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Abstrakt 
Předmětem této diplomové práce je praktická implementace prvků štíhlé výroby 

dle metodologie LEAN ve strojírenské společnosti zabývající se kusovou výrobou za 

účelem redukce plýtvání a zvýšení efektivity výroby. 

Na začátku této práce je představení společnosti, která se zabývá výrobou parních 

turbín. Následuje krátká kapitola o zázemí štíhlé výroby, se zaměřením na filosofii Kai-

zen. Stěžejní částí této práce jsou 3 projekty na praktickou ukázku aplikace štíhlé výro-

by, jejichž účelem je snížení plýtvání, zefektivnění výroby a další individuální cíle. 

Každý projekt obsahuje úvod do problematiky, stanovení svých cílů, provedení analýzy 

kořenové příčiny s navrhnutím opatření pro splnění cílů projektu. Vyhodnocení projektu 

obsahuje jak dosažené přínosy, tak omezení daného řešení. V závěru této práce se na-

chází celkové vyhodnocení finančních přínosů i nákladů jednotlivých projektů. 

 

Klíčová slova: štíhlá výroba, LEAN metody, kusová výroba, SWOT analýza,       

Ishikawa diagram, TPM, 5x Proč?, logistika. 

 

Abstract 
The aim of this diploma thesis is the practical implementation of lean manufactur-

ing elements according to the lean methodology in an engineering company engaged in 

job production in order to reduce waste and increase production efficiency. 

At the beginning of the thesis is a presentation of a company that manufactures 

steam turbines. The following is a short chapter on the background of lean manufactur-

ing, focusing on the Kaizen philosophy. The main focus of this thesis is on 3 projects of 

a practical demonstration of the application of lean manufacturing. The aims are to re-

duce waste, streamline production and other individual goals. Each project contains an 

introduction to the problem, setting its goals, performing a root cause analysis with pro-

posing measures to meet the project objectives. The evaluation of the project contains 

both the achieved benefits as well as the limitations of the provided solution. At the end 

of this work is an overall evaluation of the financial benefits and costs of individual 

projects. 

 

Keywords: lean manufacturing, lean methods, job production, SWOT analysis,    

Ishikawa diagram, TPM, 5x Why?, Logistics.  
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Úvod  

Štíhlá výroba je dnes pojmem, který rezonuje managementem podniků a nachází 

se téměř v každém inzerátu na pozici manažera či výrobního vedoucího. Nicméně štíhlá 

výroba je ve své podstatě pouze užití selského rozumu za použití jistých LEAN nástro-

jů, který se nyní bohužel vytrácí. Rozdíl je tedy především v názvosloví pojmů a užití 

určitých, již ověřených, metod a principů. Problém ale nastává při nesprávném použití 

metod a nedostatečném firemním zázemí a podpoře pro štíhlou výrobu. 

 Prací na téma štíhlé výroby bylo již zpracováno velké množství, proto se tato di-

plomová práce bude především zabývat praktickými a vyzkoušenými postupy štíhlé 

výroby ve firmě ABC v Brně, podniku vyrábějícím parní turbíny, které jsou ideálním 

představitelem kusové výroby, kde pracuji na pozici výrobního mistra dvou středisek. 

Jsem tedy přímo v kontaktu s lidmi z dílny a taktéž jsem realizátorem zlepšujících ná-

vrhů.  

Důvodem volby zaměření této diplomové práce je problematika použití či okopí-

rování jednotlivých principů štíhlé výroby, které sice dosáhly znamenitých výsledků 

v sériové výrobě, ale nejdou s takovou účinností realizovat v malosériových či kuso-

vých výrobách. Dokonce existují i případy, kdy nesprávné zavádění metodiky štíhlé 

výroby najatými manažery z automotiv, jakožto nejzkušenějšími implementátory štíhlé 

výroby, vedlo k úpadku velkých firem, zabývajících se kusovou výrobou.  

Kusová výroba má proto svůj vlastní charakter. Je velmi závislá na aktivních, ino-

vativních a zkušených pracovnících. Velká část procesů má navíc nepopsaná specifika a 

návaznosti, proto je jakákoliv změna těchto procesů lidmi z „venčí“, velmi nebezpečná. 

Dalo by se tedy říci, že se kusová výroba neobejde bez odborných a zkušených specia-

listů a prvoliniových manažerů, kteří jsou tahouny a inovátory výroby a výrobních pro-

cesů. 
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Cíl práce a metodika 

Cílem této diplomové práce je ukázka praktické implementace principů štíhlé vý-

roby dle metodologie LEAN v jisté brněnské strojírenské firmě za účelem minimalizace 

plýtvání a zefektivnění různých výrobních procesů. 

