

a to včetně ŽNP vygenerovaných operátorem pro evidenci nahodilé údržby (NÚ) a 

prací, které sice byly realizovány, ale nebyly na dané období naplánovány – práce mimo 

PPZ. Přenos informací je realizován bezdrátově, prostřednictvím sítě mobilního 

operátora. 

 

Operátor – využití pracovního fondu operátora: 

PBÚ (Plán Běžné Údržby) – procentuální využití prac. fondu – 58% 

NÚ (Nahodilá Údržba – poruchy) - procentuální využití prac. fondu 30% 

NPÚ (Neplánovaná Údržba) - 12% 

Nahodilou údržbu tvoří poruchy zjištěné již dříve popsanými způsoby. Neplánovanou 

údržbu tvoří úkony,  které jsou v PBU, ale z nějakého důvodu nejsou plánovány právě 

na tuto dobu (např. čištění filtru je naplánováno na konec měsíce, ale je třeba provést 

dříve). 
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4.3 Typy operátorů a jejich povinnosti 

 

     Základní údržbu provádí: 

 

Operátor 

 

Kvalifikační požadavky:  vyučen / střední odborné (strojní obory) 

 

Praxe: od 1 roku výše dle tarifního zařazení,  dle složitosti  

a namáhavosti práce 

 

Charakteristika prácí: obsluha zařízení (kontrola, seřizování), preventivní  

a běžná údržba. Odstraňování poruch na technologických 

zařízeních (topenářské, instalatérské a zámečnické práce) 

na sítích dálkového tepla, předávacích stanicích, 

plynových kotelnách, měřičích, primárních a sekundárních 

rozvodech tepla, předávacích místech atd. Kontrola 

technických parametrů topné vody a TUV dle provozních 

předpisů a kontrola technologických procesů. Spolupráce 

při provádění odečtů a vedení provozních deníků.  

 

Operátor – multitechnické služby 

 

Kvalifikační požadavky: vyučen / střední odborné (strojní obory  

a způsobilost v oblasti elektro Vyhláška 50/1978 Sb., 

příslušný paragraf)   

 

Praxe:    od 1 roku výše dle tarifního zařazení, dle složitosti a  

    namáhavosti práce 

 

Charakteristika prácí: obsluha zařízení (kontrola, seřizování), preventivní a 

běžná údržba. Odstraňování poruch na technologických 

zařízeních (topenářské, instalatérské a zámečnické práce, 

elektrikářské a MaR) na sítích dálkového tepla, 
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předávacích stanicích, plynových kotelnách, měřičích, 

primárních a sekundárních rozvodech tepla, předávacích 

místech atd. Kontrola technických parametrů topné vody a 

TUV dle provozních předpisů a kontrola technologických 

procesů. Spolupráce při provádění odečtů a vedení 

provozních deníků. 
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

 

     Závěrem bych doporučil několik návrhů na zlepšení, které by mohly přispět 

k zvýšení efektivity práce operátorů, a to Výměna komunikátoru PDA, Preventivní 

údržba filtrů a deskových výměníků tepla a Centralizace monitorovacího systému. 

  

      1. Výměna komunikátoru PDA, které mají problémy jak hardwarového, tak 

softwarového charakteru. Nyní operátoři používají PDA model HTC Touch HD T 8282. 

      

     Problémy hardwaru: Největším problémem je velikost displeje, kdy zejména 

operátoři starší věkem mají problémy s PDA efektivně pracovat. Dalším problémem je 

absence klávesnice. Výdrž baterie tohoto přístroje je velice nízká, musí se každý den 

nabíjet. Rychlost operačního systému je dána modelem PDA a není možné ji změnit, 

odezva na doteky stylus je poměrně dlouhá ( podle počtu hlášenek na práci konkrétního 

operátora se doba pohybuje od 20 sekund do 3 minut ). Z hlediska praxe, doporučuji  

užití Netbooku nebo tabletu s modulem pro připojení k síti GPRS, které by výše 

uvedené problémy mohlo odstranit. Stálo by za úvahu přemýšlet o přístrojích s větší 

odolností pro případ mechanického poškození a alespoň s minimální ochranou proti 

vodě z důvodu využití v průmyslových prostorách s velkou vlhkostí. 

