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ANOTACE 

Předmětem této práce je zhodnocení organizace údržby a analýza systému řízení 

údržby v podniku ArcelorMittal Ostrava a. s. Hlavním cílem této diplomové práce je návrh 

doporučení na zdokonalení tohoto systému. V teoretické části je popsán všeobecný hutní 

podnik v celé jeho komplexnosti. Jsou zde objasněny možné systémy řízení údržby a činitele, 

jež ovlivňují životnost a funkční schopnost výrobního zařízení. Praktická část popisuje 

současný stav systému řízení údržby v samotném podniku ArcelorMittal Ostrava a. s., jeho 

jednotlivé závody, útvary, jednotlivé provozy údržby a jejich činnosti. Následuje celkové 

zhodnocení současného stavu, vytyčení slabých stránek v procesu řízení a návrhy pro jeho 

zlepšení. 

Klíčová slova: údržba, oprava, inspekce, diagnostika, modul, informační systém 

údržby, revize, SWOT analýza, porucha, CEZ, dostupnost, výkonnost, kvalita, kritičnost 

zařízení 

ABSTRACT 

The object of this work is to evaluate the maintenance organization and analysis 

of maintenance management system in the company ArcelorMittal Ostrava a. s. The main 

objective of this thesis is to draft recommendations for improvement of this system. 

The theoretical part describes the general metallurgical enterprise in all its complexity. There 

are elucidated possible maintenance management systems and factors that influence life 

and functional capacity of the production facilities. The practical part describes the current 

status of maintenance management system in the company itself ArcelorMittal Ostrava a.s, its 

individual races, units, individual maintenance facilities and their activities. The following is 

an overall assessment of the current state of alignment, weaknesses in the management 

process and suggestions for improvement. 

Keywords: maintenance, repair, inspection, diagnostics, module, information system 

maintenance, review, SWOT analysis, fault, CEZ, availability, performance, quality, 

equipment criticality 
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ÚVOD 

Údržba hmotného majetku respektive výrobního zařízení má různě důležitý význam 

v jednotlivých oborech podnikání. To zejména platí pro nepřetržité provozy, jež vyžadují 

poměrně variabilní a nákladný způsob udržování výrobních zařízení. 

Mnoho firem a podniků se v dnešní době kdy stoupají požadavky na snižování 

nákladů nejen ve výrobní sféře ale i napříč celým spektrem strategického řízení procesů 

a zároveň při rostoucích požadavcích zákazníků na celkovou jakost nachází v situaci, kdy 

právě údržba se může stát jedním z hlavních zdrojů konkurenční výhody. Efektivnost údržby 

je přímo závislá na kvalitě výroby a disponibilitě výrobního zařízení s přímým vlivem 

na výrobní náklady, tržby a zisk. 

Výrobní zařízení jsou jedněmi ze zdrojů tvorby hodnoty produktů. Od této celkové 

vytvořené hodnoty závisí jejich návratnost. Záleží tedy na účinnosti jejich využívání a doby, 

po kterou jsou schopna s požadovaným výkonem dostát určitých požadavků spotřebitelů – 

zákazníků. Tato schopnost by měla vydržet po co nejdelší možnou dobu a to v souladu se 

zajištěním dobré funkce podnikové údržby. 

V procesu řízení podnikové údržby vyvstávají tyto následující otázky: Co udržovat? 

Proč udržovat? Jak udržovat? Za jakou cenu? Mnohde zůstávají tyto otázky nezodpovězeny. 

Přitom je tak důležité nalézt rovnováhu mezi nutným nastavením rozsahu údržby a jejími 

náklady. Často se neuváženě škrtají rozpočty údržby bez zvážení a znalostí dlouhodobých 

vyplývajících rizik. Celkově se postrádá strategie údržby v celkové výrobní strategii podniku. 

V diplomové práci jsou objasněny možné strategie údržby a způsoby jejích naplňování 

v hutním podniku ArcelorMittal Ostrava a. s. Dále jsou uvedeny faktory, které ovlivňují 

filosofii údržby jako je rozvoj diagnostických a informačních technologií. 

Úvodní teoretická část diplomové práce se zabývá všeobecným popisem hutního 

podniku a jeho výrobního zařízení s následným popisem konkrétních systémů řízení údržby, 

vnitřních výkonnostních měřítek a na ně vázaných cílových ukazatelů. 



12 

 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy současného stavu organizace údržby 

v podniku ArcelorMittal Ostrava a. s., provést zhodnocení různých možností systémů řízení 

a navržení způsobu zdokonalení efektivity systému údržby. To vše je řešeno v praktické části 

diplomové práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 HUTNICTVÍ ŽELEZA 

1.1 ÚVODNÍ CHARAKTERISTIKA [2] 

Kovy souvisejí s vývojem lidstva již odpradávna a ocel již několik tisíciletí. Výroba 

oceli prošla k dnešní podobě průmyslové velkovýroby náročnou cestu lemovanou 

význačnými zdokonalováními pochodů výroby, jakosti produktů a vývojem sortimentu při 

nepřetržité rostoucí produktivitě práce, rostoucí ekonomice a ekologické náročnosti. V závěru 

minulého století dochází k radikální změně ve vztahu k odběratelům a to výrazným 

uspokojováním potřeb a přání těchto zákazníků. 

Ocelářský průmysl naší země dokázal v minulých letech, že náleží k těm výrobním 

odvětvím, která umí svou opodstatněnost prokázat i v podmínkách tržního hospodářství. 

Vstupoval do období své transformace, která doposud se uskutečňuje jak změnou 

vlastnických vztahů, tak formou restrukturalizace ve velmi náročných odbytových 

podmínkách, utvářených značným útlumem poptávky oceli téměř na všech významných 

kontinentech. Právě v těchto obtížných podmínkách, dokázal management ocelářského 

průmyslu České republiky svou aktivní obchodní politikou v různých částech světového trhu 

své místo upevnit, zajistit nárůst poptávky po svoji produkci a udržet v ocelářských podnicích 

ziskovost. 

Hutnictví železa je obor energeticky náročný, s vysokou hodnotou hmotného 

investičního majetku. Rozhodující výrobní zařízení mají dlouhou dobu své životnosti 

a dlouhý proces obnovy. Z tohoto pohledu je třeba přistupovat k budoucímu rozvoji oboru, 

s vysokou dávkou přesnosti. Tržnímu hospodářství se přizpůsobující stav ekonomiky naší 

země ruku v ruce se současnou světovou recesí ocelářského průmyslu zapříčinily, že spotřeba 

naší oceli na hlavu, která ještě v roce 1989 patřila k nejvyšší na světě, klesla na méně, než 

jednu polovinu. Po oživení ekonomiky by spotřeba mohla jít opět nahoru a dosáhnout tak 

alespoň úrovně 450 kg na obyvatele.  
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Čehož se v roce 2011 podařilo a jsme tak na 3. místě na světě se spotřebou 596kg 

a produkcí 5,6 mil. tun na 28. místě ve světě. Redukcí kapacity výroby dosáhneme 

konkurenční schopnosti a lepší výkonnosti ocelářského průmyslu. [14] 

Nicméně vše nasvědčuje tomu, že předkrizová úroveň v objemu výroby nebude 

dosažena ani v roce 2014. Na stagnaci se podílí finanční a dluhová krize. Rok 2012 je rokem 

mírného poklesu spotřeby. Podle informací Eurofer lze očekávat oživení poptávky po oceli 

snad v průběhu 2. čtvrtletí 2013.  

Evropský i český ocelářský průmysl je nucen vyrábět výrobky s vysokou přidanou 

hodnotou a technologií s nižší zátěží na životní prostředí. Splnění tohoto cíle bude možné 

pouze s rozvojem výzkumu a vývoje. Celosvětově narůstají požadavky na aplikovaný 

výzkum, ve spolupráci s vysokými školami a technickými univerzitami. Výsledky by se měly 

dostavit na poli konkurence – schopnosti a ve vztahu k jiným konkurenčním materiálům. 

V současné obtížné finanční situaci v mnoha zemích Evropy a nastávajícímu ochlazení 

ekonomik EU bude nutno hledat nová odbytiště naší produkce v jiných oblastech, které 

nebudou odbytovou krizi tak zasaženy, aby byl zachován alespoň částečný meziroční růst 

tuzemské produkce i v následujících letech. [11] 
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2 INTEGROVANÝ HUTNÍ PODNIK 

Integrované hutní podniky jsou tvořeny těmito různými jednotkami: 

 Závody aglomerace 

 Závody peletizace 

 Koksovna 

 Vysoké pece 

 Ocelárna 

 Válcovna 

 Slévárna 

 Údržba 

 Doprava 

Výrobní činností hutních podniků je převážně výroba a zpracování surového železa 

a oceli, z nichž je následně tvořen výrobní program, který mohou tvořit např. plechy, profily, 

dlouhé a ploché válcované výrobky, štětovnice, tvarovací výpalky. 

Jakostní sortiment může mít tyto účely využití, jako jsou např. nosníky, úhelníky, 

jeřábové kolejnice, kruhová a čvercová ocel, dopravní stroje a vozidla, ocelové a mostní 

konstrukce, otěruvzdorné plechy, tlakové nádoby užívané za normálních i zvýšených teplot, 

plechy odolné proti atmosférické korozi, speciální vojenská technika. Jednotlivé provozní 

jednotky a v nich výrobní procesy jsou na sebe vzájemně vázány. 
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2.1 HUTNICKÉ POSTUPY VÝROBY 

V provozech hutních podniků je vysoká pec srdcem všech provozních jednotek. 

Vysokopecní pochod je soubor velkého počtu různých dějů, které probíhají ve vsázkových 

materiálech během jejich zpracování ve vysoké peci. Jedním z druhů vsázkových surovin je 

železná ruda. Pro přípravu železné rudy nám slouží dva druhy zařízení a to jsou závody 

aglomerace a peletizace. 

Výroba pelet obsahuje dvě za sebou následující operace: 

1. Sbalování jemnozrnných materiálů do tvaru kuliček s přídavkem optimálního 

množství vody. 

2. Zpevňování sbalků na pelety, pomocí pojiv vypalováním. 

Pochod zpevňování sbalků je možno členit na pět fází: předsušení, sušení, 

předehřívání, vypalování a ochlazování. Surové sbalky se vyrábějí v peletizačních bubnech 

nebo v peletizačních mísách.  

Aglomerační proces je souborem fyzikálních, tepelných a chemických dějů. 

Roztavením jemnozrnných částic a natavením povrchu větších částic získáváme taveninu, 

která umožňuje spojení jednotlivých částic do pórovitého spečence – aglomerátu. 

Jako druhá vsázková surovina pro vysoké pece je koks. Koks je palivem a slouží ve 

vysoké peci jako zdroj tepla, redukovadlo železných rud a napomáhá k nutnému proudění 

plynu vysokou pecí. 

Koks se vyrábí v koksovně pyrolýzou černého uhlí při vysoké teplotě nad 1000 °C bez 

přístupu vzduchu. K výrobě koksu používáme černé uhlí, s nízkým obsahem síry a vhodnými 

vlastnostmi pro koksování. Koksovacími vlastnostmi se rozumí celková schopnost uhlí 

působit na děj koksotvorného pochodu a tímto na výslednou jakost vyráběného koksu. Tuto 

schopnost zajišťuje především spékavost, plasticita a puchnutí uhlí. 

Spékavost je schopnost rozemletého uhlí spéci se v pevný koksový zbytek. Při spékání 

uhlí přechází jeho část do plastického stavu a smáčí ostatní netající uhelné složky. 

Mezi teplotami 320 až 450°C některé složky uhlí přecházejí do plastického stavu, v němž se 

uhlí dobře odplyňuje. V počátku plasticity začíná uhlí měknout a při vyšší teplotě, to je 

na konci plasticity se tvoří polokoks. Puchnutím se rozumí zvětšování objemu uhlí v oblasti 
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jeho plastického stavu. Vyjma koksovacích vlastností vsázky na jakost vyrobeného koksu 

mají vliv ještě tyto vlastnosti vsázky jako je zrnitost, vlhkost, hustota, obsah popela, stupeň 

homogenity a rychlost koksování. 

Poslední surovinou vsázky tvoří kyselé struskotvorné přísady jako vápenec a dolomit. 

Všechny suroviny vysokopecní vsázky se shora postupně zavážejí. Přesně vymezená dávka 

koksu se střídá se směsí aglomerátu. Železná ruda se postupně redukuje a tekuté železo spolu 

se struskou plní a zůstávají na dně pece. Vypouštění surového železa a strusky z vysoké pece 

se nazývá – odpich. Surové železo se pomocí dopravních zařízení přepravuje do ocelárny 

respektive do kyslíkových konvertorů, kde se snižuje procento uhlíku na méně než 1%, čímž 

získáváme z tekutého železa ocel. Tekutá ocel se odlévá do ingotů nebo pomocí plynulého 

odlévání. Odlité výrobky se přetvářejí ve válcovnách a slévárnách.  

Metalurgické strusky dělíme na vysokopecní strusky, ocelářské strusky a slévárenské 

strusky. Náklady výroby se odvíjejí od správně zvoleného optimálního struskotvorného 

režimu. Důležitá je dobrá tavitelnost, schopnost absorbovat nežádoucí látky z taveniny, 

chemická aktivita. Vlastnosti strusek jsou v hutních závodech pečlivě hlídány a kontrolovány. 

Před odléváním musí být struska z povrchu taveniny stažena, protože zbytky strusky by 

mohly zhoršit jakost vyráběných bram, ingotů a odlitků tvorbou nekovových vměstků. 

Vysokopecní struska se používá převážně ve stavebnictví např. k výrobě štěrku, jako náhrada 

kameniva do betonu. 

2.2 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 

2.2.1 ZAŘÍZENÍ AGLOMERAČNÍCH ZÁVODŮ  

Zařízení aglomeračních závodů jsou rozdělena do studených a teplých úseků. 

Dovoz surovin do závodů je zajištěn kolejovou dopravou v železničních vozech, které se 

přistaví k otočnému výklopníku. Zde se vůz zasune do bubnu výklopníku, jehož otočením se 

materiál vysype přes rošt do zásobníků. V zimním období procházejí vlaky se zamrzlým 

materiálem rozmrazovnou. Těmito zařízeními je tvořen studený úsek. 

Dopravu surovin zajišťují pryžové dopravní pásy o šířce 650 až 1 200mm. Rudná 

směs, přísady a palivo z dávkovacích zásobníků se dávkují talířovými podávači. Směs se váží 

pásovými vahami. K míchání, vlhčení a předpeletizaci jsou určeny mísiče a sbalovací bubny. 
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Míchací bubny mají délku přibližně 8 m a jsou opatřeny vlhčícím zařízením. Sbalovací bubny 

o průměru asi 3,5m mají délku 10 až 11,5m. Aglomerační vsázka dále putuje zásobníkem 

směsi a následně bubnovým podávačem dávkována na spékací pás, jenž tvoří jádro 

aglomeračního zařízení. Palivo v horní vrstvě aglomerační vsázky se zapálí zapalovacím 

zařízením na směsný plyn, které je tvořeno zapalovací hlavou, jejíž délka dosahuje 

2,25 až 5,8 m a hořáky. Směsný plyn je přiveden z mísící stanice, spalovací vzduch dodá 

ventilátor. Vzduch nutný k dalšímu hoření paliva se prosává odsávacími komorami, 

kolektorovým potrubím a exhaustorem. 

Spékací pás je tvořen řetězem spékacích vozíků, které se posouvají po kolejnicích. 

Snadný posun spékacích palet zajišťuje centrální mazací systém. Spékací paleta pásu 

o rozměrech 2,5m x 1m je vybavena litinovými bočnicemi a třemi řadami roštnic po 90ks. 

Odsávací soustava pod spékacími vozíky je tvořena odsávacími komorami. Počet komor se 

odvíjí od velikosti spekacího pásu. Jsou spojeny s odsávacím potrubím regulačními klapkami. 

Spékací pás má obvykle dvě odsávací potrubí. Hotový aglomerát postupuje dále drtičem, 

třídičem a chladicím zařízením na rudný most vysokých pecí. Drtič je obrovský hřídel, na 

něm jsou připevněny dvojdílné nože, které se pohybují mezi roštnicemi. Rozdrcený aglomerát 

přepadává na třídič. Aglomerát o zrnitosti 10 až 100mm se ochlazuje z teploty asi 850°C 

na teplotu kolem 100°C na pásovém chladiči. K odlučování prachu z plynů se používají 

multicyklóny.  

2.2.2 ZAŘÍZENÍ PELETIZAČNÍCH ZÁVODŮ 

Rozsah zařízení peletizačních závodů se odvíjí od vlastností materiálů dodávaných 

z místa vytěžení do úpravárenského závodu. Tyto materiály se mísí v lopatkových, 

korytových, bubnových a šnekových mísičích před plněním do zásobníků. Suroviny by měly 

být navlhčeny a proto vlhčící zařízení je součástí míchacího zařízení. Důležité je i přesné 

dávkování surovin. K jejich vážení se používají pásové nebo zásobníkové váhy. Sbalování 

jemnozrnného materiálu se děje ve sbalovacích bubnech nebo mísách. 