Tato práce je rozdělena do tří oblastí. V první části představím daný podnik, který 

se zabývá kusovou výrobou. Schválně zde zdůrazňuji kusovou výrobu, poněvadž větši-

na diplomových prací zpracovává implementaci štíhlé výroby ve firmách se sériovým 

zaměřením. 

Druhou část této práce jsem zaměřil na implementátory prvků štíhlé výroby, kte-

rými by správně měli být specialisti a prvolinioví vedoucí, a metodiku KAIZEN. Větši-

na publikací uvádí za implementátory štíhlé výroby TOP management, ale dle mých 

zkušeností toto neodpovídá realitě. 

Poslední částí této práce jsou jednotlivé praktické projekty (celkově jsou tři), tedy 

ukázky možného zavádění prvků štíhlé výroby v praxi. Osobně jsem nechtěl dělit tuto 

diplomovou práci na část teoretickou a praktickou, jak je zvykem. Dle mého názoru je 

tu teorie od toho, aby pomáhala v praxi při analýze současného stavu a možnosti zavá-

dění novinek. Mimoto článků o teorii ke štíhlé výrobě a metodice LEAN je nepřeberné 

množství, proto jsem se především zaměřil na praktickou ukázku užití daných LEAN 

nástrojů a především popsal co nejpodrobněji návrh řešení, včetně všech jeho přínosů, 

omezení a možných zlepšení do budoucna. 

Každý projekt má tedy své intro do dané problematiky, stanovení cílů, praktickou 

analýzu současného stavu dle LEAN metodiky, která je doplněna i jistou dávkou teorie. 

Následně jsem zvolil dle mého cítění nejlepší návrh řešení dané problematiky, a tam, 

kde to bylo možné, jsem provedl kalkulaci finančního přínosu i nákladů pro firmu. 

Nicméně v závěru této diplomové práce jsem provedl ve vlastní kapitole ještě celkový 

souhrn finančních přínosů a nákladů všech projektů. 

Všechny uvedené informace vycházejí z firemní praxe, ale bohužel skrze nařízení 

ochrany firmy není možné uvést jméno firmy, stejně jako pravdivé finanční údaje.  
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1 Charakteristika oboru parních turbín 

Obor parních turbín je specifickým strojírenským oborem, který v poslední době 

zažívá velmi silné negativní otřesy, zapříčiněné bojem s klimatickými změnami, jež 

vedou k jeho logickému útlumu, poněvadž parní i plynové turbíny využívají především 

energii získanou spalováním fosilních paliv. Na druhou stranu jsou parní a plynové tur-

bíny hlavním pilířem současné energetiky, což lze nyní, v době „korona krize“, spatřit 

v možnosti cestování do zahraničí skrze servisní práce v energetice.   

Co se týče strojového vybavení, tak je daný obor velmi technologicky náročný. 

Pro opracování rotorů a skříní, tedy hlavních komponent parní turbíny, se používají 

velmi rozměrné jednoúčelové stroje. Pro výrobu součástek se hodí především nové mul-

tifunkční CNC stroje, ale následné úpravy součástky (například skrze požadavek mon-

táže) je výhodnější dělat na klasických strojích (malé soustruhy, frézky, vrtačky, atd.). 

Nesmím opomenout ani testování rotorů či turbín. Zde zmíním především parní zkušeb-

ny turbín, které simulují chod turbíny u zákazníka, ale samozřejmě při nižších parame-

trech páry. Finančně náročnější jsou ale například „vyvažovací tunely“, kde výstavba 

nového „tunelu“ se pohybuje v řádech stamiliónů českých korun. Bohužel z časového 

pohledu výrobního procesu turbíny nemá „vyvažovací tunel“ takový význam pro firmu, 

jako parní zkušebna turbín, ale bez této technologie se nelze obejít. 

Mimo to zákazníky zajímá, jestli je kompletní výrobní proces turbíny přímo 

v režii firmy, či případně jaké části výrobního procesu či které dílce externě zajišťuje. 

Logistika dílců je taktéž náročná. Dodávky polotovarů skříní se pohybují termí-

nově okolo 6 měsíců. Co se týče logistiky, tak je nutné zmínit požadavky na nosnost 

jeřábů a jeřábových drah v závislosti na hmotnosti přepravovaných dílců (produktů), ale 

taktéž se nesmí zapomenout na požadavek skrze pro montáž, demontáž a servis strojní-

ho vybavení. Proto jeřábového dráhy mají nosnost od jednotek tun, až po stovky tun. 