 

     Problémy softwaru:  V oblasti softwaru bych se zaměřil pouze na užívání aplikace 

MONA HOLD, která tvoří hlavní část práce operátoru s PDA.  

 

 

Nahodilá údržba - NÚ: 

      -  Vyhledávání nahodilé údržby „neumí“ diakritiku, tzn., při vyhledávání zařízení 

pro vkládání nahodilých zásahů není operátor schopen najít dané zařízení dle názvu, což 

samozřejmě komplikuje a prodlužuje dobu pro vložení zásahu.  

      -  Vkládání zásahů NÚ – doporučuji rozšíření rejstříku zásahů pro vložení do 

záložky „komentáře“ zásahu. V této souvislosti by také stálo za úvahu zlepšení 

zobrazování komentářů  žádanek na práci NÚ vypisovaných zákaznickou linkou a 

dispečinky. Jejich absence komplikuje práci vedoucích sektorů při potvrzování 

v modulu odsouhlasení hodin, kdy tito nemají možnost jednoduché kontroly 

provedeného zásahu.  
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     Plán preventivních zásahů – PPZ: 

     -  Příjem rozpisu žádanek na práci – při příjmu rozpisu dat dochází ke ztrátě dat, 

resp. stáhnou se pouze první čtyři týdny měsíce.  

     - Množství přijímaných dat – data se nepřenesou kompletní. U operátorů, kteří mají 

naplánováno velké množství žádanek na práci s krátkými časy, nedojde k přenosu 

kompletní žádanky, tzn. nepřenesou se detaily operací. Daný operátor tedy vidí v PDA 

žádanku, ale nevidí úkon. 

      - Řazení ŽNP – při přijmu ŽNP začátkem měsíce seřadit tyto ŽNP operátorům podle 

zdrojů a ne podle času. Což by mělo za následek zkrácení času operátora na přesun 

mezi zdroji.    

 

     V rámci výměny těchto komunikátorů za kvalitnější, rychlejší přístroje s větší 

úhlopříčkou a větším rozlišením displeje by mohlo dojít přes síť GPRS k napojení 

těchto přístrojů na monitorovací systém dispečinku. To by zrychlilo práci operátorů při 

odstraňování nahlášených poruch, neboť by se tento pracovník mohl podívat na aktuální 

provozní stav tohoto zařízení. Toto propojení není se stávajícím zařízením po technické 

stránce možné. 

   

   

     2. Preventivní údržba filtrů a deskových výměníků tepla. 

     Pokud má být výkonnost těchto zařízení udržena na maximální úrovni, je třeba 

provádět preventivní údržbu, to je čištění.  Každé toto zařízení je provozováno za 

určitých podmínek, které ovlivňují jeho funkci.  Přesné lhůty pro čištění těchto zařízení 

jsou tedy závislé na provozních podmínkách.  Příliš časté čištění může mít negativní 

vliv na produktivitu práce.  

 

      Doporučení: O provozu a údržbě těchto zařízení pořizovat podrobné záznamy 

v aplikaci MONA. Operátor by při každém čištění oznámkoval stupeň znečištění 

(například čísly 1 až 5).  Tyto záznamy dále vyhodnocovat a podle stupně znečištění 

pak operátorům přiřazovat ŽNP v různých časových intervalech v aplikaci MONA 

v záložce PPZ. Nyní operátorům tento systém přiděluje ŽNP k čištění těchto zařízení 

pravidelně bez ohledu na stav tohoto zařízení.  
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3. Centralizace monitorovacího systému 

     V rámci Závodu Distribuce a služby připadá na každou lokalitu, tedy část závodu, 

vlastní dispečerské pracoviště. Výhodou tohoto systému řízení je to, že se dispečerské 

pracoviště nacházejí v blízkosti operátorů a tím je rychlost komunikace  mezi 

operátorem a dispečerem vysoká. Další výhodou tohoto řízení je to, že operátor může 

kdykoli pozorovat a ovládat vzdálené zařízení dálkově. V dnešní době, kdy ekonomický 

systém tlačí na neustálé snižování nákladů, je tento způsob řízení finančně náročný, i 

když vysoce komfortní. 