Sbalovací bubny mají průměr až 3,6m a délku 9 až 11m. Sbalovací mísa má válcovitý 

tvar o průměru 1m u laboratorních a 7,5m u provozních zařízení. Výška stěny je 

600 až 800 mm. [6]. Válečkové podavače podávají sbalky do vypalovacího zařízení, jako jsou 

šachtové pece nebo přímé vypalovací pásy. 
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2.2.3 KOKSÁRENSKÉ BATERIE 

Podle vstupních hodnot uhlí a výstupních hodnot koksu se provozují koksárenské 

baterie se sypným provozem a baterie s pěchovaným provozem. 

Koksárenská baterie se sestává z určitého počtu koksovacích pecí, s potřebným 

otápěcím a obslužným zařízením. Dále se skládá z koksovacích komor s topnými stěnami, 

regenerátorů, spalinových kanálů, komínů, základů a výztuh pecí, pecních dveří a strojního 

zařízení. Koksovací komora jako pracovní prostor je tvořena podlahou, topnými stěnami, 

klenbou a dveřmi. Zde za nepřístupu vzduchu působením tepla z topných stěn probíhá 

karbonizace uhlí na koks. Délka komory dosahuje 12 až 16m, výška od 3 do 7m 

a z technologického hlediska je rozhodující šířka 0,41 až 0,48m. Topné stěny vytvářejí 

soustavu topných kanálků pro rovnoměrné spalování topného plynu a jsou spojeny 

s regenerátory kolenovou skříní. Baterie stojí na základové desce. Pecní dveře tvoří kovový 

rám, jenž je vyložen žáruvzdornou vyzdívkou.  

2.2.4 VYSOKÁ PEC 

Vysoká pec se řadí mezi jedno z hlavních metalurgických zařízení, sloužící pro výrobu 

surového železa. Suroviny vstupují do horního válcovitého prostoru - sazebny, která tedy 

slouží k plnění pece a k odvádění vysokopecního plynu. Sazebna je tepelně slabě namáhanou 

části vysoké pece o to však více potřebuje důkladnou ochranu před mechanickými účinky 

sázených surovin. Tuto ochranu zajišťují ocelové desky zavěšené na vnitřní straně šamotové 

vyzdívky sazebny a vícero litinové skříně spojené do tvaru prstence. 

Pod sazebnou je šachta. Má tvar komolého kužele. Je nejobjemnější části vysoké pece. 

V nejširším místě přechází v rozpor, který má tvar válce, aby došlo k plynulejšímu přechodu 

z šachty do sedla. Rozpor a šachta vysoké pece tvoří stavebně jeden prvek. Sedlo se směrem 

dolů zužuje, neboť tavením surovin se zmenšuje jejich objem. 

Sedlo navazuje na nístěj. Nístěj má válcový tvar a tvoří dno vysoké pece. Po celém 

vrchním obvodu nístěje asi 0,5m pod spodním okraje sedla je umístěno 12 až 46 výfučen 

dmýchajících ohřátý vzduch. V nístěji se hromadí surové železo spolu se struskou, které se 

odlévají odpichovým otvorem. Pec může mít i více odpichových otvorů v různých úrovních. 
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Ve dně vysoké pece pod hladinou výpustí surového železa je zóna nazvaná „ mrtvý 

muž“ 0,5m vysoká, která je zcela zaplněna během provozu tekutým surovým železem. 

2.2.5 VÝROBA OCELI V KONVERTORECH  

Vlivem deformace může technické železo přejít do plastického stavu a stává se 

v určitém rozmezí teplot pod bodem tání mechanicky tvářitelné. Tento typ technického železa 

nazýváme ocelí. Současná výroba oceli ve světě se děje hlavně v kyslíkových konvertorech. 

Základem výroby oceli v konvertorech – Bessemerově konvertoru, Thomasově konvertoru je 

proces dmýchání vzduchu nebo kyslíku do tekutého surového železa. V kyslíkových 

konvertorech podstatou zkujňování surového železa je to dmýchání kyslíku o čistotě min. 

99,6 % a tlaku 2,15 až 3,43MPa. Konvertory dále rozlišujeme na konvertory buď se spodním 

dmýcháním nebo s dmýcháním O2 horem. Ocelová nádoba LD konvertoru je hruškovitého 

tvaru s horním otevřeným otvorem, s nezbytnou kyslíkovou tryskou a je otočná kolem své 

vodorovné osy. 

Základ tuhé vsázky tvoří ocelový odpad a vápno. Vsázka je navážena pomocí 

zavážecích beden. Na tento odpad tedy už do sklopeného konvertoru je naléváno surové 

železo. Počet otvorů kyslíkové trysky se odvíjí od velikosti konvertoru. Ostatní přísady se 

navážejí v průběhu tavby ze zásobníků umístěných nad vlastním tělem konvertoru. Dmýchání 

je opatřeno automatizovaným systémem řízení. Za zmínku stojí, že kyslíkové konvertory se 

spodním dmýcháním kyslíku umožňují předehřát ocelový odpad pomocí trysek ve dně 

konvertoru a dále jsou mnohem méně náročné na zabrání půdorysné plochy haly 

konvertorové ocelárny než v případě LD konvertorů. 

2.3 ZPRACOVÁNÍ OCELI VÁLCOVÁNÍM NA VÁLCOVACÍCH 

TRATÍCH 

Válcovny jsou tvořeny válcovacími tratěmi. Jejich technologické vybavení závisí 

od sortimentu válcovaných výrobků (plechy, tyče, pásy, trubky, dráty). Válcovací trať je 

seskupením různých strojů a zařízení, pomocí nichž dochází k plynulé plastické deformaci 

kovu mezi válci. 
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Hlavní zařízení válcovací tratě tvoří válce válcovací stolice, elektrický motor, spojka, 

reduktor otáček, pevná hlavní spojka, jenž umožňuje pohon jednoho válce stolice, přičemž 

krouticí moment motoru je převeden přes objímky na čepy dvou horizontálně umístěných 

pracovních válců. Stolice dělíme podle počtu válců na dvouválcové – dua, tříválcové – tria, 

čtyřválcové – kvarta, mnohoválcové a univerzální. Požadovaná jakost vývalku může být 

splněna na stolici kvalitní konstrukce. Válcovací stolice musí být odolná tudíž pevná, musí 

umožnit rychlou a bezpečnou výměnu válců a dalších vadných dílů, zároveň i jednoduchá, 

přestože válcovací pochod by měl mít automatické řízení. 

Válcovací tratě jsou rozděleny podle uspořádání válcovacích stolic na válcovací tratě 

s jednou pracovní stolicí např. pro válcování plechu, s uspořádáním pracovních stolic v ose 

(vedle sebe) např. pro válcování drátu, průběžné tratě kde trať má více stolic a provalek 

postupně prochází všemi stolicemi, ale může být pouze v jedné stolici současně. Určeny pro 

válcování tvarových vývalků. Dále polospojité válcovací tratě průběžné zde je provalek 

současně ve více nebo ve všech stolicích najednou, pak uspořádané vedle sebe válcuje se 

ve volných smyčkách. A spojité válcovací tratě jako poslední. Provalek je současně ve více 

stolicích. 

2.3.1 ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ODLITKŮ VE SLÉVÁRNĚ 

Odlitkem nazýváme výrobek, který vznikne ztuhnutím tekutého kovu ve formě. 

Odléváním zhotovíme součástky takového tvaru, které by jiným způsobem nebylo možno 

vyrobit. Ve výrobě jde o téměř ideální přizpůsobení tvaru výrobku jeho využití. 

Charakteristika jednotlivých výrobních uzlů, které na sebe vzájemně navazují, jsou: tavírna, 

formovna, jádrovna a čistírna. Tavící zařízení pro slitiny Fe: kupolové pece, elektrické 

indukční pece, elektrické obloukové pece. Slévárenské formy se zhotovují ve formovně 

a do nich se vkládají jádra vyrobená v jaderně. Roztavený kov se lije do forem formovací 

linky. Hotový odlitek následně chladne a pak se z dutiny formy vytluče. Dále se odlitek čistí 

a to buď strojním tryskáním, nebo se strojně i ručně brousí, po následném lakování putuje 

odlitek do expedice. 
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3 MANAŽERSTVÍ ÚDRŽBY 

Pravidelná údržba je nezbytná k udržení strojů, technického vybavení a pracovního 

prostředí v bezpečném a spolehlivém stavu. Chybějící či nedostatečná činnost údržby může 

vést k nebezpečným situacím, úrazům a zdravotním komplikacím. Údržba se řadí k vysoce 

rizikovým činnostem a je prováděna ve všech odvětvích a na všech pracovištích. [15] 

Podle normy ČSN EN 13306: 2002 se údržba týká „ kombinace všech technických, 

administrativních a manažerských činností během životního cyklu objektu zaměřených na jeho 

udržení ve stavu nebo jeho navrácení ze stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci.“
1
 

Údržba je obecný pojem pro řadu úkolů v různých typech odvětvích a všech druzích 

pracovních prostředí. Činnosti údržby zahrnují: kontrolu, monitorování, zkoušku shody, 

funkční zkoušku, generální opravu, opravu, rekonstrukci, dočasnou opravu, určení chyby, 

lokalizaci chyby, měření, seřizování, zkoušky, výměnu dílů, udržování, zjišťování závad, 

obsluhu, mazání, úklid.  

Údržba je tedy jedním ze základních podnikových pomocných neboli obslužných 

procesů, které se však významným vlivem podílí na výsledcích hospodaření podniku. 

Jako služba nemůže být údržba hodnocena jako samostatný celek, ale vždy pouze ve vztahu 

k výrobě a jejím hospodářským výsledkům. Vztah k výrobě je poněkud kontroverzní. 

Na jedné straně údržba zatěžuje náklady výroby. Náklady údržby jsou tím větší, čím větší je 

rozsah údržby a s ním vyvíjené úsilí. Přitom ale se zvyšujícím se úsilím údržby dochází 

ke snížení ztráty provozního času agregátů a tím i ztráty z nevyrobené produkce. Přidaná 

hodnota díky vhodně zvolené strategii údržby pro výrobní zařízení se projeví v mnoha 

hlediscích jako je snížení negativních dopadů poruch v různých oblastech, optimalizace 

logistických procesů, optimalizace investičních nákladů, zdokonalení řízení lidských zdrojů, 

dodržení legislativních požadavků, zlepšení postavení podniku v konkurenčním prostředí. 

Poruchy mají negativní vliv jak na bezpečnost, tak na akceschopnost zařízení 

a v neposlední řadě na pracovní a životní prostředí. Důsledky poruch se v současnosti 

promítají do zákonných požadavků, jako jsou požadavky na analýzu rizika a jejich prevenci. 

                                                 

1
 HELEBRANT,F., Technická diagnostika a spolehlivost IV. Provoz a údržba strojů, Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava, 2008 str.30 
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Bez důkladných schopností a znalostí odhadnout stav technického zařízení a vzniku možných 

negativních jevů snižujících jeho bezpečnost a spolehlivost není možné nastavit odpovídající 

preventivní opatření. Metody řízení údržby musí být plně zahrnuty do stanovených 

podnikových cílů a tyto cíle se musí promítnout do cílů stanovených pro řízení činnosti 

údržby. [4] 
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4 SYSTÉMY ÚDRŽBY 

Člověk je nucen pečovat o své pracovní pomůcky a různá výrobní zařízení již 

od dávných dob. Strojním a hutním výrobním zařízením a jejich prvkům je potřeba se věnovat 

s jistou systematičností, čímž následně stoupají požadavky na samotnou údržbu. Péči o jakost 

a volbu optimálních způsobů údržby si v současné době již neumíme představit bez správné 

fungující technické diagnostiky, na jejímž základě se samotná údržba dostává na nový 

generačně odlišný systém údržby. 

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

pro zabezpečení údržby. Hlavními úlohami systému údržby jsou: [16] 

 Stanovit hlavní druhy opravárenských prací dle charakteru používaného zařízení 

a podmínek provozu. 

 Stanovit potřebný interval opravárenských prací. 

 Stanovit nezbytný objem prací na základě norem náročnosti údržbářských výkonů, 

objemu materiálových nákladů, minimalizace prostojů výrobních zařízení. 

 Využívat moderních stylů organizace oprav. 

 Vytvořit vhodný systém motivace na výsledky údržby. 

 Zajistit adekvátní organizaci materiálového toku údržby. 

 Zajistit příslušnou kvalitu provedených údržbářských prací. 

 Vytvořit systém plánování provozně – údržbářských prací s možností zapojení 

do navazujících podnikových činností. 

4.1 VÝVOJOVÉ STUPNĚ SYSTÉMU ÚDRŽBY 

Všeobecně se v literatuře uvádí členění údržby do sedmi vývojových stupňů 

označovaných jako údržba. 
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4.1.1 1. STUPEŇ – SYSTÉM KOREKTIVNÍ ÚDRŽBY (V MINULOSTI ÚDRŽBA 

PO PORUŠE) 

Je nejčastějším způsobem realizace údržby výrobního zařízení. Údržba je vykonávána 

po určení chyby a určena pro uvedení zařízení do stavu, v němž může vykonávat 

požadovanou funkci. 

Typické použití je v provozu, ve kterém je vzájemná zastupitelnost zařízení 

umístěných blízko sebe (např. soustruhy). Je použitelná i u typů výroby, kde je k dispozici 

pouze jeden stroj pro daný účel, ale z jistého důvodu vyrábí do zásoby a nehrozí prodleva 

návazných procesů. 

Výhody tohoto systému jsou snad jen v plném využití rozsahu životnosti výrobního 

zařízení s minimálními nároky na informační systém. Klade malé požadavky na inspekční 

a diagnostickou činnost a prevenci. 

Nevýhody tohoto systému jsou, že vlastně neexistuje možnost, aby tento systém byl 

plánovitý. Poruchy často vyvolávají řetězec dalších poškození, a ztráty jsou pak vyšší, než 

jsou vlastní náklady na opravu. Není vhodné tento systém aplikovat u výroby s plynulou 

návazností jednotlivých operací a u zařízení kde výpadek způsobuje velké ekonomické ztráty 

a porucha vyvolá nebezpečné situace (např. chladnutí a roztápění pecí). [4, 17] 

4.1.2  2. STUPEŇ – SYSTÉM PLÁNOVANÝCH PREVENTIVNÍCH OPRAV  

Údržba, která se provádí podle předem stanovených intervalů anebo v souladu 

s předepsanými kritérii s cílem snížení pravděpodobnosti poruchy a snížení funkčnosti 

zařízení. Jde o soubor činností kde je potřeba systematickým způsobem zabezpečovat znalost 

stavu výrobního zařízení, jako jsou inspekční prohlídky, revize, kontroly, technické 

diagnostiky, cyklické obnovy a výměny vytypovaných náhradních dílů. Po uplynutí doby 

provozu, stanovené na základě zkušeností a s ohledem na stanovení výrobního plánu, se 

výrobní zařízení odstaví, zkontroluje, rozeberou se a vymění jejich poškozené části nebo celá 

soustava.  

Tento systém by měl být zaveden ve zcela výjimečných případech a to tam kde 

na provedení údržbářského výkonu stačí velmi krátká doba a vlastní zásah je mnohonásobně 

levnější než následná škoda, také tam kde dochází k větší četnosti poruch bez těchto 
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preventivních zásahů a periodický zásah, který vyplývá ze zákona z důvodu minimalizace 

rizika ohrožení zdraví pracovníků ve výrobním procesu. 

Výhody tohoto systému jsou, že již existuje jistá forma řízení údržby a sledování její 

ekonomičnosti, dále je určité zmenšení rizika výpadku zařízení během provozu a existuje 

evidence o tomto provozu a provozních podmínkách. 

Nevýhodou tohoto systému je, že je velmi nákladný, není optimální, protože je 

založen na pevném časovém cyklu bez ohledu na faktický technický stav udržovaného 

zařízení. Často se vyměňují části zařízení, které by ještě mohly být v chodu a naopak se 

některé díly nahrazují pozdě, což následně vede ke zhoršení kvality výroby a údržbářský 

zásah je pak mnohem náročnější. [3, 12] 

4.1.3 3. STUPEŇ – SYSTÉM DIFERENCOVANÉ PROPORCIONÁLNÍ PÉČE 

V případě poruchy jistého zařízení dochází k výpadku celého výrobního procesu, části 

výrobního zařízení představují tzv. kritické uzly. U tohoto systému se stanovuje stupeň 

složitosti strojů, stupeň technické úrovně, technický stav na základě zjevných znaků 

opotřebení, náročnost opravitelnost. V zahraniční literatuře bývá označována jako produktivní 

údržba. 

Výhodou tohoto systému je řízení údržby na podkladě nákladů a poruchovosti 

a vyšším podílem preventivní údržby dochází k výraznému snížení těchto nákladů na údržbu. 

[3, 12] 

4.1.4 4. STUPEŇ – SYSTÉM DIAGNOSTICKÉ ÚDRŽBY  

Jedná se o systém údržby, který se stanovuje na základě skutečného stavu zařízení 

nebo jeho části některou exaktní metodou technické diagnostiky (vibrotechnika, tribotechnika, 

termovize). Stroje a zařízení jsou odstaveny pouze, když dosáhnou mezní fáze opotřebení, či 

překročí meze přípustné tolerance. Vypočítává se doba, po kterou bude zařízení 

v provozuschopném stavu. 