V provozu tento fakt znamená, že jednotlivé jeřábové lodě jsou navrženy pro výrobu 

určitých dílců a jejich technologii. Toto je dalším limitujícím faktorem pro zásadní re-

organizaci a změnu pracovního prostředí.    
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Obrázek 1: Převoz servisního rotoru pro provedení kapilární zkoušky (vlastní zpraco-

vání, 2020) 

 

Tyto atributy oboru parních turbín, spolu s mnoha dalšími, zapříčinily postupnou 

koncentraci jednotlivých výrobních firem pod hlavičku čtyř koncernů – Siemens, GE, 

Doosan, Mitsubischi (výjimkou v tomto ohledu je pouze Čína, která buduje svoji nezá-

vislost). Tím se docílilo, z původně velmi variabilní výrobní produkce turbín od jednot-

livých firem, standardizovaných turbín, jenž se mezi výrobci příliš neliší. Stoletý vývoj 

parních turbín se zdá býti již u konce. Efektivita parního cyklu, respektive parní turbíny, 

dosáhla svého maxima a nyní se „vývoj“ zaměřuje především na úsporu v rámci doda-

vatelského řetězce (nahrazení evropských dodavatelů asijskými) a využití levnějších 

materiálů. Zajímavostí je taktéž občasně vyskytující se požadavek zákazníka, uvedený 

přímo v kontraktu, že jemu dodávaná turbína nebude obsahovat nevyzkoušené (experi-

mentální) části turbíny, což značně komplikuje i tak omezený inovační potenciál výrob-

ních firem.  
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 Závěrem bych se chtěl dotknout ještě jedné důležité oblasti, které jsem se zá-

měrně vyhýbal – lidé. Jádrem celého oboru, stejně jako i v jiných oborech, jsou zkušení, 

chytří a aktivní pracovníci, kteří neustále inovují procesy a zařízení, a tím posouvají 

firmy dál. Bohužel přitažlivost strojírenství je pro novou generaci nízká, v porovnání 

s elektro či IT obory, kde lidí dosahují vyšších mezd. Následkem tohoto efektu dochází 

ke snižující se inovační schopnosti strojírenských firem. Tato nižší inovační schopnost 

je v oboru parních turbín navíc umocněna vizí, že tento obor v brzké době zanikne. Pro-

to značná část nově přicházejících zaměstnanců z vysokých škol vstupuje do turbinář-

ských firem jen z toho důvodu, aby nabrali pracovní zkušenosti a následně úplně opusti-

li tento obor. 

 

2 Představení společnosti 

Firma ABC, sídlící v Brně, je výrobcem parních turbín do maximálního výkonu 

150 MW. Hlavní jádro produkce turbín se ale pohybuje od 10 do 100 MW, tedy se jed-

ná tzv. „průmyslové“ parní turbíny. Tento typ turbín se vyznačuje velkou variabilitou, 

poněvadž se turbína vždy přizpůsobuje zákazníkovi a jeho provozu. I když se turbíny 

během posledních let značně standardizovaly, tak se stále jedná o kusovou produkci, 

kdy každá turbína je svým způsobem originál, aby se přesně přizpůsobila požadavkům 

klienta, především co se týče elektrického výkonu, odběrů technologické páry a zdroje 

páry. Tento fakt klade velké nároky na odbornost zaměstnanců, ale i na logistiku.  

Firma ABC je součástí nadnárodní společnosti a její energetické divize, která se 

nyní vyčlenila do samostatné akciové firmy, aby lépe čelila výzvám měnícího se světa a 

rychleji se přizpůsobovala požadavkům zákazníka. Tato nová společnost obsahuje 

komplex firem, či závodů, zabývající se energetikou, tedy parními a plynovými turbí-

nami, generátory, kompresory, větrnými elektrárnami, výkonovou elektrotechnikou a 

dalšími synergickými firmami. V rámci této společnosti má naše firma ABC na starosti 

výrobu a servis průmyslových parních turbín.  
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Samozřejmostí je i kooperace v rámci celé společnosti. Některé závody mají spe-

cifickou výrobní technologii, kterou kooperují v rámci celé skupiny, takže není potřeba 

držet v každém výrobním závodě ucelenou výrobní technologii a know-how. Samo-

zřejmostí je její následné vyšší využití a zaplacení vzdělaných a zkušených techniků 

Předností firmy, kterou velká část zákazníka oceňuje, je držení celého procesu vý-

roby turbíny „pod střechou“. Tedy od obchodní nabídky, přes konstrukci, výrobu, mon-

táž až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Značnou devízou brněnského závodu 

jsou uskutečněné dodávky turbín po celém světě a z nich pramenící dobrá reputace fir-

my. Celkově naše firma dodala zákazníkům 4 711 parních turbín po celém světě od ro-

ku 1901 di roku 2010. [1] 