 

      Doporučení: Centralizace těchto pracovišť by přinesla nesporné ekonomické úspory. 

Výhody a nevýhody tohoto způsobu řízení popisuje tato práce ve své teoretické části. 

 

Mezi hlavní výhody patří: - úspora nákladů na údržbu hardwaru disp. pracovišť  

                                          - úspora nákladů na údržbu softwaru disp. pracovišť 

                                          -  úspora energií potřebných pro chod stávajících pracovišť 

                                          - úspora mzdových nákladů  

Při centralizaci těchto pracovišť by se ovšem nemělo zapomenout na to, aby provoz, 

tedy operátoři, nezůstali odříznutí od informací o provozu, proto by měl na každé 

lokalitě zůstat počítač s přístupem přes vzdálenou plochu na centrální dispečerské 

pracoviště. 
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6 ZÁVĚR 

     Cílem této bakalářské práce je pomocí získaných teoretických poznatků z odborné 

literatury, analyzovat údržbu průmyslového podniku. 

      Údržbu zařízení tohoto podniku vykonávají pracovnici – operátoři, kteří pracují 

podle pokynů moderního počítačového programu řízení údržby, nazvaný MONA.  

Tento program zajišťuje jak plán preventivní údržby, tak se v něm evidují nahodilé 

události, čili poruchy. Tímto programem tedy vedení podniku získává přehled o stavu 

svého zařízení, tedy četnosti poruch a místech jejich výskytu a může tak dokonale 

naplánovat větší nebo generální opravy.  

 

     Program MONA je tedy základem údržby tohoto podniku a hlavní část návrhů na 

zlepšení, ke kterým dospěla tato práce se tedy týká tohoto programu. Z důvodu 

využitelnosti všech funkci tohoto programu by bylo vhodné vyměnit komunikátory 

operátorů pro jejich pomalý operační systém a malý displej. Tohoto programu se týká i 

druhý návrh na zlepšení, kdy by se do tohoto programu mohl vpisovat stav čištěných 

filtrů a deskových ohřívačů tepla. Tento stav by program vyhodnocoval a podle 

aktuálního stavu tedy zařazoval operátorům ŽNP na tuto operaci. Posledním návrhem 

na zlepšení, ke kterému dospěla tato práce, je centralizace monitoringu zařízení.   

 

     Při popisu organizace údržby této lokality nebyly zjištěny žádné vážnější odchylky 

od systému efektivní údržby, který popisuje tato práce ve své teoretické části.  Při práci 

na údržbě zařízení pracovníci vždy dodržují veškeré bezpečnostní předpisy, které jsou 

popsány v místních provozních předpisech a vždy jsou nadstandardní. Dále jsou brány 

na zřetel normy v rámci dodržování kvality ISO řady 9000. 
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Příloha 

 

Seznam zkratek  

 

 

BPS – Bytová předávací stanice 

 

CEE – Region Střed a Východ Evropy 

 

CMMS – Computerized Maintenance Management Systems 

 

CZCH – Centrální zdroj chladu 

 

EAM – Enterprise Asset Management 

 

ERP – Enterprise Resource Planning 

 

ETB – Elektrárna Třebovice 

 

GPRS – General Packet Radio Service 

 

HPS – Horkovodní předávací stanice 

 

NÚ – Nahodilá údržba 

 

OPS – Objektová předávací stanice 

 

PDA – Personal Digital Assistant 

  

PPZ – Plán preventivní údržby 

 

PS – Parní stanice 

 

RSEM – Region Severní Moravy 

 

TUV – Teplá užitková voda 

 

ÚT – Ústřední topení 

 

ZKR – Závod Krnov 

 

ZOS – Závod Ostrava Střed 

 

ŽNP – Žádanky na práci 
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