Výhody systému je to první systém postavený na skutečném stavu technického 

zařízení a je základem pro údržbu podle skutečného stavu. Nevýhodou jsou poměrně vysoké 

náklady pro pořízení diagnostických přístrojů. [3, 12] 
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4.1.5 5. STUPEŇ – SYSTÉM PREDIKTIVNÍ (PROGNOSTICKÉ) ÚDRŽBY  

Systém, jenž navazuje na systém diagnostické údržby a je dále rozšířen. Znalost 

okamžitého stavu zařízení je dosažena systematickým sběrem informací z inspekční, provozní 

a diagnostické činnosti. Kvalitně zpracovaný program prediktivní údržby využívá dostupné 

a ověřené technologie testování např. infračervenou termografii, analýzu vibrací, analýzu 

oleje, ultrazvukové testování. K opravě a údržbě dochází tedy co nejpozději a co v nejmenším 

rozsahu tak aby zařízení bylo co nejdéle provozně spolehlivé a schopné užití pro požadovanou 

kvalitu výroby. Naměřené provozní parametry se nepoužívají pouze k vyhodnocení 

momentálního technického stavu, ale na základě předpokladu vývoje se odvozují predikce -

 prognózy. To je tedy čas do následné nutné opravy. Můžeme tedy kvalitněji připravit 

údržbářský zásah a sladit tak termín údržbářského zásahu s výrobními požadavky. 

Výhodou tohoto systému je odstavení výrobního zařízení pouze v případě, jestliže to 

jejich technický stav na základě vyhodnocených informací vyžaduje. Dalším přínosem 

kvalitně zavedeného systému prediktivní údržby je skutečnost, že odstraňuje nutnost 

rozhodovat se pouze na základě odhadů. Minimalizují se plánované prostoje vyvolané 

nutností údržbářských zásahů. Náhradní díly a uzly se vyměňují pouze tehdy, jestliže dosáhly 

příslušného stavu opotřebení. Údržbářské zásahy a náklady na jejich realizaci jsou s využitím 

výpočetní techniky systematicky analyzovány a vyhodnocovány. Na základě této analýzy jsou 

vyvozena korektivní opatření konstrukční, technologická a jiná, která odstraní nebo eliminují 

nutnost dalšího údržbářského zásahu. Systém umožňuje předcházet haváriím a do procesu 

údržby jsou aktivně zapojeni všichni, kteří jsou hmotně zainteresováni na snižování nákladů 

údržby. Systém prediktivní údržby je méně nákladný a spolehlivější než tradiční preventivní 

údržba založená na předem stanovených intervalech prohlídek stanovených od množství 

provozních hodin nebo časového plánu. Nevýhodou jsou zvýšené náklady na inspekci 

a diagnostiku. [3, 12, 13] 

4.1.6 6. STUPEŇ – SYSTÉM AUTOMATIZOVANÉ ÚDRŽBY 

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

rozložen do několika základních modulů např. Modul Dispečer, Modul Pracovní příkazy, 

Modul Preventivní údržba, Modul zařízení atd. a termín systém automatizované údržby je 

nahrazen názvem informační systémy pro řízení údržby. Je to tedy systém kde řízení údržby 

probíhá za pomoci výpočetní techniky. [3] 
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4.1.7 7. STUPEŇ – SYSTÉM TOTÁLNĚ PRODUKTIVNÍ ÚDRŽBY 

Od roku 1970 je možno sledovat snahu nahradit zastaralou filozofii údržby. Tato 

snaha souvisela s vysokým konkurenčním prostředím, složitostí výrobních zařízení, 

stoupajícími požadavky na kvalitu výrobků a celý výrobní proces. Jako příklad můžeme uvést 

velkou průmyslovou havárii v Černobylu, jejíž příčinou byly zřejmě nedostatečné znalosti 

výrobních zařízení z hlediska příčin a důsledků jejich poruch. V 70 letech vzniká program 

údržby, definovaný jako RCM – Údržba zaměřená na bezporuchovost (Reliability Centred 

Maintenance), který určuje vhodnou strategii údržby na základě sedmi kritérií. Následně 

vzniká v roku 1971 v Japonsku koncepce TPM – Komplexní (celková) produktivní údržba 

(Total Productivity Maintenance). Tento systém mění postavení a řízení údržby jako 

strategického partnera procesu výroby, s účastí všech ostatních podnikových procesů. 

Podstatou TPM je integrace systému údržby s dalšími manažerskými systémy. Tato integrace 

by měla být veřejně prohlášena řídícím managementem podniku a dále by ji měli přijmout 

jednotliví řídící pracovníci až po výrobní dělníky a údržbáře. Jinak není možné tento systém 

úspěšně zavést. [4] 

RCM nám objasňuje tento okruh otázek např.: jaké jsou funkce daného zařízení, 

jakým způsobem dochází k poruše těchto funkcí, co způsobuje poruchu, co se děje v případě 

vyskytnutí poruchy, jakým způsobem se každá porucha projevuje, jak se dá předcházet vzniku 

poruchy, jaké je možné řešení v případě, kdy se průběh poruchy nedá předpovědět, respektive 

se mu nedá předejít. Strategie RCM sleduje chod každého prvku a definuje důsledky jeho 

poruchy. Důsledky jsou zapříčiněné hlavně skrytými poruchami, důsledky ovlivňují 

bezpečnost, životní prostředí. Provozní důsledky ovlivňují přímé náklady v důsledku oprav 

těchto zařízení a ve výrobě představují ztrátu. Nepřímé důsledky se podílejí pouze na velikosti 

celkových nákladů. [16] 

Podstata a princip RCM 

Podstatou je posloupnost kroků, jejichž cílem je přejít z počátečního programu řízení 

údržby k dynamickému programu, jehož změna vychází ze změny stavu zařízení v průběhu 

jeho provozu. 

Počáteční (inherentní) program údržby jde o program vypracovaný ve spolupráci 

s dodavatelem a uživatelem zařízení, je definovaný před uvedením do provozu. 
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Dynamický program údržby je vypracovaný na základě počátečního programu, impuls 

k zahájení dává uživatel a to hned po nástupu provozu zařízení. Musí zohlednit skutečné údaje 

o poruchách, pokroky technologie, materiálů, údržbářské techniky a nástrojů. 

Mezi základní nástroje RCM patří: 

 Analýza rizik 

 Analýza příčin a následků 

 Metoda FMEA – Analýza příčin a důsledku poruch [7] 

Základními cíli TPM jsou: nulový počet poruch a chyb, nulové množství prachu 

a špíny, nulový počet prostojů, nulový počet úrazů a nehod. 

Pilíře daného systému TPM jsou např.: 
2
 

1. Zlepšování (audity) 

2. Produktivní údržba 

(preventivní údržba, korektivní údržba, prediktivní údržba, provozuschopnost) 

3. Autonomní údržba – údržba prováděna operátorem zařízení 

(mazání, nastavování, čištění) 

4. Vzdělávání a školení 

5. Kvalita vykonávaných činností údržby (výkonové ukazovatele) 

6. Zvyšování výkonnosti ostatních oddělení (např. administrativa, zásobování) 

7. Orientace na bezpečnost, hygienu práce a životní prostředí  

Před zavedením TPM je potřeba snížit těchto šest vytypovaných ztrát: neplánované 

prostoje, poruchy, časy nastavení a seřízení strojů, zmetky, chod na prázdno, ztráty 

ze zpoždění začátku operace. 

                                                 

2
 Hrubec, J., Virčíková, E., a kolektiv Integrovaný manažerský systém, Slovenská polnohospodárská 

univerzita v Nitre 2009. str.325  
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TPM – pět pravidel v procesu realizace tzv. 5S:
3
 

1. Pořádek – SEIRI – vytvořit pořádek (všechno nepotřebné vyhoď). 

2. Organizovanost – SEITON – každý předmět má svoje místo (předměty uložit tak, aby 

v případě potřeby byli lehce dosažitelné). 

3. Čištění – SEISOU – udržuj pracoviště a zařízení čisté 

4. Úhlednost – SEIKETSU – osobní vztah k pořádku (začni nejprve u sebe –

 standardizace 5S). 

5. Disciplína – SHITSUKE – dodržuj předpisy na pracovišti, vytváření dobrých návyků. 

Do této kategorie údržby zařazujeme dle literatury údržbu označovanou jako 

proaktivní údržba, která se soustřeďuje na příčiny a ne na příznaky opotřebení. Představuje 

údržbu zaměřenou na preventivní činnosti, aby se zamezilo vzniku poruchy 

anebo minimalizovaly se následky poruchy. Tato strategie zahrnuje jak preventivní tak 

prediktivní činnosti, jimiž dosahujeme úspory, zvýšení účinnosti a výkonnosti, které bychom 

standardními metodami údržby nedosáhli. Zaměřuje na prodloužení životnosti zařízení. 

Jestliže odstraníme špínu a jiná znečištění porucha nemusí vůbec nastat. Tuto skutečnost 

zjišťuje proaktivní údržba. Tudíž prvním úkolem při implementaci této údržby bude kontrola 

znečištění mazacích a hydraulických kapalin. 

                                                 

3
 Hrubec, J., Virčíková, E., a kolektiv Integrovaný manažerský systém, Slovenská polnohospodárská 

univerzita v Nitre 2009. str.326  
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5 ŘÍZENÍ A ORGANIZACE ÚDRŽBY 

Pojem řízení údržby je definovaný jako: všechny činnosti managementu, které určují 

cíle, strategie, a zodpovědnost v rámci údržby a uskutečňují je prostřednictvím plánování, 

řízení, kontroly a zlepšování organizačních metod včetně ekonomických hledisek.
4
 

Procesní přístup v řízení údržby je možno definovat jako soustavu na sebe 

navazujících procesů viz Tabulka č. 1 

Tabulka 5.1.: Jednotlivé prvky cyklu PDCA v řízení údržby [8 + vlastní] 

Politika údržby 

Požadavky zákazníků 

- Cíle údržby 

- Organizace zabezpečení 

- Finanční zabezpečení údržby 

Plánování  

Plan  

-  Požadavky na zabezpečení údržby (např. legislativa, 

cíle uživatele), 

-  Identifikace a analýza úloh (rizika, poruchy), nástroje 

koncepcí (např. FMEA, Paretova analýza) 

-  Specifikace strategií a činností 

-  Přidělení zdrojů údržby 

-  Rozvržení činností 

Realizace  

Do 

-  Vykonávání strategií, jednotlivých typů a činností 

(preventivní, prediktivní, korektivní atd.) 

-  Záznam údajů 

-  Specifické bezpečnostní a environmentální postupy 

Kontrola 

Check 

- Audit údržby 

- Výkonové ukazatele 

- Analýza dosažených výsledků 

- Posouzení úrovně vykonávaných činností 

Zlepšování 

Act 

- Zlepšování koncepce údržby 

- Změny zařízení 

- Zlepšování provozních podmínek 

- Zlepšování zabezpečení zdrojů (školení, bezpečnostní 

postupy atd.) 

 

 

                                                 

4
 Pačaiová, H., Sinay, J., Glatz, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov, Košice: SjF TU 

v Košiciach, 2009 str. 204 
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5.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY [1, 9] 

5.1.1 CENTRALIZOVANÁ ÚDRŽBA 

Tato údržba je založená na hierarchicky sestaveném pořadí údržbářských činností. 

Soustředěním kapacit a údržbářů do centrálních organizačních složek, např. dílny na opravu 

elektromotorů, hydrauliky, v nichž se nachází moderní strojové a přístrojové zázemí se může 

dosáhnout zvýšené hospodárnosti, čímž podstatně snížíme celkové náklady na údržbu. 

Pracovníci jsou řízeni z jednoho centra, jsou schopni lépe pečovat o výrobní zařízení, vedou 

evidenci (karty) o strojích a zařízeních. Tyto podmínky podporují multiplikační efekt pro 

vývoj nových údržbářských technologií. Nevýhodou je, že tento systém je poněkud pomalý 

a neoperativní, prodlužuje se čas opravy. 

5.1.2 DECENTRALIZOVANÁ ÚDRŽBA  

Pracovníci údržby jsou přiřazeni podle odbornosti a pracovně – právních vztahů 

do nižších výrobních jednotek. Jsou řízeni jedním pracovníkem z výroby. Nevázne zde 

spolupráce ani doprava materiálu a náhradních dílů. Nedostatkem jsou nadměrné 

administrativní režijní náklady. Není zajištěna dostatečná odbornost, ztrácejí se informace 

o strojích a zařízeních, tím dochází k nedodržování plánu oprav. Údržbáři se nemohou 

přesunout do jiných typu provozů a tím může docházet ke konfliktům mezi jinými 

odděleními. 

5.1.3 INTEGROVANÁ ÚDRŽBA 

Pracovníci údržby nevykonávají pouze údržbářské činnosti, ale i další provozní práce. 

Jsou to vlastně specialisté se širokým rozsahem vědomostí a zručností. 

5.1.4 KOMBINOVANÁ ÚDRŽBA 

Je z části údržbou centralizovanou, z části decentralizovanou i integrovanou. Princip 

řízení závisí na hierarchickém uspořádání. Tato struktura je právě nejvhodnější pro podniky 

v oblasti hutnického průmyslu, s velkou škálou výrobního programu, s vysokým počtem 

pracovníků s různou kvalifikací. 
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Struktura organizace údržby se odvíjí od plánované kapacity, tu zase ovlivňuje úroveň 

přijaté centralizace nebo decentralizace. Organizace údržby se odvíjí od filozofie organizace 

podniku, náročnosti údržby, šikovnosti údržbářských pracovníků a velikosti podniku. 
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6 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ÚDRŽBY 

Správa a údržba majetku je pro organizaci pouze nákladová položka. V dnešní době 

šetření a úspor je nutné snižovat veškeré náklady tedy i náklady na údržbu. Výše nákladu na 

údržbu ovlivňují ceny energií, výběr a vhodné využití používaných technologií a pracovníci, 

kteří se o údržbu starají. Manažeři společnosti by měl dopředu znát cenu těchto technologií 

a umět spočítat, jak veliké budou náklady s jejich údržbou. Dalším činitelem, který ovlivňuje 

výši nákladu na údržbu, je vhodná volba poskytovatele servisních služeb. Cílem řízení 

procesu údržby je najít pro podnik optimální vyvážení mezi rozsahem a náklady 

investovanými do údržby a zajištěním provozuschopnosti zařízení. Zvýšit efektivitu výroby 

a množství vyrobených produktů může mnoha podnikům pomoci aplikační softwarový 

systém, tím že umožní identifikovat a určit přesné příčiny výrobních ztrát způsobených 

nevhodným využíváním jejich výrobních zařízení. 

V procesu popisu systému TPM jsme definovali šest velkých ztrát, které tvoří vstup 

pro hodnocení celkové účinnosti zařízení CEZ, jehož hodnota by měla překročit hranici 85%. 

6.1 CELKOVÁ ÚČINNOST ZAŘÍZENÍ CEZ (OVERALL EQUIPMENT 

EFFECTIVENESS) ANGLICKY OEE 

Celková efektivita výrobních zařízení je obecně známý technicko – ekonomický 

ukazatel a zároveň metodika měření pro srovnávání účinnosti zařízení, výrobních linek nebo 

celých výrobních podniků. Pro naše účely však celková účinnost zařízení je myšlena jako 

účinnost celého systému údržby výrobní společnosti. Při výpočtu ukazatele CEZ se využívá 

kombinace údajů o dostupnosti a výkonnosti výrobních zařízení a kvalitě výroby na těchto 

zařízeních. Z těchto údajů vyhodnotíme, jak jsou jednotlivá výrobní zařízení využívána.  

Výpočet ukazovatele CEZ (OEE): 

)()()( QkvalitymíraPvýkonumíraAvyužitímíraCEZ   [3] 

100(%)  CEZCEZQPACEZ  [4] 

.

.

zařvýrobníhoprovozumožnéhoDoba

prostojezařvýrobníhoprovozumožnéhoDoba
využitíMíra


  [3] 
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Míra využití – jsou ztráty v důsledku poruch, ztráty vlivem přestavby, nastavení 

a seřízení 

.

)(ln.

zařvýrobníhoprovozumožnéhoDoba

taktcyklusíideákusůvyrobenýchPoč
výkonuMíra


  [3] 

Míra výkonu – jsou ztráty vlivem nevyužitých prostojů, ztráty vlivem nižší rychlosti 

kusůvyrobenýchPoč

víceprácezmetkykusůvyrobenýchPoč
kvalityMíra

.

)(. 
  [3] 

Míra kvality – jsou ztráty vlivem neshodných výrobků a ztráty při rozjezdu výroby 

Výpočet hodnoty CEZ např. 78% znamená finanční ztrátu v hodnotě 22% ušlého 

zisku, z důvodu neefektivního využití výrobního zařízení. 

6.2 OUTSOURCING ÚDRŽBY 

Outsourcing je proces, při kterém část vedlejších údržbářských prací se převede 

do kompetence externího dodavatele a zároveň se přenese zodpovědnost za stav technického 

zařízení na tohoto dodavatele. 

Očekává se, že externí partneři zajistí dané údržbářské práce ve stejné ne-li lepší 

kvalitě a to při nižších nákladech, za stejný nebo ještě kratší čas. Výhodou by měla být 

transparentnost těchto nákladů a eliminace skrytých nákladů. Investiční výdaje se přemění 

na provozní výdaje. Důležité je aby se vlastní údržba nestala příliš závislou na této externí 

organizaci. 

Nevýhodou outsourcingu je např., že jsme uvedli nepřesné zadání požadavku, dále že 

úspory, které jsme předpokládali, se nedostaví, dojde k vyzrazení obchodního tajemství atd. 