V současné době se pohybuje počet zaměstnanců okolo hodnoty 800. Firma má na 

starosti jak výrobu nových turbín, tak provádí i servis turbín. Novinkou brněnského 

závodu je transfer výroby malých turbín DR typu z německého Oberhausenu, který pro-

běhl zhruba tři roky nazpět. Tímto krokem se brněnský závod opět vrátil k výrobě ma-

lých parních turbín (0,2 až 10 MW), které při dělení firmy PBS přenechal firmě PBS 

Velká Bíteš. 
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Na níže uvedeném grafu je organizační schéma firmy se zaměřením na oddělení 

vyvažování a testování turbín, které spadá pod výrobu turbíny jako takovou, o kterém 

bude následně řeč. 

    

2.1 Něco málo z historie společnosti 

Firma ABC je následníkem slavné turbinářské firmy PBS, sídlící od svého zrodu 

v Brně. Tato firma se zabývá výrobou parních turbín již od roku 1903. Zde je nutné 

zdůraznit, že první turbína vznikla roku 1883 díky panu Lavalovi. Brněnská PBSka za-

koupila licenci na výrobu parních turbín od pana Parsona po světové výstavě v Paříži 

roku 1900. Licenční smlouva byla podepsána o rok později. Tím se stala brněnská 

PBSka, jako jedna z prvních firem, výrobcem parních turbín. Následovalo zdokonalo-

vání turbíny, které vyústilo roku 1911 ve vznik smíšené turbíny (kombinace rovnotla-

kého a přetlakového lopatkování), první na světě. Stejně tak brněnská firma jako první 

na světě přišla roku 1922 s koncepcí horizontálně nedělené, tzv. „barelové“, skříně. 

Velký inovační potenciál zařadil brněnskou firmu PBS mezi světové špičky ve svém 

oboru výroby parních turbín. [1] 

Za pozornost stojí taktéž zmínit, že firma PBS dodala rakousko-uherské válečné 

mašinérii 133 parních turbín do válečných lodí. Po První světové válce došlo k úplné 
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centralizaci PBSky v Brně, kdy rozloha podniku dosáhla úctyhodných 18 000 m
2
, a sta-

la se tak největším výrobním závodem v Brně. Následoval postupný vývoj parních tur-

bín a rozvoj jejich užití hlavně v chemickém průmyslu a teplárenství, následovaný vý-

vojem plynových turbín, kdy se PBS dostala mezi pětici největších evropských výrobců 

plynových turbín. Tento vývoj PBS skončil s pádem komunismu na území ČSR a ná-

slednou privatizací roku 1992. [1] 

2.2 Výrobní portfolio společnosti 

Výrobní portfolio firmy se dnes skládá především ze tří typizovaných řad parních 

turbín. Jedná se o SST-300, SST-400 a SST-600. Tyto typové řady vznikly unifikací 

předešlého výrobního portfolia, především za účelem snížení nákladů a zrychlení výro-

by. Od roku 2017 naše firma nabízí navíc i malé parní turbíny o výkonu do 15 MW. 

Na níže přiloženém seznamu lze vidět ucelenou produktovou řadu SST turbín. 

 
Tabulka 2-1: Přehled parametrů typových řad turbín SST [16] 
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2.2.1 SST-300 „brněnský klenot“ 

Průmyslová parní turbína do výkonu 45 MW. 

 

Jedná se o 20 let prověřenou typovou řadu průmyslových parních turbín do 45 

MW, jež jsou nejvíce využívány ve spalovnách odpadů, chemickém průmyslu, cukro-

varnictví a papírenském průmyslu. Celkově se daných turbín po světě provozuje více 

jak 500. 

Největší předností tohoto typu turbíny je její kompaktní design, kdy k zákazníkovi 

dojde na základovém rámu kompletně připravená turbína (tedy včetně převodovky a u 

menších turbín je navíc na tomto rámu taktéž generátor). Daný rám navíc slouží jako 

olejová nádrž. Turbína při odeslání obsahuje tedy kompletní olejové hospodářství. Tím-

to konceptem došlo k ušetření značného množství přípravného (montážního) času na 

stavbě a taktéž ke snížení finančních nákladů. 

 

Obrázek 2: Řez turbínou SST 300 [16] 
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2.2.2 SST-400 

Modulární parní turbína do výkonu 60 MW 

 

Větší sestra typové řady SST-300, jejíž výkon sahá až po 60 MW. Liší se přede-

vším v separátním zdroji olejového hospodářství. Tento typ turbíny nemá vlastní nosný 

rám, ale pouze tzv. „kozu“, na které turbína sedí. Její odlišností je taktéž jiný způsob 

regulace. Odlišné je i její užití, kdy se provozuje především v paroplynových cyklech, 

spalovnách biomasy, centrálním vytápění a při využívání odpadního tepla. 

 

Obrázek 3: Turbína SST-400 připravená k odeslání (vlastní zpracování, 2020) 
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2.2.3 SST-600 

Nejpřizpůsobivější typová řada parních turbín vyráběných v Brně, jež může dosa-

hovat výkonu pár jednotek MW až po 200 MW. Šíře jejího užití je jejím nejvýznamněj-

ším prvkem, kdy může pohánět vodní čerpadla i velké generátory v tepelných elektrár-

nách. Poněvadž tento typ turbíny dokáže splňovat i přísné standardy API 612, je využí-

vána i v náročném ropném průmyslu, kde je kladen důraz především na kvalitu a spo-

lehlivost jednotlivých komponent celého těžebního procesu. 

Tato typová řada parních turbín spatřila světlo světa v 70. letech minulého století 

a od té doby se nachází na stovkách míst po celém světě.  

 

Obrázek 4: Řez turbínou SST 600 [16] 
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2.2.4 Typová řada DR 

Typová řada parních turbín mající výkon od 10 kW až po 25 MW. 

 

Obrázek 5: Tandemová turbína typu DR připravená k odeslání (vlastní zpracování, 

2020) 

Portfolio DR turbín patří do společnosti ABC od roku 2015, kdy došlo 30. června 

k jejímu odkoupení nadnárodní společností. Jedná se o velmi rozličnou škálu malých 

turbín, která vznikla pod skupinou DR skoupením několika malých turbinářských firem 

jako Carling, Moore, Terry, Worthington a dalších. Roku 2017 se dokončil transfer tur-

bín z DR Oberhausen v Německu a tímto rokem začala naše firma nabízet značnou část 

produktů skupiny DR.  

Tato typová řada, jestli se dá vůbec typovou řadou nazývat, se zakládá na jedno-

duché konstrukci. Používá se v mnoha rozličných průmyslových odvětvích, poněvadž 

slouží především jako pohonná jednotka. Mimoto tento typ turbín dosahuje certifikátu 

API 611 a 612, proto se hojně používá v petrochemickém průmyslu. 
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Níže je možné vidět různorodost DR typů turbín. 

 

Tabulka 2-2: Přehled parametrů typových řad turbín DR [17] 

 

 

 



 

24 

 

2.3 Výrobní proces 

V naší společnosti držíme celý výrobní proces výroby turbíny, díky čemuž máme 

velice pozitivní ohlasy od zákazníků během jejich návštěv naší společnosti. Velká část 

naší konkurence totiž ucelený výrobní proces nemá, poněvadž v rámci úspor určitý vý-

robní proces „outscoursuje“. Ve zkratce se v naší společnosti nachází veškeré výrobní 

činnosti od počáteční obchodní, až po najetí parních turbín. Samozřejmostí je záruční a 

pozáruční servis našich produktů. 

 

Ve zkratce se pokusím přiblížit, jak daný proces výroby turbíny probíhá. 

Kompletní proces zakázky začíná u zákazníka, kdy se naše firma přihlásí do ten-

dru, či je přímo oslovena a vybrána pro dodání turbíny. Toto přímé zadání nastává 

v případě velmi dobrých zkušeností se stávající turbínou a servisními službami. 

Obecně ale během nabídkového řízení jsou specifikovány a se zákazníkem dola-

děny všechny hlavní technické požadavky pro nabízenou turbínu, ve spolupráci s na-

bídkovým engineeringem. Z těchto požadavků oddělení kalkulací stanoví cenu pro na-

bízenou turbínu a nyní je na obchodníkovi, jestli a jak dokáže danou turbínu prodat. 

V případě vyhraní tendru a doladění všech záležitostí se zákazníkem, začíná 

vlastní výroba turbíny. Provede se „kick-off“ meeting, při kterém obchodník předá veš-

keré informace a kontrakt ustanovenému projektovému manažerovi, který se následně o 

projekt stará. Stejně tak je předána veškerá potřebná dokumentace oddělení konstrukci. 

Konstrukci turbíny zastřešuje HIP, což je hlavní inženýr projektu. 

Konstruktéři během této počáteční fáze vydávají objednávací návrhy pro oddělení 

nákupu, které následně provádí nákup daných dílů a polotovarů, s důrazem na co nej-

rychlejší objednání a dodání dílů s nejdelší dodací lhůtou (výkovky rotorů, skříně, lo-

žiska atd.). Samozřejmostí je co nejširší použití hotových nakupovaných dílů. Nemá 

cenu samozřejmě vyrábět každý šroubek v kusové výrobě, když je ho možné nakoupit 

za pár korun. 