Po nějaké době obyčejně dostáváme nepřehledné informace a nastává absence zpětné 

vazby ze strany dodavatele. Z tohoto důvodu nastává potřeba sepsání smlouvy o poskytování 

služeb v oblasti údržby. Děje se tak na základě vypracované předběžné evropské normy 

(ENV) z 12. 3. 2001 s názvem: Údržba. Pravidla pro přípravu smluv v údržbě. [4]. 

Management společnosti definuje činnosti, které se stanou předmětem smlouvy 

o údržbě a dodavatele údržby vybere na základě veřejné soutěže anebo na základě 

vyjednávání o ceně. 
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6.3 BENCHMARKING ÚDRŽBY 

Je to metoda, která má za cíl stanovit porovnávací kritéria, pro hodnocení efektivity 

údržby, dosaženou v jednotlivých útvarech údržby a obdržet údaje pro samotné porovnávací 

hodnocení. Orientační porovnávání výstupů má respektovat přání zákazníků. Stanoví se, 

s jakými organizacemi se porovnávání bude provádět, měly by to být jedny z nejlepších. 

Benchmarking se stává jednou z nejhlavnějších částí kompaktního auditu. 

Porovnávací (benchmarkingové) ukazovatele jsou: [3] 

 I01: Náklady na údržbu jako % z reprodukční hodnoty hmotného a nehmotného 

majetku podniku – charakterizuje finanční náročnost udržování majetku podniku. 

 I02: Hodnota zásob náhradních dílů a materiálu pro údržbu jako 

% z Reprodukční hodnoty hmotného a nehmotného majetku podniku – 

charakterizuje relativní velikost zásob náhradních dílů a materiálu pro údržbu. 

 I03: Náklady na externí výkony údržby jako % z celkových nákladů na údržbu - 

charakterizuje Relativní náklady externí údržby a přímo i objem uplatnění externí 

údržby. 

 I04: Náklady na preventivní údržbu jako % z celkových nákladů na údržbu - 

charakterizuje Relativní náklady preventivní údržby a přímo i její uplatnění v podniku. 

 I05: Pracnost preventivní údržby jako % z celkového časového fondu údržbářů – 

charakterizuje Relativní pracnost preventivní údržby a přímo i její uplatnění. 

 I06: Celkové náklady na údržbu jako % z obratu podniku – charakterizuje 

Relativní intenzitu toku peněz do údržby. 

 I07: Celkový počet člověkohodin na školení a trénink jako % z celkového 

časového fondu údržbářů – charakterizuje Relativní intenzitu školení pracovníků 

údržby. 

 I08: Pracnost okamžité údržby po poruše jako % z celkového časového fondu 

údržbářů – charakterizuje relativní pracnost okamžité údržby po poruše a nepřímo 

stupeň uplatnění preventivní údržby. 
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 I09: Plánovaná pracnost údržby jako % z celkového časového fondu údržbářů – 

charakterizuje úroveň přípravy a plánování údržby v podniku. 

 I10: Roční nominální časový fond jako % z ročního kalendářního časového fondu 

– charakterizuje roční nominální časový fond výrobního zařízení. 

 I11: Skutečná doba provozu jako % z ročního kalendářního časového fondu – 

charakterizuje skutečné využití výrobního zařízení a jeho ustálenou pohotovost. 

 I12: Jako podíl skutečné doby provozu k/ke počtu zásahů okamžité údržby po 

poruše – charakterizuje provozní bezporuchovost výrobního zařízení. 

 I13: Jako podíl průběžné doby okamžité údržby po poruše k/ke počtu zásahů 

okamžité údržby po poruše - charakterizuje průměrnou rychlost odstraňování 

poruch. 

 I14: Celková efektivnost zařízení CEZ – charakterizuje celkovou efektivitu 

výrobního zařízení ovlivnitelnou údržbou. 

Tímto porovnáním vyhodnotíme silné a slabé stránky vlastní strategie údržby, načež 

přistoupíme k preventivním a zlepšovacím opatřením. 

6.4 AUDIT ÚDRŽBY 

Audit slouží pro kontrolu zavedených systémů managementem podniku a zjišťování 

neshod v porovnání s technickou dokumentací a platnými normami. Podstatou je popis 

jednotlivých procesů a vytvoření řídící dokumentace. 

Údržba si většinou sama stanovuje vlastní oblasti zkoumání a prověřování. Obsahuje 

např. soubor těchto otázek:  

 Proč musíme tak často přerušovat výrobu kvůli poruchám? 

 Je náš interní proces údržby efektivní? 

 Jsme schopni měřit efektivitu údržby? 

 Jaké činnosti údržby by bylo vhodné outsorcovat ? 

 Jakým způsobem minimalizujeme náklady údržby? 

 Proč máme tak vysoké zásoby náhradních dílů? 
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Mezi cíle a přínosy auditu patří minimalizace rizika vzniku poruch, snížení velkých 

ztrát, snížení nákladů na údržbu v podstatě zkvalitnění celého systému řízení údržby. 

Písemnou zprávu zpracovává auditorský tým. Jsou v ní shrnuty zjištěné nedostatky 

a navržena doporučení k řešení těchto nedostatků a odstranění neshod. Součástí auditu údržby 

by se měl stá i audit jakosti managementu údržby. Příklady otázek: 

 Oblast politiky a cílů údržby 

Odráží politika údržby aktivní závazek managementu podniku vůči BOZP a kvalitě, 

životnímu prostředí a plnění požadavků zákazníků? 

 Oblast plánování údržby a oprav 

Existuje metoda popisující způsob dosažení daných cílů údržby? 

 Oblast bezpečnosti práce 

Má podnik zdokumentované postupy pro identifikaci ohrožení a hodnocení rizik 

v údržbě? 

Základem dobré koncepce údržby je dobře nastavena podnikatelská strategie a s ní 

spojeni kvalifikovaní pracovníci. 
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7 ÚDRŽBA JAKO PROSTŘEDEK NA ŘÍZENÍ RIZIKA 

Základní filozofií v řízení údržby v různých systémech je úkol stanovení a předcházení 

výskytu negativního jevu jako je porucha, z hlediska pravděpodobnosti jejího výskytu anebo 

frekvence, a taktéž z hlediska důsledků. 

Při řízení údržby je potřebné zohlednit riziko v třech rovinách: 

 Riziko jako součást plánování strategie údržby – nebezpečnost zařízení. 

 Riziko jako součást vykonávání údržbářských prací – BOZP údržbářského týmu. 

 Riziko jako součást hodnocení možných negativních dopadů při neadekvátní řízené a 

vykonávané údržbě. 

Veškeří techničtí pracovníci a následně i uživatelé se musí podílet na tom, aby 

výrobek byl bezpečný v průběhu celé jeho etapy technického života. Komplexní systém 

člověk – stroj – prostředí musí být objektem stanovení bezpečnostních analýz - analýzy rizika. 

Mezi faktory vytvářející možnou hrozbu lze zařadit: [10] 

 procesy stárnutí materiálu, např. obložení, ocele, dále dynamická únava  

 špatná montáž, špatné mazání, stárnutí mazacích prostředků, vliv nečistot 

 koroze, koroze na hraně zrn, 

 elektrolytické efekty 

 opotřebování v důsledku tření např. mechanické opotřebení jako souhrn opotřebení 

adhesivního, abrazivního, vibračního a elektrické opotřebení 

Adhesivní opotřebení (např. ložiska) je charakterizováno oddělováním 

a přemísťováním částic materiálu daného tělesa, jehož příčinou jsou síly působící mezi 

oblastmi styčných ploch. 

Abrazivní opotřebení (např. ložiska) je charakterizováno oddělováním částic 

z kluzných ploch řezáním tvrdými částicemi. Opotřebení způsobují tvrdé a drsné povrchy. 

Vibrační opotřebení (např. ložiska) je charakterizováno oddělováním částic malými 

vzájemnými oscilujícícimi posuvy stykových povrchů při normálním zatížení. 

Elektrické opotřebení vzniká trvalým průchodem elektrického proudu daným tělesem. 
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Tyto rizikové faktory mají podstatný vliv na životnost a funkční schopnosti 

technického díla. [5] 

Základní principy navržení strojů a jejich výroby pro potřeby eliminace a snížení 

rizika jsou: 

 Technické poruchy nesmí způsobit významné riziko. Zařízení musí být navržené tak, 

aby nedošlo k šíření poruchy i v případě že dojde k několika poruchám najednou. 

 Technický systém nesmí odsouhlasit informace, které by vedly ke vzniku 

nebezpečného provozního stavu. 

 Technický systém musí být přizpůsobený kvalifikaci obslužného personálu 

 Návod na obsluhu musí obsahovat všechny zůstatkové rizika, musí být v něm uvedena 

všechna možná ohrožení, které můžou v průběhu provozu vzniknout i v průběhu jeho 

údržby. 

 Charakteristiky opotřebování materiálu, které jsou rozhodující z pohledu bezpečného 

provozu stroje, musí být přesně definovány. Jsou základem pro uplatnění metod 

pro posuzování technického stavu stroje a zároveň jsou důležitým hlediskem pro výběr 

vhodné strategie údržby. 

Kvalita a bezpečnost finálního výrobku je funkcí času, doby provozu, intenzity 

působení vnějších vlivů. Je tedy nutné bezpečnost zařízení sledovat, kontrolovat a vytvářet 

neustále podmínky pro minimalizaci rizik. Řízení bezpečnosti není statické, ale je 

to nepřetržitý proces. Součástí těchto procesů jsou i údržbářské činnosti. Jejich špatné 

vykonávání může zapříčinit, že vzniklá porucha může dokonce způsobit nehodu anebo úraz. 

V souvislosti s vykonáváním efektivních činností v rámci údržby je potřebné poznat 

skutečný stav technického zařízení. Proto je potřebné sbírat informace týkající se provozních 

podmínek pomocí buď sběru na základě předem stanoveného plánu bez podpory 

počítačových systémů. Nevýhodou jsou pevné intervaly prohlídek. Anebo sběru informací 

pomocí počítačem podporovaných systémů. Zde je nevýhodou nedostatečné softwarové 

vybavení. 

Po každé střední a generální opravě je potřebné provést analýzu rizik s cílem stanovit, 

zda je příslušné zařízení bezpečné. Jedná se o identifikaci těchto druhů ohrožení: 
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 Dlouhodobě působící hluk, vibrace.  

 Mechanické ohrožení – zachycení, propíchnutí, rozdrcení. 

 Elektrické ohrožení – napětí, obloukové světlo, elektromagnetické pole. 

 Nepoužití ochranných pomůcek nebo nesprávné použití pracovních pomůcek. 

Nesprávné držení těla při obsluze zařízení, nesprávná manipulace s výrobním 

nástrojem. 

Jedná-li se o jednoduchá ohrožení, použijeme formu jednoduchého dotazníku. 

V případě složitějšího zařízení použijeme moderní postupy analýzy rizik, jejichž podstatou je 

sběr velkého množství informací, charakterizující technický stav zařízení. Na základě 

následných analýz se provádějí příslušné údržbářské činnosti, které zajistí bezpečný provoz 

zařízení s co největší spolehlivostí a minimalizací prostojů. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce je zmapovaný současný systém řízení a organizace 

údržby v podniku ArcelorMittal Ostrava a. s.  

8.1 ARCELORMITTAL OSTRAVA A. S. – ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

ArcelorMittal Ostrava a. s. je největším integrovaným hutním podnikem v České 

republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Jeho roční produkce je 

3,6 miliónu tun oceli a export činí zhruba 50% produkce do více než 50 zemí celého světa. 

Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. Společnost vznikla 22. 1. 1992. 

Výrobní činnost společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. je zaměřena především 

na výrobu koksu a koksochemických výrobků, na zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Majoritní podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 

Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis 

a obslužné činnosti, mezi něž rovněž patří údržba, jsou z převážné části zajišťovány vlastními 

obslužnými závody. 

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a. s. je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a. s. a zaměřuje se na výrobu bezešvých a spirálovitě svařovaných 

trubek a trubkových výrobků. 

Společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s. r. o. je 

100% dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a. s. a zajišťuje činnosti, potřebné pro 

výrobu dlouhých a plochých výrobků za studena. 

SpolečnostArcelorMittal Engineering Products Ostrava s. r. o. je 100% dceřinou 

společností ArcelorMittal Ostrava a. s. a je výrobcem strojírenských produktů a odlitků. 

Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s. r. o. je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a. s. a je výrobcem energetických médií. 

Všechny tyto společnosti se řídí politikou integrovaného systému řízení (IMS). 

Vysoká kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 
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zaměstnanců a prevence závažných havárií jsou největšími prioritami těchto společností a jež 

na základě těchto priorit zavedly certifikovaný systém integrovaného řízení dle 

EN ISO 9001, EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001 a zákona č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií jako nedílnou součást systému řízení společnosti. 

8.2 ZALOŽENÍ A ROZVOJ PODNIKU  

Historie podniku se začala psát 31. prosince roku 1951, kdy byla sepsána zakládací 

listina Nové Huti Klementa Gottwalda. O den později byla zapálena první vysoká pec, z níž 

na začátku března roku 1952 vyteklo první surové železo. A tím můžeme mluvit jako 

o jednom z prvotních historických milníků největšího hutního závodu naší země. 

Bezprostředně po založení huti se začal formovat hutní kombinát pěti koksárenských 

baterií, dvou vysokých pecí, čtyřmi siemens – martinskými a pěti hlubinnými pecemi. 

Následně byla vybudována blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny. 

Vše bylo vystavěno v průběhu sedmi let. Investice do výstavby byly velmi vysoké, proto 

hospodaření podniku bylo zpočátku ztrátové. Teprve v roce 1964 podnik vykazuje zisk 

v částce 333 miliónů Kčs. 

Je potřeba zmínit, že na bezpečnost práce se nekladl tak velký důraz, jak je tomu dnes. 

Černým rokem v číslech úrazů smrtelných nehod byl rok 1960. Během tohoto roku se zranilo 

na pracovištích 2 786 pracovníků, z toho 18 smrtelně. Nesrovnatelně z dnešní dobou, kdy 

např. v roce 2010 došlo pouze k 130 pracovním úrazům, z toho ani jeden nebyl smrtelný. 

K tomu přispěla rozhodně nulová tolerance alkoholu, která nebyla až do devadesátých let 

zcela zřejmá. Do té doby totiž mohli pracovníci horkých provozů uhasit svou žízeň 

nízkostupňovým pivem.  

Od roku 1958 začalo rozšiřování kapacit pro výrobu koksu, surového železa a oceli. 

V lednu roku 1959 byla uvedena do provozu válcovací trať HCC a v dubnu téhož roku 

kontidrátová trať vyrobila první drát. V období normalizačních let probíhala modernizace 

martinských pecí na pece tandemové, jež se využívají do dnes. Velkou investicí byla výstavba 

velkokapacitní koksárenské baterie a středojemné válcovny. Tato válcovna má zhruba jeden 

kilometr dlouhou válcovací trať a zároveň byla druhým největším investičním projektem 

v zemi a to za jadernou elektrárnou Temelín. 
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V roce 1990 přesně 1. dubna přichází nový název Nová Huť, státní podnik 

a 22. 1. 1992 Nová huť a. s. a přechází se k plynulému odlévání oceli, tzv. kontilití. Deset let 

nato probíhá zkušební provoz nové válcovny tzv. minihuť na výrobu širokého za tepla 

válcovaného pásu. 

V roce 2003 Novou Huť kupuje v rámci privatizace ocelářská společnost ISPAT, 

v jejímž vedení stojí Lakshmi Mittal. Vzniká ISPAT Nová Huť a. s. O dva roky později 

dochází ke změně názvu na Mittal Steel Ostrava a. s. a z některých závodů se stávají dceřiné 

společnosti. Svůj dnešní název ArcelorMittal Ostrava a. s. získal podnik po fúzi dvou 

největších ocelářských firem světa Arceloru a Mittalu Steel v roce 2007.  

V posledních letech se důležitý počin podniku udál v oblasti ekologizace výroby. 

Ten zahrnoval především náročné odprášení aglomerace Sever za miliardu korun a výrazně 

tak přispěl k omezení vypuštěných emisí prachu do ovzduší. 

8.3 ROZDĚLENÍ ZÁVODŮ – HLAVNÍ PROCESY (VIZ PŘÍLOHA Č. 1) 

8.3.1 ZÁVOD 10- KOKSOVNA 

Závod Koksovna patří mezi největší výrobce koksu v naší zemi. Výrobní program 

tvoří vysokopecní koks 90% z celkové výroby, ořech 2- 2,5%, hrášek 2%, prach 5,5 %. 

Závod tvoří dvě koksárenské baterie KB1, KB2 se 144ks komor pro pěchovaný provoz 

a jedna velkoprostorová koksárenská baterie VKB 11 s 90ks komorami pro sypný provoz. 

Ze surového koksárenského plynu se zde dále separuje surový černouhelný dehet, surový 

koksárenský benzol a kapalná síra. A koksárenský plyn technický čistý. Aktuální kapacita 

výroby KB 1,2, je 679 000 tun koksu/rok a VKB 11 491 000 tun koksu/rok. Koksovna plní 

veškeré požadované ekologické limity. Neustále zde probíhají práce na odsiřovací jednotce, 

které by měly být dokončeny na podzim roku 2013.  