Poté, co je postupně uvolňována výkresová dokumentace z konstrukce, tak tato 

dokumentace míří do oddělení technologie. Oddělení technologie následně vypracuje 

kompletní výrobní dokumentaci. Dle této dokumentace a aktuální vytíženosti výroby se 
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rozhodne o opracování daných dílců buď přímo v naší výrobě, za podmínky volných 

kapacit, či přenechání výroby externím kooperačním partnerům. 

V případě výroby dílů u nás, se nyní do procesu vloží oddělení plánování a řízení 

zakázek, které kočírují výrobu dílů, aby byly hotovy pro další operace dle interních ter-

mínů.  

Po příchodu materiálu do výroby začínají výrobní oddělení na základě vydané vý-

robní dokumentace a dle zaplánovaných termínů provádět opracování daných dílů do 

finální podoby. 

Samotná výroba parní turbíny spočívá velmi zjednodušeně v těchto bodech: 

 Obrobení skříní, statorových nosičů a rotoru. 

 Výroba lopatek a zalopatkování průtočných částí. 

 Egalizace průtočných částí. 

 Tlakové zkoušky skříně a ložiskových stojanů. 

 Vyvážení rotoru. 

 Příprava montáže turbíny – nachystání olejového rámu, ustavení skříně a její od-

měření, odměření rotoru, případná egalizace průtočných částí. 

 Montáž turbíny – zavření skříně, montáž a vyrovnání převodovky i generátoru, 

montáž olejového hospodářství, navaření veškerého potrubí, osazení turbíny měří-

cími čidly, konzervace turbíny. 

 V případě malých turbín proběhne funkční zkouška turbíny. 

 Poslední činností je zabalení turbíny a příprava turbíny k odeslání. 

Nyní, když je turbína odeslána zákazníkovi, včetně dalších potřebných dílů pro 

zdárnou montáž a zprovoznění turbíny, tak proběhne samotná montáž turbíny u zákaz-

níka, její zprovoznění a teplé zkoušky. Samozřejmostí je dodání veškeré dokumentace a 

zaškolení obsluhujícího personálu. Posledním bodem je převzetí díla zákazníkem. 

V tomto bodě si danou turbínu přebírá do péče oddělení servisu, které se o danou turbí-

nu dále stará a servisuje ji. 

Tento postup je samozřejmě velmi zjednodušený. Samotný výrobní proces turbíny 

je značně složitý, nastávají komplikace, neshody atd. Věřím ale, že tento zjednodušený 

postup je pro účely této práce naprosto dostačující. 
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3 Zázemí pro štíhlou výrobu 

  

Obrázek 6: Možné typy plýtvání (vlastní zpracování, 2020) 
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Aby byl proces štíhlé výroby v podniku úspěšný, je třeba vytvořit patřičné zázemí. 

Z mého pohledu jsou nejdůležitější dvě věci k vyjasnění na úrovni managementu. Prv-

ním bodem je, kdo bude provádět změny směřující ke štíhlé výrobě? Jednotliví pracov-

níci a vedoucí daných oddělení, či bude vytvořena separátní skupina, jejíž náplní práce 

bude zeštíhlování procesů a odstraňování plýtvání? Druhým bodem je, jak budou pra-

covníci ohodnoceni a motivováni k zeštíhlování výroby? 

V naší firmě máme velmi dobré zkušenosti se zapojením pracovníků do zlepšují-

cího procesu. Pro motivaci všech pracovníků byl vytvořen motivační nástroj, jenž nese 

název 3i - idea, impuls, iniciativa. Každý pracovník může podat návrh na zlepšení pro-

cesu, ať už má jeho dopad malou, či celofiremní působnost.  

 

Daný návrh musí samozřejmě obsahovat tyto prvky: 

 Co má být zlepšeno? 

 Jak má být zlepšení provedeno? 

 Jaký je přínos návrhu? 

 Byl návrh již realizován, či ne? 

Dle celkového přínosu a blízkosti nápadu vůči náplni práce podavatele, se stanoví 

velikost odměny pro podavatele. Obecně platí, že čím je návrh významnější a je vzdálen 

od náplně práce podavatele, tím je odměna vyšší. Tato odměna navíc roste dle míry při-

pravenosti daného návrhu. 
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Níže uvádím jednotlivé tabulky – matice pro kalkulaci výše odměny. Koeficienty 

si může každá firma libovolně zvolit dle svých možností a také dle toho, jak moc chce 

své lidi odměňovat za jaký typ návrhů. 

 

 

Tabulka 3-1: Velikost dopadu nápadu a jeho působnost (vlastní zpracování, 2020) 

 

 

Tabulka 3-2: Blízkost a připravenost nápadu (vlastní zpracování, 2020) 
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Dle mého názoru má naše firma dobře zpracovaný systém odměňování zaměst-

nanců, jenž je hoden následování. Z tohoto důvodu jsem do této práce tuto kapitolu vlo-

žil. Čísla podávaných návrhů a celkových úspor mluví o úspěšnosti daného systému.  

Pro šikovné a aktivní podavatele tento systém představuje pěkné finanční přilep-

šení. Vždyť dobré zlepšující návrhy, jež mají vysoký přínos pro firmu, se odměňují 

v rámci tisíců až desetitisíců Kč.   

3.1 Implementátoři štíhlé výroby – aktivní prvolinioví vedoucí 

Jak jsem již řekl, kusová výroba bývá ve většině případů velmi specificky zaměře-

ná, a tudíž je téměř nemožné, aby implementování štíhlé výroby bylo na někom jiném, 

než na specialistech a prvoliniových vedoucích středisek, kteří jsou zároveň ve své ob-

lasti působnosti odborníci. Ti nejlépe znají výrobní proces, jeho silné i slabé stránky. 

Problém nastává u činností, které jdou napříč odděleními. Zavádění změn v této oblasti 

je značně obtížné. 

Preferuji systém, kdy TOP management vytvoří zázemí pro štíhlou výrobu, ale její 

naplňování a zlepšování je na bedrech nejníže postavených pracovníků či mistrů. Pouze 

tento systém, kdy procesy zlepšují pracovníci, kteří jsou procesům nejblíže, má naději 

na zdárný úspěch. Samozřejmostí je motivace a vzdělávání těchto aktivních pracovníků, 

kteří svým vzorem mohou strhnout další pracovníky, aby se taktéž zapojili do zlepšová-

ní procesů a byli za tuto činnost patřičně odměněni. Pravdou je, že jediná účinná dlou-

hodobá motivace u velkých firem je ta finanční. 

Dle mých osobních zkušeností přichází ale s nejpřínosnějšími návrhy mistři či pr-

volinioví vedoucí středisek, kteří mají nižší počet podřízených a jsou odborníky ve své 

oblasti. Stejný názor zastává i pan docent Jiří Cienciala, bývalý generální ředitel Tři-

neckých železáren. Jeho publikace „Lidé v průmyslovém podniku“ názorně dokládá, 

důležitost prvoliniových vedoucí či mistrů pro podnik. Tito lidé mají být ze všech pra-

covníků nejvíce podporováni. Na druhou stranu je velmi důležitý jejich výběr, aby se 

vedoucím stal člověk aktivní a otevřený novým myšlenkám. [14] 
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3.2 Kaizen 

Na závěr kapitoly 3 o štíhlé výrobě bych chtěl zmínit pár slov o filozofii Kaizen, 

kterou jakožto mistr nejvíce uznávám.  

Tato filosofie vychází z přesvědčení, že neustálý proces drobného zlepšování věcí a 

procesů má ve výsledku větší hodnotu, než velké jednorázové zlepšení. Při aplikaci této 

filosofie dochází tedy k neustálému snižování plýtvání, což ve svém důsledku naplňuje 

podstatu štíhlé výroby. [3] 

Současný systém motivace a odměňování zaměstnanců v naší firmě tuto filosofii 

zcela podporuje, kdy dochází k odměňování i drobných zlepšení. 

Jak se dočtete dále, tak první dva projekty, kapitola 4 a 5, vychází taktéž z filosofie 

Kaizenu. Osobně dávám přednost menším zlepšením, která jdou rychle zavést a mají 

rychlý dopad na procesy, než přehnaně velikým a složitým zlepšením procesů. Čím je 

totiž projekt větší, složitější a časově náročnější, tím častěji se stane, že během doby 

analýzy a implementace tohoto nápadu dojde ke změně vstupních podmínek a tento 

nápad se najednou stane naprosto zbytečným.  

Proto je podle mě úspěšná implementace filosofie Kaizen do firemní kultury nut-

ností pro zdárný budoucí vývoj podniků. Pouze aktivní a myslí otevření pracovníci, 

kteří na sobě nepřestanou pracovat a budou zlepšovat procesy a okolí kolem sebe, tak 

mohou posunout české firmy ke světové špičce. [4] 
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4 Projekt vzdálené přejímky 

4.1 Popis problému – úvod do problematiky 

Proces vyvažování je poslední částí procesu výroby rotoru parní turbíny, kdy se 

odstraňuje nevyváženost rotoru pro zajištění jeho bezproblémového chodu během pro-

vozu. Laicky se jedná o snížení vibrací rotoru pod limitní mez, jež je stanovena v mezi-

národních normách dle praktických zkušeností (americká norma API 612 uvádí limit 

vibrací 1 mm/s pro absolutní vibrace rotoru a 25 µm peak-peak pro relativní vibrace 

rotoru). Proces vyvážení rotoru obvykle trvá od jednoho do tří dnů, dle charakteru roto-

ru, specifikace požadavků na kvalitu vyvážení rotoru a účasti zákazníka.  