8.3.2 ZÁVOD 12- VYSOKÉ PECE 

Závod Vysoké pece se sestává ze čtyř vysokých pecí. Z tohoto počtu jsou 2 pece 

v provozu, jedna je po generální opravě a jedna je neprovozuschopná. Denní výroba 

za 24 hod. je 5800 tun surového železa/2 pece. Výrobní kapacita je 3,5 miliony tun surového 

železa/ rok. Přičemž projektovaná kapacita jsou 4 miliony t/rok. Průměr nístěje vysoké pece je 

7,8m a průměr výfučny 130mm. Surové železo je následně využíváno v závodě ocelárna. 



45 

 

Taktéž závod EVRAZ VÍTKOVICE STEEL se z části spoléhá na dodávku z těchto pecí. 

Vysokopecní vsázku tvoří ruda, vysokopecní koks a struskotvorné přísady. Rudnou vsázku 

z části dodává vlastní provoz Aglomerace, další část tvoří pelety. K prodeji se využívá 

vedlejšího produktu tavení - vysokopecní strusky, z níž se vyrábí struskové kamenivo 

a vysokopecní granulát pro další použití ve sklárnách a cementárnách. 

8.3.3 ZÁVOD 13- OCELÁRNA 

Závod ocelárna je největším výrobcem oceli v naší republice. Ocel se vyrábí 

ve čtyřech tandemových pecích o obsahu 2 x 200t s roční produkcí 3,6 miliony tun. Jedná se 

o typ dvounístějové pece, kde v jedné nístěji probíhají pochody typické pro metalurgii 

zpracováni oceli a v druhé nístěji se dějí pochody tepelně energetické, to je spalování 

odpadních plynů. Tandemové pece nahradily Siemens – Martinovy pece. Na ocelárně jsou 

instalována primární a celkem 4 sekundární odprášení. Primární odprášení (mokré) od firmy 

WAGNER – BÜRO. Sekundární odprášení je určeno pro odsávání prachových částic z hal. 

Ocel je odlévána v celém rozsahu na třech zařízeních pro plynulé odlévání oceli. Ještě před 

převzetím na zařízení plynulého odlévání je pánev přistavena na pánvovou pec, 

pro mimopecní zpracování oceli. K dispozici jsou 3 pece. 

ZPO 1- Sochorové s výrobní kapacitou 1 080 000 t/rok. Sekundární chlazení vodou, 

rovnání je radiální, dvoubodové, primární krystalizátor je trubkový z mědi o výšce 700mm. 

Lité průřezy jsou kv. 130 a 180mm, č 150 a č 210mm. Rychlost lití od 2 do 2,8m/min. Řezání 

rovného proudu oceli je kyslíko – acetylénovým plamenem. 

ZPO 2 – Brámové s výrobní kapacitou 1 500 000 t/rok. Sekundární chlazení voda – 

vzduch, rovnání je radiální, primární krystalizátor deskový z mědi s Ni – Cr s plynule 

měnitelnou šířkou. Lité průřezy tloušťka 150mm, šířka 740 – 1575mm, délka 4-18m. 

Rychlost lití max. 2,75m/min. pro tloušťku 150 mm. Řezání rovného proudu oceli je kyslíko – 

acetylénovým plamenem. 

ZPO 3 – S technologií Convex s výrobní kapacitou 1 054 000t/rok. Sekundární 

chlazení vodou, rovnání je radiální plynulé, primární krystalizátor je trubkový z mědi o výšce 

1 000mm. Lité průřezy kv.115mm, kv.160mm a kv. 102 x 160mm. Rychlost lití 2,7 m/min. – 

kv.160 mm, 3,4m/min. – kv.102 x 160mm, 5m/min. – kv. 115mm. Řezání rovného proudu 

oceli je kyslíko – acetylénovým plamenem. 
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8.3.4 ZÁVOD 14- VÁLCOVNY 

Závod Válcovny sestávají z hrubé profilové tratě HCC, (viz Příloha č. 2) která se 

specializuje na výrobu profilované oceli a ploché oceli šířky od 130 do 170mm. Výrobní 

kapacita je 330 000 tun/rok. Vsázka (sochory) ze ZPO 3 se ohřívají na válcovací teplotu 

v narážecích pecích – 2ks, jejichž délka je 20m a šířka 5,6m. Délka sochorů musí být 

min. 4,0 m – max. 5,0m. Válcovací stolice jsou uspořádány ve třech rovnoběžných pořadích: 

První pořadí má 5 stolic (stolice č. 5 je vratná duo), druhé pořadí má 3 stolice, třetí pořadí má 

1 stolici.  

Dále z kontidrátové tratě KD, (viz Příloha č. 3) která vyrábí ocelový drát válcovaný 

za tepla průměru 5,5 až 14mm a tyče pro výztuže do betonu. Výrobní kapacita 

550 000 tun/rok. Počet proudů tvoří 2 žíly. Počet stolic 24ks a sochory ze ZPO 3 se ohřívají 

na válcovací teplotu v 1 ks narážecí pece. Výstupní rychlost ze svinovačů je 65m/s. 

Střední a jemná trať SJV, (viz Příloha č. 4) výrobní program tvoří za tepla 

válcované dlouhé výrobky. Např. nosníky tvaru I do rozměru 140mm a nosníky tvaru U do 

rozměru 120mm, tyč žebírkovou a jiné speciální profily. Výrobní kapacita projektovaná je 

900 000 tun/rok (skutečná 700 000 tun). Válcovací trať obsahuje čtyři samostatná spojitá 

válcovací pořadí. První a druhé válcovací pořadí má po 8 válcovacích stolicích, třetí válcovací 

pořadí má 7 stolic a čtvrté válcovací pořadí má 6 stolic. Celkem tedy trať obsahuje 29 stolic. 

Sochory ze ZPO 1 a ZPO 3 se ohřívají na válcovací teplotu ve 2 kusech krokových pecí 

OFU WIEN. Vývalky jsou dopravovány na dvoustranný chladník. Přijížděcí rychlost vývalku 

na chladník je maximálně 23m.s
-1

. Z chladníku jsou vývalky předávány na výběhový 

dopravník, dále do studených nůžek nebo do rovnacího stroje. 

Pásová trať P 1500 (viz Příloha č. 5) vyrábí tzv. ploché výrobky - plechy a pásy 

tloušťky od 1,5 do 15mm, šířky od 600 do 1575mm válcováním za tepla na válcovací trati 

z kontinuálně litých bram ze ZPO 2 obdélníkového průřezu. Výrobní kapacita projektovaná je 

1 000 000 tun/rok, skutečná je 1050 000 tun/rok. Vstupní vsázka se ohřívá v krokové peci 

firmy STEIN HEURTEY na teplotu potřebnou k válcování. Výkon ohřívací pece je 250t/hod 

při teplotě vsázky 800
°
C. Pec je vytápěna zemním plynem o výhřevnosti 35,7MJ/m

3
, 

používaným ve směsi se spalovacím vzduchem, který je předehřát na 350
°
C v rekuperátoru. 

Válcovací trať je tvořena tandemem dvou kvarto stolic, mezi nimiž je vložena jedna 

stolice vertikální. Provalek se pohybuje rychlostí max. 13,3m/s. Průměr pracovních válců činí 
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760 až 840mm a průměr opěrných válců 1600 až 1730mm. Délka těla pracovního válce je 

1 925mm a délka těla opěrného válce je 1 725mm. 

8.3.5 ARCELORMITTAL ENGINEERING PRODUCTS OSTRAVA S. R. O.  

je závod, který se specializuje nejen na činnost výrobní ale i opravárenskou. 

Soustřeďuje se zde strojírenská a slévárenská výroba. Zajišťuje opravy elektrických strojů, 

montáž a údržbu elektrických zařízení a údržbu žáruvzdorných vyzdívek hutních zařízení. 

Dále závod zajišťuje diagnostická měření, inspekce a zkoušky strojních a elektrických 

zařízení. 

8.3.6 ZÁVOD ÚDRŽBA 

V případě nastalé poruchy ale i v případě potřeby modernizace a udržování 

technického zařízení v chodu je zde závod Údržba. Slouží celému komplexu ArcelorMittal 

Ostrava a. s. Někdy i tuzemským, popřípadě zahraničním zákazníkům. Viz detailněji další 

body diplomové práce. 

8.3.7 ARCELORMITTAL ENERGY OSTRAVA S. R. O.  

Zaměřuje se převážně na výrobu tepelné energie, výrobu technických plynů, výrobu 

a distribuci elektřiny pro potřeby ostatních závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava.  

8.3.8 ZÁVOD DOPRAVA 

Závod slouží pro potřeby interní železniční a silniční dopravy a taktéž pro externí 

firmy sídlící v areálu podniku. K základním činnostem dopravního závodu náleží provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

8.4 ORGANIZACE PROCESU ÚDRŽBY V ARCELORMITTAL 

OSTRAVA A. S.  

Cílem správné údržby je dosažení a udržení bezporuchového technického stavu 

převážně výrobního zařízení. Toto zařízení by mělo být schopno vyrábět stanovený objem 

produkce vyplývající z požadavků zákazníků. V průběhu chodu výrobního zařízení, musí toto 

zařízení splňovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Za tímto účelem je 

potřeba stanovit určité zásady, postupy a odpovědnost za opravy a udržování hmotného 

majetku. 
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Údržba výrobního zařízení závodů společnosti ArcellorMittal je definována jako 

systém údržby dle skutečného stavu výrobního zařízení. Výsledky převážně z hlášení provozu 

ale i z revizí, inspekcí a diagnostiky zařízení se vyhodnotí a na základě těchto výsledků se 

může začít s technickou přípravou, sestavením prvotního plánu oprav a následnou realizací 

těchto oprav. 

 

Závod 3 – Údržba počínající ředitelstvím je dále rozdělen do 3 úseků a 4 provozů dle 

organizačního schéma. Viz Obrázek 8. 1. 

Obrázek 8. 1. Závod 3 – Údržba Organizační schéma 

Toto organizační schéma je odvozeno z hlediska obsahu jako integrovaný výrobně- 

údržbářský systém. Jedná se tedy o centralizovanou údržbu. Veškerou údržbářskou 

a opravárenskou činnost zajišťují samostatné provozní jednotky údržby, doplněné zhruba 10% 

externího nákupu služeb. Přínosy centralizace jsou pro řízení údržby nezanedbatelné. Např. 

tato organizační struktura s centrálním systémem řízení je vytvořena dle jednotné metodiky. 

Rozdělení kompetencí jednotlivých závodů v péči o výrobní zařízení jsou stanoveny v matici 



49 

 

zodpovědnosti. Organizace má vytvořený systém, který zaručuje, že její činnost je v souladu 

s normami ISO 9001, které se zabývají potřebami zákazníků a ISO 14 001 s dopadem na 

životní prostředí. A tento systém je tedy taktéž jednotný. V poslední době je trendem v údržbě 

integrovat aktivity údržby do jednotného systému. V rámci centralizovaných údržbářských 

činností mezi zadavatelem požadavku a zhotovitelem opravy je zaveden v ArcellorMittal 

Ostrava s. r. o. jednotný informační systém řízení údržby IMIS pro jednotný sdílený tok 

informací. Plán oprav výrobního zařízení na jednotlivých závodech se taktéž stanovuje 

na základě jednotné metodiky a následné řízení tohoto plánu oprav se děje v závislosti 

na momentální výrobní situaci. Na základě obchodního plánu se stanovují požadavky 

na opravu. Náklady na tyto opravy jsou taktéž centrálně řízeny a sledovány. 

Cíle centralizace jsou: 

 Optimalizace zaměstnanosti viz graf 1 

 Efektivní plánování oprav a výroby 

 Sjednocené toky a systémy informací 

 Efektivní údržbářská činnost 

 Jednotné skladové zásoby 

 Jednotné náklady na nářadí a ochranné pracovní pomůcky 
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Obrázek 8. 2 Zaměstnanost v průběhu centralizace 

8.4.1  ZÁVOD 3 – ÚSEK 3/U – ŘÍZENÍ A REALIZACE OPRAV 

Technický tým Úseku 3/ U má na starost realizaci údržbářských činností. Sleduje 

a vyhodnocuje poruchovost vybraných zařízení. Spolupracuje s výrobním provozem a 

na základě vzniklých problémů specifikuje a pak řídí opravu. Podílí se na tvorbě a návrhu 

plánu údržbářských činností a vždy před koncem roku navrhuje celopodnikový plán středních 

oprav. V intervalu jednoho týdne plánuje inspekční prohlídky a revizní činnost a diagnostická 

měření s následným vyhodnocením. Odsouhlašuje údržbářskou práci externích partnerů a je 

odpovědný za bezpečnost jejich práce dle bezpečnostních kritérií ArcelorMittal Ostrava a. s. 

V poslední fázi by měl navrhovat a sledovat ekonomické, technické a organizační ukazovatele 

pro vyhodnocení efektivnosti kvality systému údržby. Když zjistí odchylku od cílové 

hodnoty, analyzovat příčinu, definovat a realizovat nápravné opatření.  

Součástí tohoto úseku 3/U je útvar 3/UF Péče o základní fondy na závodech. 

Tento útvar sestavuje a navrhuje roční a operativní plány závodu a odpovídá za to, že tyto 

plány neobsahují požadavky na technické zhodnocení hmotného investičního majetku. 

Údržbářské výkony musí být zadané v dostatečném časovém předstihu z důvodu zajištění 
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materiálu a náhradních dílů, jejichž dodávka a momentální dostupnost může být snížena 

či zpožděna. A to je taktéž úkolem tohoto útvaru. Proto vypracovává návrh na objem a složení 

zásob strategických náhradních dílů a materiálu. 

Co se týče konkrétních údržbářských činností, technici údržby koordinují prováděné 

opravy přímo na závodě. A navrhují a doporučují dodavatele outsourcingových služeb. 

Pro zajištění kvalitní a bezpečné činnosti údržby je nutné zabezpečovat aktualizaci 

technické a výkresové dokumentace svěřeného zařízení. Technik údržby základních fondů 

spravuje tuto dokumentaci obdrženou od provozovatele.  

8.4.2  ZÁVOD 3 – ÚSEK 3/P – PLÁN A PŘÍPRAVA OPRAV  

Pracovníci úseku 3/P upravují a aktualizují roční plán oprav jednotlivých závodů. 

Poté tento návrh plánu oprav znovu sestavují a schvalují. Přípraváři tohoto úseku spolupracují 

s nákupním oddělením a zajišťují na podkladě návrhů útvarů 3/UF náhradní díly a materiál 

pro opravy a údržbu ArcelorMittal Ostrava s. r. o.  

Tento úsek se podílí na vypracování zákaznických auditů externích dodavatelů 

výkresových náhradních dílů. U 10 firem byl doložen certifikát ISO 9001. U 20 

necertifikovaných firem byly vzneseny připomínky na zlepšení v systému řízení výroby, 

jakosti a termínů dodávek. Firmy, které nesplňují požadavky na systém managementu kvality 

dle požadavků normy ISO 9001, bude ArcelorMittal Ostrava s. r. o. poptávat na rozměrově 

netolerované náhradní díly. Od ledna roku 2011 byl zaveden na dodávce náhradního dílu 

jednoznačný identifikační kód firmy, která náhradní díl dodala. 

8.4.3  ZÁVOD 3 – ÚSEK 3/T – TECHNICKÁ KANCELÁŘ 

Tento technický úsek zajišťuje technickou úroveň údržby, za jednoznačné podpory top 

managementu závodu ale hlavně za přispění výpočetní techniky respektive informačního 

systému řízení údržby IMIS. Významnou úlohu v procesu uplatňování zásad moderní údržby 

zaujímají manažeři údržby z tohoto úseku, kteří jsou zodpovědní za provoz a údržbu 

výrobních zařízení, práci s lidmi a komunikaci s ostatními podnikovými útvary. Tvorba 

strategie, následná realizace strategie údržby s rozvojem a implementací systému řízení je 

závislá na znalostech dané problematiky a tudíž vyžaduje potřebnou odbornou způsobilost ale 

i způsobilost manažerskou. 
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Dále je tento úsek odpovědný za dodržování ekologických požadavků pro údržbářské 

činnosti. Prostřednictvím systému environmentálního managementu začleňuje podnik péči 

o životní prostředí do své podnikatelské strategie a běžného provozu. Jeho implantace 

a udržování se stal v podniku ArcelorMittal Ostrava s. r. o. nedílnou součástí systému 

managementu celého podniku spolu se systémy managementu jakosti, managementu 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dalšími systémy, které podnik potřebuje 

ke svému provozování. Podnik se řídí heslem, že údržbáři jsou svým správným pojetím 

údržby zařízení v čelní linii ochrany životního prostředí. Manažeři údržby si jsou vědomi, že 

špičkově udržované zařízení nehavaruje a tudíž neohrožuje, neubližuje a nic neničí. 

Environmentální systém řízení zahrnuje: 

 Třídění odpadů – evidenci a označování sběrných míst 

 Měření emisí na kotelně zemního plynu – nová dílna 

 Rozbory vzorků odpadů jako je beton, cihla, zemina a kamení, taška a keramické 

výrobky 

 Zavedení bezpečnostních pravidel pro nebezpečné chemické látky a přípravky 

 Měření energií vlastní spotřeby Závodu 3 

 Zařazení zaměstnanců do hygienických kategorií 

 Odstraňování poruch s vlivem na životní prostředí na zařízeních výrobních závodů – 

Aglomerace, Ocelárna, Vysoké pece, Koksovna 

Dalším oblastí tohoto úseku je zajišťování diagnostických měření, podrobných 

prohlídek ocelových konstrukcí, kontroly jakosti prací externích dodavatelů 

a implementace 5S jak je blíže uvedeno v teoretické části této diplomové práce. 

Implementace 5S se týká těchto dílen – Dílna strojní údržby Aglo Sever, Dílna 

strojní údržby Aglo Jih, Dílna elektroúdržby HCC, Dílna gumařů Aglomerace Sever, 

Elektroúdržba Závod 13, Elektroúdržba Aglomerace Sever, Dílna údržby P 1500, 

Dílna zdvíhacího zařízení SJV, Dílna tesařů, Poruchová dílna TA pecí, 

Dílna elektroúdržby Aglo – jih, Dílna elektroúdržby, Koksovna. 

Součástí technické kanceláře je spisovna technické dokumentace, kde je 

uloženo více jak 1 milión výkresů. Od roku 2009 je spisovna vybavena modulárně 
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volně konfigurovatelným systémem TDS 700 firmy OCÉ. Umožňuje skládání 

výkresu, volitelných ze šesti rolí. Zaručuje vysokou kvalitu tisku a volbu ze dvou 

skenerů. Toto zařízení umožňuje převod do digitálního formátu. V současnosti je zde 

digitalizováno 43 000 výkresů. A s útvarem IT se pracuje na vytvoření centrálního 

úložiště.  

8.4.4  ZÁVOD 3 – PROVOZ 34 – ÚDRŽBA HUTNÍHO ZDIVA 

Hlavní činností provozu Údržba hutního zdiva je zajištění nepřetržitého chodu 

tandemových pecí. Údržbářské zásahy jsou prováděny v závodech Ocelárna, 

Vysoké pece, Koksovna, Válcovny. 

V ocelárně se zásah týká opravy tandemových pecí, 230t pánve, mezipánve, 

mísiče surového železa, 80t pánve, dvířek pecí, žlabů. 

Mistři a další pracovníci údržby koksovny, Vysokých pecí a válcoven 

provádějí výměny stupaček, vyzdívání dveří Clausovy pece, obklady ramp. Zajišťují 

opravy pojízdných mísičů, betonáž armatur, opravy spékacích hlav aglomerace, 

opravy žlabů. Neodkladné havarijní poruchy pecí KD, HCC, SJV a P1500 jsou 

odstraněny právě pracovníky tohoto provozu. 

8.4.5  ZÁVOD 3- PROVOZ 36 – ÚDRŽBA ELEKTRO 

Při vysokých nákladech na prostoje technologického zařízení v hutních závodech je 

prvořadým úkolem údržby při poruše na elektrickém zařízení co nejrychleji lokalizovat 

závadu, provést nezbytný korektivní zásah a uvést zařízení do provozu v co nejkratší době. 

Z tohoto hlediska je žádoucí mít k dispozici kvalifikované mistry, revizní techniky a další 

elektroúdržbáře. Tito všichni pracovníci tvoří tým údržby elektro – Provoz 36. Pracovníci 

jsou rozděleni do patřičně vybavených údržbářských dílen těchto závodů Koksovny, 

Vysokých pecí, Ocelárny, Válcoven spolu se skladem elektrických motorů a údržby objektů.  

Všichni zaměstnanci provozu 36 mají platnou zkoušku z vyhlášky 50/78sb, z toho 

10 zaměstnanců je certifikováno jako revizní technik elektro. Pro vybrané zaměstnance bylo 

provedeno školení na frekvenční měniče firmy ABB, programování PLC automatů Siemens, 

Yokogawa, ABB a Foxboro. 

Poruchová údržba je k dispozici a zajištěná 24 hodin denně, 365 dní v roce. 
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Přes narůstající využití prostředků technické diagnostiky zůstává prohlídka 

elektrozařízení realizována inspekčními pracovníky rozhodujícím zdrojem informací 

o technickém stavu zařízení. Inspekční prohlídky jsou prováděny plánovitě. Je prováděna 

taktéž běžná údržba na ranních směnách. 

Údržba se týká těchto zařízení: 

 Zařízení silových do 6kV 

 Zařízení měřící a regulační techniky, včetně řídících systému do úrovně 1 

 Provozování a udržování radiových sítí, kamerových systému, zařízení obsahujících 

RI zářiče 

 Kalibrace a vedení metrologické evidence měřících zařízení a vážních systémů 

ve výrobě 

 Údržba monitorování radiace a laserových měřičů 

 Provádění údržby měření emisí 

8.4.6  ZÁVOD 3 – PROVOZ 38 – ÚDRŽBA HUTNÍ TECHNOLOGIE 

Údržba hutní technologie se dělí do těchto sekcí: Údržba jeřábů, Lešenářské 

a gumařské práce, Hutní technologie a výdejna, Správa majetku. 

Hlavní údržbářskou činností jsou inspekce a opravy zdvihacích zařízení jako jsou 

jeřáby, demagy, zakladače, zdvíhací vrata, dále inspekce a opravy gumových dopravníkových 

pásů, lešenářské práce a transporty technologických zařízení, opravy hlavních potrubních řádů 

– voda, horkovod, pára. 

Technická příprava a vypracování technologických postupů stavebních oprav 

v ArcelorMittal Ostrava s. r. o. je v náplni činnosti této údržby. Rovněž výdejna ochranných 

pracovních pomůcek a nářadí spadá pod Údržbu hutních technologií. Zde se nachází vše, 

co údržbáři ke své práci potřebují.  

8.4.7  ZÁVOD 3 – PROVOZ 39 – ÚDRŽBA STROJNÍ 

Co se týče velikosti kapacity z hlediska počtu zaměstnanců, na prvním místě stojí 

údržba Válcoven SJV, KD, HCC, P 1500, na druhém místě je údržba Vysokých pecí 
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a Aglomerace, třetí místo velikostně zaujímá údržba pro kontilití ZPO I, II, III. Následuje 

zabezpečení údržby pro Koksovnu a Ocelárnu. 

Poruchová údržba všech zařízení plynulého odlévání je zajištěna taktéž 24 hodin 

denně, 365 dní v roce. K ní je zajištěna běžná údržba na ranních směnách včetně provádění 

pravidelných inspekčních prohlídek. K dalším činnostem údržby patří provádění přestaveb  

na zařízeních plynulého odlévání dle plánu výroby, opravy jeřábů zařízení plynulého 

odlévání, jejich pravidelné prohlídky a revize, další revize a opravy pojízdných mísičů, 

struskových vozů a ostatních technologických vozů pro závody 10, 12, 13.  

Strojní údržba také provádí mostařské práce při opravách konstrukcí, údržbu a opravy 

plynových zařízení a potrubních řádů, hydraulických zařízení a tlakových nádob. 

Pracovníci údržby prošli specializovanými kurzy hydrauliky, pro opravy plynových 

zařízení, jeřábnickými kurzy a základními kurzy svařování. V případě havárie plynového 

zařízení provoz zajistí zásahové vozidlo plynařské pohotovosti, které je vybaveno detektory 

plynu, dýchacími přístroji, elektrocentrálou, mobilním kompresorem a vybavením 

pro likvidaci havárie. 

8.5  PLÁNOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY 

Určité údržbářské činnosti jsou dopředu připravovány na dané časové období a vytváří 

se tak plán oprav. Plánování těchto činností se odvíjí od doby pořízení výrobního zařízení tím 

pádem od vyplývajícího stupně opotřebení, od technických parametrů tohoto zařízení a hlavně 

od zvolené strategie údržby ArcelorMittal Ostrava a. s.  

Plánované opravy v podniku jsou buď většího rozsahu jako jsou opravy dekádní, 

uzlové, střední a generální ale i plánované opravy menšího rozsahu, které nevyžadují 

okamžitý údržbářský zásah. Jako opravy běžné. Mezi plánované akce, které ale nemají vlastně 

podobu opravy, ale jsou realizovány údržbářskými skupinami, jsou rovněž zařazeny akce 

technického rozvoje a investice ve vlastní režii podniku. 

V rámci jednotlivých závodů existují tyto úrovně plánů: 

1. Roční plán oprav závodů 

2. Roční plán oprav ArcelorMittal Ostrava a. s 



56 

 

3. Měsíční plán oprav závodů 

4. Měsíční plán oprav ArcellorMittal Ostrava a. s.  

5. Operativní plán oprav závodů 

8.5.1 TVORBA PLÁNŮ OPRAV 

Roční plán oprav závodu (viz Příloha č. 6) představuje provozovatel technického 

zařízení. Tento plán definuje konkrétní rozsah a stupeň opravy a údržby na určitý stanovený 

čas. Plán oprav se vypracovává na období následujícího kalendářního roku. Při návrhu se 

musejí respektovat pokyny pro obsluhu a údržbu, nařízení odborného technického dozoru, 

technologické postupy, atd. Záleží také na skutečném technickém stavu zařízení, které 

vyplývá z dostupných provozních informací, karty zařízení, hlášení provozu, z revizních 

nálezů a diagnostických protokolů měření. Za přípravu podkladů pro sestavení ročního plánu 

oprav odpovídá úsek péče o základní fondy závodu. Tento úsek předkládá dál tento plán 

úseku 3/P ke sladění termínů a optimálnímu plánování využití kapacity údržby provozů 

34, 36, 38, 39. Úsek 3/P vypracuje roční plán oprav za ArcelorMittal Ostrava a. s. Na základě 

finačního plánu ArcelorMittal Ostrava a. s. je následně sestaven výsledný roční plán oprav 

jednotlivých závodů a další detailní rozpracování na jednotlivé měsíce. Roční plán oprav musí 

být schválen vedoucím úseku péče o základní fondy a ředitelem daného výrobního závodu.  

Měsíční plány jsou převedeny do informačního systému údržby, kde jsou kontinuálně 

v průběhu měsíce doplňovány o další nové požadavky na opravy jednotlivých závodů a ty pak 

tvoří tzv. Operativní plán oprav, z něhož se stanoví konkrétní termín opravy, rozsah opravy 

a potřebná kapacita k zajištění této opravy závodem 3.  

8.6  ROZSAH ČINNOSTI ÚDRŽBY 

8.6.1 BĚŽNÉ OPRAVY 

Jsou údržbářské výkony menšího rozsahu, které nevyžadují delší dobu odstávky. 

Odstraňují se funkční poruchy, vzhledové a bezpečnostní chyby na zařízení. Pro oblast 

strojního, elektro a strojního zařízení zajišťují tyto běžné opravy provozy 34, 36, 38 a 39 a 

to v časovém intervalu ranní údržby a směnové údržby. Mistři údržby pracují pouze na 

ranních směnách. Ranní směna je víceméně specializovaná, co se týče odbornosti 

jednotlivých pracovníků. Směnové údržby zajišťují odstraňování poruch, závady ohrožující 
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bezpečnost provozu a správnou funkci technologie zařízení. Dále provádějí inspekční 

prohlídky dle schváleného měsíčního plánu inspekcí a plní další všeobecné údržbářské 

činnosti dle požadavku mistra provozu. 

Zjištěnou poruchu jednotlivého agregátu, podagregátu, zařízení, uzlu hlásí předákovi 

směnové údržby obsluha výrobního zařízení, většinou telefonickým spojením. Směnová 

údržba následně s odpovědným pracovníkem provozu zhodnotí nastalou situaci a zajistí 

nezbytná opatření. Obsluha zařízení zjištěnou poruchu zaznamená do integrovaného 

modulárního informačního systému údržby. Na odstranění poruchy se podílejí interní 

zaměstnanci jednotlivých údržbářských provozů a i externí dodavatelé, smluvně zajištěni 

úsekem nákupu. Dále se stanovuje a zaznamenává druh poruchy a její charakter, detail 

poruchy. Obsluha zařízení provede záznam o ukončení poruchy, převzetí zařízení a stanovení 

délky vlivu poruchy do informačního systému údržby. 

8.6.2 DEKÁDNÍ OPRAVY 

Dekádní opravy spočívají v krátkodobém odstavení výrobního zařízení pro odstranění 

drobných závad a to v pravidelných intervalech. 

8.6.3 UZLOVÉ OPRAVY 

Opravy jak již z názvu vyplývá zaměřené na určitý technologický uzel, významný 

pro výrobu. Jsou většího rozsahu, tudíž vyžadují i delší odstávku celého zařízení. 

8.6.4 ROZPTÝLENÉ OPRAVY 

Vycházejí z principu uzlové opravy, ale jsou rozptýlené do delšího časového období 

v rámci udržovacích odstávek výrobního zařízení. 

8.6.5 OPRAVY TYPU BEZPEČNOST, JAKOST, EKOLOGIE 

Jsou vesměs plánované opravy zaměřené na danou oblast. 

8.6.6 KAPITALIZOVANÉ OPRAVY 

Opravy se vyhodnocují jako investice. 

8.6.7 PORUCHA/MIMOŘÁDNÁ OPRAVA 

Údržbářský zásah je velmi obtížný, protože mimořádnou opravou v ArcelorMittal 

Ostrava a. s. je myšlena závažná událost, při níž je výrobní zařízení poškozeno v důsledku 
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výbuchu, požáru a v souvislosti s používáním tohoto zařízení dochází k ohrožení života 

a zdraví lidí.  

8.6.8 STŘEDNÍ A GENERÁLNÍ OPRAVY 

Střední a generální opravy jsou v podniku ArcellorMittal Ostrava a. s. opravami již 

většího formátu, při nichž se vyměňují, popřípadě opravují jednotlivé poškozené díly 

výrobního zařízení ale i kompletní zařízení. Odstávka zařízení probíhá v delším časovém 

horizontu. U středních oprav to jsou zhruba i 2 měsíce. Cílem je prodloužit dobu mezi 

generálními opravami. U vysokých pecí se stanovil obecný požadavek v případě generální 

opravy, jež se týká výměny hlavních částí pece, mezi něž patří nístěj a šachta na dobu 

12 až 15 let. 

Pro názornost např. vysoká pec č. 1 prošla, jak střední opravou která se týkala výměny 

zvonové sazebny, chladicích elementů šachty pece, vadných částí plášťů, výměny některých 

částí plynovodů, opravy ohřívače větru, vyzdívky nístěje tak i generální opravou a trvala 

zhruba půl roku. 

Střední opravy válcovacích tratí, které proběhly v minulých letech, spočívaly v opravě 

ohřívacích pecí, výměně válečkových dopravníků, opravě lišt válcovacích stolic, výměně 

vřeten, prohlídky válcovacích motorů, opravě převodových skříní, opravě chladicích loží, 

a dalších inovačních technologických zlepšeních. Tyto opravy zlepšily a nadále zlepšují 

stabilitu a prodlužují životnost zařízení. 

8.6.9 KONTROLNĚ INSPEKČNÍ ČINNOST A TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Cílem kontrolně inspekční činnosti a diagnostiky je zjištění skutečného technického 

stavu výrobního zařízení. Tyto inspekční prohlídky probíhají v daném časovém intervalu, 

který je určen dokumentací dodavatele, bezpečnostními normami a předpisy. Technické 

zařízení musí být v souladu s legislativou. Inspekční prohlídky jsou převážně subjektivního, 

vizuálního charakteru. Inspekční činnost má převážně preventivní charakter, hlavním cílem 

prohlídky je prověřit a odhalit možná skrytá slabá místa související s fungováním výrobního 

zařízení, jeho nebezpečí a rizika. Oproti tomu prohlídky prováděné metodami bezdemontážní 

diagnostiky jsou metodami objektivními. Jsou prováděny na objednávku závodů při podezření 

na poruchu po vizuální prohlídce ve stanovených časových intervalech. Měření se provádí 

pomocí přístrojové techniky. 
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V důsledku poruchy na daném zařízení dochází k fyzikálním změnám, jež se projevují 

vibrací, (vibrodiagnostika) zvýšením hluku, (akustická diagnostika) a změnou teploty 

(termodiagnostika) tyto změny tak bývají díky diagnostice včas odhaleny a přesně 

lokalizovány. 

Odborné inspekční prohlídky provádějí inspekční pracovníci. Plány inspekcí jsou 

zpracovány pracovníky z úseku péče o základní fondy. Diagnostickou činnost komplexně řídí 

a zabezpečují kompetentní pracovníci úseku 3/T. Tito pracovníci taktéž sestavují plán 

diagnostických činností, v němž jsou obsaženy požadavky úseku péče o základní fondy. 

Odpovědná osoba za provedené inspekční prohlídky a diagnostické měření po vykonané 

inspekci a měření vypracuje záznam o provedení této prohlídky a z ní vyplývající nálezy 

a protokol z diagnostického měření. Případně je podáván návrh k řešení zjištěného problému. 

Záznamy o provedení prohlídky a měření jsou archivovány v informačním systému údržby. 

Konečné výsledky inspekčních prohlídek a diagnostických měření se jedenkrát za měsíc 

vyhodnocují na úseku 3/U. 

Diagnostické skupiny pracovníků úseku T/3 pracují s použitím nezbytné přístrojové 

techniky v těchto diagnostických oborech: 

 Vibrační diagnostika a měření stavu valivých ložisek – většina závad rotačních strojů 

se projevuje nadměrnými vibracemi. Měří se frekvence vibrací a velikost vibračního 

signálu. Podle četnosti vibrací technici posuzují důležité provozní parametry jako je 

nadměrné opotřebení ložisek, nevyvážené ustavení stroje, nesouosost ložisek, ohnutí 

hřídele atd. 

 Pracovní skupina v současné době zajišťuje měření vibrací a stavu ložisek přibližně 

na 1200 agregátech v ArcelorMittal Ostrava a. s. Měření jsou rozdělena 

do 65 pochůzek a týká se asi 11 000 měřících míst na strojích. 

 Termovizní diagnostika a měření teplot - jedná se o dražší a časově náročnější 

diagnostiku., při níž se sleduje další parametr pro zjištění nějaké závady a tím je 

teplota určitého místa zařízení, stroje, objektu. Pracovníci měří teplotu dvojím 

způsobem a to buď kontaktní metodou – kontaktními teploměry anebo bezkontaktní 

metodou pomocí speciálních kamer zvaných termokamer. Termografická měření 

provádějí v teplotním rozsahu od -20°C do 2000°C; Termografie udává, jaké množství 

infračervené energie dané zařízení (stroj) nebo objekt vyzařuje. Přehřívající se zařízení 
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často musí být vyřazeno z provozu, čímž způsobuje následné prostoje a ztráty 

ve výrobě. A již samotné přehřívající se těleso je energeticky nákladné. Pomocí 

teplotního měření technici zjišťují jednak místo ztráty tak i velikost energetické ztráty. 

Diagnostikují přehřívání a lokalizují místa poruchy v součástech, jako jsou elektrické 

silové kabely, rozvodny NN, VN, pece, kotle, žáruvzdorné hmoty, izolace, trubky, 

výfukové kanály, větrací otvory atd. 

Tabulka 8.1 Inspekční prohlídky – duben 2012 

Závod Data Celkem 

 
 

S nálezem 26 0,5% 

10 Bez nálezu 5524 99,5% 

 
Plánováno 5235 

 
 

S nálezem 101 4,4% 

13 Bez nálezu 2169 95,6% 

 
Plánováno 2270 

 
 

S nálezem 216 4,9% 

14 Bez nálezu 4166 95,1% 

 
Plánováno 4382 

 
 

S nálezem 97 1,1% 

12 AG Bez nálezu 8995 98,9% 

 
Plánováno 9092 

 
 

S nálezem 47 1,9% 

12 VP Bez nálezu 2450 98,1% 

 
Plánováno 2497 

 Celkem S nálezem 487 2,0% 

Celkem Bez nálezu 23304 98,0% 

Celkem Plánováno 23791 

  

8.7  REVIZNÍ ČINNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Veškerá technická zařízení uvedená do provozu musí splňovat zákony, které se k nim 

vztahují a požadavky aby mohlo zařízení řádně fungovat. Každá dokumentace technického 

zařízení musí odpovídat příslušnému nařízení ČSN nebo předpisu evropských norem. 

Za tímto účelem se provádějí v podniku ArcellorMittal Ostrava a. s. revize při níž se ověřuje 

bezpečnost a stav technického zařízení. Revize provádí pracovník, který je držitelem 

odpovídajícího oprávnění k těmto revizním zkouškám – revizní technik. Jestliže revizní 

technik zjistí závažné nedostatky, dané zařízení je na základě rozhodnutí provozovatele  
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vyřazeno z provozu až do doby než se provedou náležité opravy tak aby zařízení zase mohlo 

bezpečně a řádně fungovat. 

Pokud by však bylo zařízení dále v provozu, hrozí ze strany státního dozorového 

orgánu udělení finanční pokuty. Revizní činnost je tedy povinná a vychází ze zákona 

č. 174/1968 Sb. a Vyhlášky MD č. 100 /1995 sb. 

Revize zahrnuje veškeré revizní činnosti prováděné na vyhrazených a určených 

technických zařízení:  

 Vyhrazená technická zařízení tlaková 

 Vyhrazená technická zařízení plynová 

 Vyhrazená technická zařízení zdvihací 

 Vyhrazená technická zařízení elektrická 

 Určená technická zařízení 

Požadavek na revizi určitého objektu vypracuje za provozovatele pracovník závodu, 

který je odpovědný za provoz VTZ a UTZ. Tato osoba podstupuje požadavek útvaru B4 – 

revize. Zde odpovědný pracovník za revizní činnost ve spolupráci s tímto zástupcem 

provozovatele pracuje na sestavení plánu revizí. Přičemž odpovědnost za sestavení tohoto 

plánu revizí a zkoušek leží na provozovateli. Samotnou revizi na základě tohoto plánu provádí 

osoba odpovědná za provedení revize. Následně vypracuje revizní zprávu v písemné a 

elektronické podobě. Jedna zpráva je předána zástupci provozovatele, druhá je uchována u 

příslušného revizního technika. Záznam o vykonání revize je zadán do informačního systému. 

Na základě revizní zprávy technik z útvaru péče o základní fondy rozhodne o opravě. Opravu 

provede odpovědný pracovník údržby. Opravené zařízení přebírá provozovatel nebo jeho 

zástupce. 

8.8 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ ÚDRŽBY IMIS 

Moderní informační technologie nacházejí své uplatnění i v takových odvětvích jako 

je údržbářská a opravárenská činnost. Hlavní procesy v údržbě jsou počítačově řízeny. 

Závod 3 – Údržba využívá automatizovaný systém řízení údržby pod názvem IMIS- 

(integrovaný modulární informační systém údržby). (viz Příloha č. 7) Jeho velkou výhodou 
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např. oproti softwaru pro plánování podnikových zdrojů firmy SAP je, že je v samotném 

vlastnictví ArcellorMittal Ostrava a. s. Další výhodou je, že je rozšířen na každý počítač 

v rámci závodu a jeho nenáročnost na technické vybavení počítače. Jeho základem je vhodně 

specifikovaná struktura objektů neboli strom objektů. Tato struktura začíná na nejvyšší úrovni 

a postupně se rozkládá do nižších celků. Postup rozpadu je od závodů přes jednotlivé provozy 

až po např. válcovací tratě, agregáty, linky, uzly a končí u drobných součástí výrobních 

zařízení. Dále jsou to nástroje pro sběr dat o stavu zařízení na jednotlivé objekty.  

Systém je rozdělen do následujících modulů: 

 Strom organizace – ve stromu organizace se nacházejí databáze objektů- 

(válcovna, ocelárna, vysoké pece, rekuperátory, komín, válcovací tratě) 

 Hlášení provozu (viz Příloha č. 8) - tento model slouží k záznamu a evidenci poruch a 

obecných požadavků. Určuje místo nálezu např. Závod 13 – Ocelárna/ZPO/ZPO + 

PP č. 2 (010) Jeřáb č. 1 – 320t/65t a požadavek na údržbu. Dělník v provozu – 

provozní zámečník, provozní elektrikář podává hlášení např. špatná funkce velké 

pojezdové kočky na jeřábu – tzv. hlášení provozu. Je evidován datum hlášení 

a barevné rozlišení typů požadavků a urgentnost požadavků. Modul obsahuje 

záznamovou kartu pro určení směny, charakteru poškození, příčinu poškození, 

termínu odstranění, začátku a konce opravy. 

 Inspekce (viz Příloha č. 9) – modul obsahuje plán prohlídek inspekcí, který je 

rozdělen dle objektu, názvu prohlídky např. Jeřáb 16 t č. 2, je zde uvedena celková 

doba prohlídky, zdali je s nálezem či bez nálezu nebo neprovedena a důvod 

neprovedení, charakter prohlídky, popis nálezu, příčina poškození. 

 Revize (viz Příloha č. 10) – modul obsahuje plán revizí vyhrazených technických 

zařízení a určených technických zařízení a diagnostických měření striktně dle norem 

ČSN. Z modulu vyčteme jméno revizního technika, číslo revizní zprávy, objekt, jenž 

se revize týká a název revizního objektu např. Jeřáb D1, typ revize a revizní nálezy. 

Zaznamenán je stav revize zdali jde o měsíční, roční, plánovanou revizi, hotovou 

revizi, zpracovávanou revizi anebo vyřízenou revizi. 

 Plánování oprav – modul plánu oprav a to z hlediska trvání a financí s vazbou 

na ekonomické oddělení. Je zde k dohledání číslo zakázky, plánovací místo 
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např. koksovna, název Elektrická pec A, druh opravy, datum opravy, trvání a konec 

opravy. 

 Pracovní příkazy – modul, v němž je definován pracovní postup neboli sled 

nadcházejících výkonů, které v rámci údržby budou provedeny. 

 Katalog náhradních dílů – modul pro vytvoření katalogu náhradních dílů s možností 

jejich vazby na strom objektů. 

 Výkresy a projekty – v modulu se nacházejí výkresy a projekty. Tento modul slouží 

pro evidenci výkresové dokumentace a pro přehled náhradních dílů ve skladu. 

 Mazání - modul měsíčního plánů mazání k určení co mazat, jakým mazivem, dle 

zařízení jak často. 

 Sklady a objednávky ND – modul pro objednávky náhradních dílů, stanovení jejich 

spotřeby, kniha požadavků na zabezpečení materiálu - data z informačního systému 

SAP  

 Objednací návrhy – modul slouží pro vystavení požadavků na zajištění externích 

služeb. 

 Výstupní sestavy – modul výstupní sestavy z různých oblastí údržby 

Tabulka 8. 2 – Neprovedené požadavky na údržbu do 30. 11. 2012 – zadané v IMIS 

 

Závod Počet neprovedených požadavků na údržbu Nejstarší záznam 

10 1456 9. 12. 2004 

12 4791 11. 1. 2005 

13 5342 24. 10. 2005 

14 5564 21. 3. 2005 

Celkem 17153 
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9 EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Jedním z důležitých cílů údržby, je zabezpečit aby vložené nákladové investice, 

zabránily finančním ztrátám v procesu výroby a ještě lépe vytvořily zisk. Přičemž v současné 

době je trend snižování nákladů ve všech oblastech, údržby nevyjímaje. Dosáhnout optimální 

výši provozních nákladů a zajistit požadovanou kvalitu je nelehkým úkolem pro management 

údržby. Jsou vypracovány finanční požadavky na údržbu útvarem péče o základní fondy. 

Oproti těmto požadavkům stojí finanční plán vedení podniku. 

  

Obrázek 9. 1 Finanční požadavky na údržbu 
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10 PORUCHOVOST 

Poruchovost v ArcelorMittal Ostrava je jediný ukazatel, který se sleduje vzhledem 

k technickému stavu zařízení. 

Tabulka 10. 1 Poruchovost vybraných zařízení a agregátů ArcelorMittal Ostrava a. s. v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10. 2 Překročení limitu poruchovosti agregátů ArcelorMittal Ostrava a. s v hodinách 
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Obrázek 10.1 Poruchová analýza – Aglomerace 2012 – měsíční 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. 2 Poruchová analýza – Vysoké pece 2012 – měsíční 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. 3 Poruchová analýza – ZPO 1 2012 – měsíční 
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Obrázek 10. 4 Poruchová analýza – ZPO 2 2012 - měsíční 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. 5 Poruchová analýza – ZPO 3 2012 – měsíční 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. 6 Poruchová analýza – HCC 2012 – měsíční 
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Obrázek 10. 7 Poruchová analýza – SJV – 2012 – měsíční 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. 8 Poruchová analýza – KD – 2012 – měsíční 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10. 9 Poruchová analýza - P 1500 -2012 – měsíční 
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Tabulka 10. 3 Poruchovost vybraných agregátů a zařízení ArcelorMittal Ostrava 2012 
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11 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Vývoj na trhu v dnešní době ekonomické recese nutí všechny složky v řízení procesu 

výroby k razantnímu snížení nákladů. Nejinak je tomu i v procesu řízení údržby v podniku 

ArcelorMittal Ostrava a. s.  

Pohled vedení podniku je takový, že údržba význačně zatěžuje náklady výroby, a že 

pouze údržba je zodpovědná za vzniklé poruchy. Je to pohled poněkud zkreslující a zastaralý, 

protože v procesu údržby jsou zavedeny již jisté moderní procesy, které z velké části eliminují 

tyto vysoké náklady. 

V současné době řízení údržby podniku ve skutečnosti probíhá napříč spektrem 

několik systémů a to je systém údržby po poruše, systém preventivní údržby (cyklické), 

systém údržby podle skutečných znalostí okamžitého stavu zařízení spolu se systémem 

automatizované údržby. 

Znalosti jsou dosahovány sběrem informací z inspekční a diagnostické činnosti. 

Jsou vybrány stroje vhodné pro diagnostiku, stanoveny u nich druhy a intervaly 

diagnostických měření, varovné a mezní diagnostické signály. 

Převážná část zdrojů údržby je řízena na základě plánů s podporou informačního 

systému ovšem bez pravidelného vyhodnocení. Z Tabulky 8. 1 je patrné, jak fungují inspekční 

prohlídky v daném měsíci. Systém je přeplněn inspekčními požadavky, které se buď 

neprovádějí a pracovníci je vyplní jako neprovedené tj. bez nálezu, nebo jsou zbytečně 

a nesmyslně naplánované, protože z nich není žádný výstup. Optimalizace prohlídek se 

neprovádí, tudíž dochází k plýtvání lidskými zdroji. Neprovedené požadavky, inspekční 

nálezy a revizní nálezy jsou zásobárnou práce pro údržbářské osádky. Tato práce však není 

připravena. Nejsou známy požadavky na materiál, náhradní díly a jejich dostupnost. Taktéž 

nejsou stanoveny priority jednotlivých požadavků. Modulu Pracovní příkazy se v současné 

době používá pouze pro popsání požadavku na práci. Dalším zarážejícím faktem je datum 

nejstarších požadavků. Tyto leží v systému a nikdo se jimi nezabývá. 

Obsluha zařízení má možnost každou nastalou poruchu zaznamenat a podle platné 

podnikové směrnice má tak i učinit do modulu hlášení provozu. Záznam požadavku ovšem 

není dán žádným příkazem nadřízeného pracovníka a tudíž z čehož nevyplývá žádná 

povinnost a záleží pouze na ochotě a dobrovolnosti pracovníka provozu, zda tuto skutečnost 
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přenese do informačního systému. Je na pováženou, zdali obsluha zařízení je tou správnou 

osobou, která má tuto činnost spojenou se záznamy vykonávat. Nahlášení o ukončení opravy 

se děje bez problému pouze v případě, že porucha byla zavedena do informačního systému. 

Další nevýhodou je, že nebývá určena příčina poškození. To vše ztěžuje vytvořit analýzy 

příčin poruch a doby prostojů jednotlivých zařízení. V informačním systému nechybí seznam 

údržbářů se základními daty jako je jméno, příjmení, hodinová sazba avšak k řízení údržby 

chybí kapacitní přepočty pracovníků údržby. 

V průběhu opravy, která si žádá výměnu určitého dílu, se údržbářský pracovník 

neobejde bez náhradních dílů. Požadavky na jejich přesnou identifikaci vedou k nutnosti 

vytvoření katalogu náhradních dílů, které se váží přímo k danému objektu stromu zařízení - 

tento modul katalog náhradních dílů je taktéž ke škodě údržby nefunkční. Samotné 

objednávky náhradních dílů jsou vedeny v jiném datovém rozhraní a to v systému SAP. 

Zde je i adresář dodavatelů náhradních dílů. 

Pro stanovení ukazatelů a cílů údržby je sledována poruchovost a i přes to, že existuje 

modulární údržbářský informační systém, záznamy a vyhodnocení se provádějí v excelovské 

tabulce. Grafy poruchových analýz  nám vyjadřují kolik % z hrubého provozního času zabírá 

čistý čas trvání poruchy.  Z grafů dále vyplývá, že s největší poruchovostí se potýká zařízení 

ZPO1 a SJV. Požadovaný limit poruchovosti SJV 5% je překročen o 139,6% a limit ZPO 1 

0,5% je překročen o 127%. Pouze zařízení závodů Aglomerace, Vysoké pece a ZPO2 se 

dostaly pod hodnotu požadovaného limitu. Poruchovost je značně překračována z důvodů 

nedostatečných finančních prostředků. Trend vysledovaný za poslední roky ukazuje jejich 

neustálé zvyšování. Tento trend odráží kumulaci neprovedených oprav a celkově se zhoršující 

stav zařízení v ArcelorMittal Ostrava. Z tohoto důvodu je tedy zařízení zanedbané a chátrá. 

Naopak schválený plán finančních prostředků má opačnou tendenci. Rozevírání nůžek mezi 

požadavky na údržbu a schváleným finančním plánem ze strany vedení podniku vede 

k narůstajícím problémům se spolehlivostí zařízení, dlouhodobým výpadkům a závažným 

haváriím. Jako příklad slouží havárie zakladače surovin pro aglomeraci, které se dalo předejít 

poměrně jednoduchou opravou v objemu desítek tisíc korun. Její neprovedení vedlo 

v konečném důsledku k instalaci nového zakladače v hodnotě mnoha desítek miliónů korun 

a mnohamilionovým ztrátám ve výrobě. Údržba nemá stanoveny náklady s ohledem na riziko. 

Existuje historie zakázek, ovšem bez možnosti optimalizace údržbářských činností, 

jelikož se nevyhodnocují jednotlivé plány a skutečné náklady na jednotlivá zařízení. 
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Jak je z popisu zřejmé, fungování modulárního informačního systému ovlivňuje celý 

chod údržby. Z velké části již informační systém plní svůj úkol, aby se z evidovaných dat dala 

získat řada ukazatelů pro plánování a hodnocení systému. Nicméně systému ze strany údržby 

není dostatečně využíváno. Data nejsou aktualizována a mnoho zásahů a úkolů se nejspíše 

provádí mimo tento systém, nebo bez záznamu v systému. 

Obsluha zařízení se zapojuje do procesu údržby pouze mazáním součástek 

a doplňováním mazacího tuku dle stanovených měsíčních mazacích plánů. Další úkony, které 

souvisejí s autonomní údržbou, jako je čištění, kontrola abnormalit chodu stroje, dodržování 

pořádku na pracovišti, opatření proti zdrojům znečištění jsou prováděny v malé míře 

nebo vůbec. 

Někdy je hutní výrobní zařízení kvůli odstávky mimo provoz delší dobu nebo pracuje 

v důsledku snížení výroby ve sníženém výkonu. Nebo se může stát, že pracuje i ve snížené 

kvalitě a to se samozřejmě negativně projevuje na celkové produktivitě a ziskovosti výroby. 

Nicméně podstatou efektivního fungování v procesu řízení výroby je dosažení vysoké úrovně 

využití všech kapacit výrobních zařízení. Za ideální vytížení je považováno 80% až 90% 

plánovaného technického zatížení výrobního zařízení. Techničtí manažeři údržby potřebují 

vědět, jak je zařízení využíváno a jaké jsou příčiny těchto problémů. Efektivita údržby pomocí 

ukazatele CEZ se v podniku ArcelorMittal Ostrava a. s, ale neměří. 
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12 NÁVRHY NA ZDOKONALENÍ SYSTÉMU ÚDRŽBY 

Na základě analýzy současného stavu systému řízení údržby můžeme přistoupit 

k navrhovaným zlepšením pro zvyšování efektivity ve vykonávání údržbářských činností 

a managementu údržby. 

Pro vytyčení hlavních oblastí a činností kterých se má zlepšení týkat využijeme 

Swot analýzy, která je považována za účinný a zřetelný prostředek k vytyčení možných 

problémů, nedostatků, změn, možného rozvoje a nápravných opatření. 

Tabulka 12. 1 SWOT analýza údržby 

SWOT ANALÝZA ÚDRŽBY 

Silné stránky Slabé stránky 

 dlouholetá tradice společnosti 

 kvalifikovaný a zkušený personál 

 zavádění nových technologií 

v diagnostice 

 stále velké množství zanícených 

pracovníků 

 centralizované řízení 

 zavedený informační systém údržby 

 nedokonalé plánování, neúplné pracovní 

příkazy a standardizované postupy 

 nestanovena příčina poruchy a kritičnost 

zařízení 

 chybějící doby prostojů 

 chybějící katalogy náhradních dílů 

 chybějící kapacitní přepočty 

 žádná / slabá autonomní údržba 

 nedostatek historických dat, nezavedení 

dat- funkčnost IMIS  

 pouze údržba je zodpovědná za poruchy 

 chybějící vyhodnocení CEZ 

Příležitosti Hrozby 

 ARMP systém 

(Asset reliability management program) 

 SAP PM (Plant maintenance) 

 opotřebené, zanedbané zařízení, nutnost 

modernizace 

 nebezpečí závažných poruch 

 nedostatečný finanční rozpočet 

na údržbu 

 nekvalitní výrobky 

 stoupající náklady na údržbu a výrobu 

 

Cílem zlepšení je co nejlepší využití hmotných prostředků (strojů a zařízení, přístrojů, 

počítačového vybavení a softwaru), profesních lidských zdrojů a přidělených finančních 

zdrojů, přesněji dosažení většího peněžního obnosu na základě přesvědčivé argumentace 

vycházející z perfektních znalostí v procesu údržby. 
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12.1 VYLEPŠENÍ FUNKCE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

První oblastí, na kterou se zaměříme je vylepšení stávající funkce informačního 

systému údržby. Samotné jeho nasazení je velikým přínosem pro řízení údržby 

na Závodě 3. A i když ve své podstatě respektuje základní charakteristiky údržby a celý 

informační systém je rozložen do jednotlivých modulů, funkční vztahy mezi jednotlivými 

prvky systému nejsou dopracované nebo mají špatnou logiku návaznosti. Již několik let není 

systém rozvíjen.  

Hned v samotném začátku využívání tohoto systému je chyba. Využití počítačového 

řízení údržby nám vlastně má poskytovat základní informace z průběhu systému řízení 

údržby. A jestliže máme tyto informace ze systému čerpat, musíme je do systému aktuálně 

a přesně zadávat. A to se neděje. Jak už bylo popsáno, samotné zaznamenání poruchy záleží 

na dobrovolnosti a ochotě příslušného pracovníka. První změnou, která by tedy měla nastat je 

rozšíření a zacílení pracovní zodpovědnosti na konkrétní pracovníky. S následným finančním 

ohodnocením ať už záporným či kladným. Systém pak bude schopen poskytovat správné 

a přesné informace. Zjistíme kdykoli a i zpětně u jakéhokoliv zařízení, kdy u něj byly údržby 

provedeny, jaký druh údržby, kdo tuto údržbu žádal a provedl, jaký materiál spotřeboval.  

Další oblasti vylepšení informačního systému je v úpravě Modulu - Pracovní příkazy. 

Modul je kompletně připraven. Vyjma pouhých obecně popsaných požadavků na práci se 

navíc musí zobrazit jaký úkol má údržba vykonat, na jakém objektu, kdy má být vykonán, jak 

a kdo má úkol vykonat, stanovit jaké nářadí, náhradní komponenty a hlavně kolik a jakého 

materiálu k údržbě bude údržbářský pracovník potřebovat. Měly by se i vyčíslit náklady 

na spotřebovaný materiál a náklady na mzdu pracovníka. Každý pracovní příkaz by měl být 

uložen do historie informačního systému. 

Modul – Katalog náhradních dílů je nefunkční a proto by měl být obnoven tak, 

aby byly jednotlivé náhradní díly přiřazeny k jednotlivým objektům a zařízením, kterých se 

bezprostředně týkají. Vhodné je tyto díly roztřídit na kritické náhradní díly a běžné náhradní 

díly. Do kategorie kritických náhradních dílů se zařadí ty díly, které musí být k dispozici 

v případě nějaké závažné poruchy – havárie. Dlouhodobější odstávka by způsobila 

nenahraditelné finanční ztráty v důsledku výpadku výroby. Tudíž je výhodnější mít tento díl 

následně na skladě. Tento modul by měl mít návaznost na skladové hospodářství. 
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Ke každému náhradnímu dílu je vhodné připojit výkres zařízení, kterého se daný náhradní díl 

týče. 

Přínosem takto vylepšeného informačního systému jsou přehledné, dohledatelné údaje 

o všech výrobních zařízeních, jeho nákladech na údržbu, pracovních příkazech údržbářů. 

Vylepšením stávajících modulů je okamžitá přístupnost k materiálu a náhradním dílům, 

celkově se zkrátí doba opravy a s ní spojené náklady na údržbu. 

12.2  ROZTŘÍDĚNÍ HMOTNÉHO MAJETKU PODLE JEHO 

KRITIČNOSTI 

V dnešním moderním pohledu na řízení údržby se po prostudování příslušné odborné 

literatury setkáme s novým pojmem Asset management. V ekonomickém pojetí tento termín 

znamená správu fixního a oběžného kapitálu ve společnosti. V údržbě se jedná o důkladně 

propracovaný integrovaný systém managementu, v němž se vyžaduje odpovědnost v řízení 

majetku a jeho údržby. Neboť optimálně spravovaný hmotný majetek velmi výrazně ovlivní 

zisk společnosti. V údržbě tímto hmotným majetkem je výrobní zařízení a jeho části. 

 Ekonomicky efektivní by bylo provádět diagnostickou údržbu u kritických výrobních 

zařízení. Z tohoto důvodu je vhodné roztřídit majetek dle jeho kritičnosti. Kritické zařízení má 

největší dopad na náklady výroby, údržby a zisk. Kritičnost zařízení se stanoví na základě 

hodnotící matice. Následně pomocí Paretovy analýzy – (80 – 95% příčin je způsobeno velmi 

malým množstvím 5-20% důsledků.) se majetek podle procenta výskytu rozdělí do tří skupin. 

Skupina A u níž je procento výskytu větší než 20%, skupina B procento výskytu větší 

nebo rovno 10% a skupina C procento výskytu méně než 10%. Ve skupině A budou zařízení 

s nejvyšší kritičností, ve skupině B se střední kritičností a s nízkou kritičností zařízení 

ve skupině C. Je potřeba aby se údržbářské zásahy soustředily na objekty skupiny A. 

Tabulka 12. 2 Výpočet kritičnosti výrobního zařízení 

Výrobní zařízení 1 2 3 

Roční náklady na neshodné výrobky [Kč] 0 0 15000 

Roční náklady na preventivní údržbu [Kč] 26 520 50 600 11223 

Roční náklady na poruchy [Kč] 689 000 1 326 000 1 555 000 

Roční odpisy [Kč]  99 700 103 000 125 000 

Kritičnost/ Roční náklady celkem [Kč] 815 220  1 479 600 1 706223 
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12.3 MĚŘENÍ KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ VÝKONNOSTI 

Jestli-že si bude chtít podnik ArcelorMittal podržet své výhradní zastoupení a být 

konkurenčně schopný musí začít s měřením kapacity produktivity údržby. Stanovení 

ukazatele produktivity není zcela jednoduché. Těžko se měří produktivita práce jednotlivých 

údržbářů, tím že by se sledovalo počet jimi odstraněných poruch za jednotku času, protože 

každá porucha je svým výskytem, velikostí a pracností různá. Je třeba se zaměřit na celkovou 

úroveň systému údržby. V současné době nevíme, jak efektivně jsou jednotlivá výrobní 

zařízení podniku provozována. Proto navrhuji zaměřit se na úroveň využití výrobního zařízení 

a odkrýt vznikající ztráty ve výrobě měřením ukazatele CEZ a jeho následné zvyšování.  

Informace o skutečném chodu výrobních zařízení nám pomůžou z hlediska údržby 

stanovit spolehlivost a skutečnou dobu provozu každého jednotlivého stroje, válcovací stolice 

atd. Tím pádem zpřesníme intervaly údržby dle skutečné potřeby tohoto zařízení a můžeme 

snížit anebo úplně vyloučit údržbu dle pevně stanovených periodických časových intervalů.  

CEZ se skládá ze tří parametrů:  

1. Dostupnost – stanovuje jak dalece je výrobní zařízení provozuschopné 

2. Výkonnost – stanovuje, zdali výrobní zařízení pracuje s optimálním výkonem 

3. Kvalita – stanovuje vady materiálu, nepřesnosti výroby, pokles kvality 
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Pro názornost jsem zpracovala ilustrační tabulku hodnocení efektivity údržby pro 

závod P 1500, tak jak by efektivita mohla být měřena.  

Tabulka 12. 3 Výpočet CEZ – denní v týdenním provoze 

Datum 2. 2. 13 3. 2. 13 4. 2. 13 5. 2. 13 6. 2. 13  7. 2. 13 8. 2. 13 9. 2. 13 10. 2. 13 

Teoretický čas 

výroby [min.] 
1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 

Plánovaný čas 

výroby [min.]-

plánované 

prostoje 

1320 1 440 1 440 1 440 1400 1 440 1 440 1440 1 440 

Skutečný čas 

výroby [min.]- 

neplánované 

prostoje 

1260 1320 840 1 440 1400 1 440 1 280 1 440 1300 

Optimální čas 

výroby [min.] 
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Skutečný počet 

výrobků 

včetně nesh. 

[T] 

2560 2 800 1 369 2 900 2 860 3 000 2920 2996 2360 

Neshodné 

výroby [T] 
50 167 33 220 200 256 356 40 116 

Dostupnost 

[%] 
95,45 91,66 58,33 100 100 100 88,88 100 90,27 

Výkonnost [%] 93,09 93,33 45,63 96,66 98,05 100 97,33 99,86 78,66 

Kvalita 

[%] 

98,04 94,03 97,59 92,41 93 91,46 87,80 98,66 95,08 

CEZ [%] 87,11 80,43 25,97 89,32 91,18 91,46 75,95 98,52 67,51 

 

Pro začátek navrhuji uvědomění si těchto časových a materiálových úniků, tak že se 

začne s jejich zápisem do tabulkových procesorů. Samotný výpočet, ale není naším hlavním 

cílem. Chceme především zjistit příčiny, které vedou ke snížení výkonnosti. Z vyplývajících 

analýz může management údržby odůvodnit své požadavky a nové náměty související 

s údržbou. Zvýšením ukazatele CEZ se sníží náklady na údržbu. Je známo, že zlepšený 

ukazatel CEZ o již 1%, přinese údržbě úsporu 5% v nákladech. A to jistě stojí za zamyšlení. 
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12.4 ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU ÚDRŽBY 

Na příkladu výpočtu CEZ vidíme, jaký je to další významný faktor pro zvýšení 

efektivity řízení údržby. Z tohoto důvodu bych navrhla posílení týmu v managementu údržby 

o dalšího výkonného pracovníka a to příslušně vzdělaného a znalého člověka na pozici 

Inženýra spolehlivosti. Jeho úkolem by byla analýza provozních dat zařízení, vysledovat 

nedostatky v průběhu odstraňování poruch a hlavně by vyhodnocoval výkonnostní ukazatele 

výroby. 

Management údržby by byl na základě jeho výsledků schopen vyčíslit náklady údržby 

a to zda vznikly z důvodu preventivních údržeb anebo nutného zásahu. Je to první krok 

pro tzv. projektové řízení údržby, jehož účelem je daná výrobní zařízení vylepšovat aby 

podávala co nejvyšší výkon při co nejlepší kvalitě.  
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ZÁVĚR 

Údržba strojů a zařízení je jedním z nejdůležitějších předpokladů dobře fungující 

a prosperující výroby. A to obzvláště v tak výrobkově a pro zaměstnanost strategicky 

důležitém podniku jako je ArcellorMittal Ostrava a. s. Ve své diplomové práci jsem 

se zabývala komplexní údržbou výrobního zařízení tohoto podniku. V dávnější minulosti jsme 

si pod pojmem údržba představili pouze opravu po okamžité poruše a možná ještě tak 

zajištění náhradních dílů a materiálu. V těchto pionýrských dobách přecházely útvary údržby 

naprosto chaoticky z decentralizované organizace údržby v centralizovanou organizaci a zase 

zpět. 

Tento nesystémový postup sebou logicky přinášel zvýšené náklady na údržbu, lidské 

zdroje atd. čímž v konečném důsledku nárůst ceny výsledného produktu. 

V průběhu let se postupně začalo přecházet k sofistikovanému procesu oprav a my 

dnes již můžeme hovořit o ucelených systémech oprav. Péče o hmotný majetek je integrovaný 

systém. Jednotlivé složky systému na sebe vzájemně navazují, tudíž by měly být pevné. 

Na údržbu bychom měli pohlížet jako na službu, která zabezpečí funkčnost zařízení, jeho 

spolehlivost a vysokou dostupnost. Výsledky údržby zdánlivě nejsou vidět, ale opak je 

pravdou. Zprvu se nic tak zásadního neděje, ale v průběhu doby a může to být i několik let se 

projeví velmi citelné následky. Zařízení přestane plnit svou funkci, narůstá poruchovost, 

rostou náklady jak na samotnou údržbu, tak i na výrobu. A proto je na údržbu pohlíženo jako 

na útvar podniku, který pouze čerpá a vyžaduje peníze. Přitom údržba pokud je prováděna 

optimálně, bývá jednoznačně velmi vysokým přínosem pro rentabilitu celého podniku. Jestli-

že nebudeme šetřit na údržbě, vložené investice se nám vrátí prodejem požadovaného 

množství výrobků ve vysoké kvalitě. 

Úkolem diplomové práce byla analýza současného systému údržby v podniku 

ArcellorMittal Ostrava a. s. s cílem navrhnout doporučení na zdokonalení systému řízení. 

V teoretické části jsem se věnovala obecnému popisu hutního podniku, výrobním 

postupům a výrobním zařízením podniku. Jsou zde popsány možné systémy údržby a to, jak 

údržbu organizovat a řídit. 

V praktické části jsem detailně zmapovala současný způsob řízení a organizaci 

podniku ArcelorMittal Ostrava a. s. Na základě SWOT analýzy byly identifikovány silné 
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i slabé stránky údržby, její příležitosti a hrozby. Byly zjištěny i závažné nedostatky v řízení 

údržby. Jako např. nekázeň zainteresovaných pracovníků což tkví převážně v nedokonalém 

využití informačního systému údržby a jeho neúplnosti. Jsou také navržena příslušná zlepšení 

pro odstranění těchto nedostatků. 

Mé teoretické poznatky a závěry byly v plném rozsahu potvrzeny empirickým 

sledováním, měřením a vyhodnocením v průběhu několika let viz Tabulka 8. 2 Neprovedené 

požadavky na údržbu a Obrázek 9. 1 Finanční požadavky na údržbu. Doufám, že praktická 

část této diplomové práce a náměty pro zlepšení budou následně využitelné a povedou 

ke zkvalitnění systému řízení údržby v podniku ArcelorMittal Ostrava a. s.  
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