Poněvadž je proces vyvážení rotoru poslední částí procesu výroby rotoru, která je 

navíc velmi dobře měřitelná a udává finální jakost produktu pro zákazníka, tak se stala 

milníkem procesu výroby turbíny. Z tohoto důvodu je při finální jízdě většinou příto-

men zákazník. Dnes navíc roste trend, kdy není při samotné přejímce vyvážení rotoru 

účasten zákazník, ale „prostředník“, který garantuje splnění limitů jak pro zákazníka, 

tak pro financující banku. Hlavních milníků není ve výrobním procesu turbíny mnoho, 

víceméně jsou jen tři (vyvážení rotoru, tlaková zkouška skříně, měření vůli mezi roto-

rem a statorem). V angličtině se tyto „zkoušky“ nazývají „hold point“, jež podle mého 

názoru vystihují důležitost daných zkoušek.  

Nyní máme tedy dílčí proces výroby rotoru, kterého se přibližně z 80 % účastní 

zákazník. Samozřejmostí je oficiální pozvání zákazníka na tuto zkoušku. V praxi se 

pozvánka posílá 2 až 3 týdny dopředu. Výroba turbíny je ale živý projekt, kdy nejde 

vždy vše dle plánu. Většinou se z nějakého důvodu výroba opožďuje, ale může nastat i 

opačný případ. Avšak termín přejímky je pevně daný. Nastávají tedy případy, kdy se 

čeká s vyvážením na zákazníka, kdy zákazník musí čekat na vyvážení rotoru, či v nej-

horším případě může při delší prodlevě nastat neakceptování termínu vyvážení zákazní-

kem a opětovné vyzvání zákazníka 2 až 3 týdny dopředu na nový termín vyvážení roto-

ru. Všechny tyto stavy jsou negativní, ať již pro firmu, či pro zákazníka. 
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4.2 Dílčí cíle řešení 

Cílem tohoto projektu je zvýšení flexibility přejímky vyvážení rotoru zákazníkem, 

při splnění určitých podmínek: 

 Jednoduchost řešení – v jednoduchosti je krása a síla řešení. 

 Nezávislost vůči ostatním střediskům/procesům – řešení nesmí být závislé na 

jiném útvaru, jinak nebude jasná odpovědnost a tedy nebude fungovat. 

 Nízké náklady řešení – náklady a jejich návratnost jsou alfou a omegou všech 

projektů a zlepšení. 

 Zvýšení efektivity pracoviště – vedlejší cíl, kdy by dané řešení mohlo přinést 

vyšší využití/kapacitu pracoviště. 

 Jak lze výše vidět, všechny cíle směřují ke štíhlému a co nejjednoduššímu řešení. 

Pouze takové, které bude ve svém principu jednoduché a jeho zavedení bude co nej-

rychlejší, má naději na úspěch.  

4.3 Analýza současného stavu 

Pro nalezení cesty k našemu cíli je samozřejmě nutné vyjít z analýzy současného 

stavu. Stejně jako jiné firmy má SIT svoji kulturu, procesy a zázemí, jež limitují možná 

řešení.  

 Pro analýzu současného stavu jsem zvolil SWOT analýzu. Není nikterak složitá 

pro pochopení a zrealizování. Při dostatečné znalosti firemního zázemí přehledně stano-

ví možné směry dalšího vývoje a zohledňuje jak interní, tak externí zázemí a okolnosti. 

4.3.1 SWOT 

SWOT analýza je jednou z nejčastěji celosvětově užívaných analýz, ačkoliv 

vznikla již v šedesátých letech minulého století. Hlavní výhodou je její jednoduchost. 

Avšak značným problémem je komplexní znalost problému tvůrcem dané analýzy a 

jeho subjektivní vnímaní informací a faktorů. [18] 
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SWOT 

Silné stránky 

(Strenghts) 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

Příležitosti 

(Opportunities) 

Hrozby 

(Threats) 

 

Tato analýza definuje klíčové silné a slabé stránky věci, tedy interní, firmou 

ovlivnitelné, faktory. Na druhou stranu externí faktory se ukrývají v pozicích příležitostí 

a hrozeb. [18] 

Za silné stránky se považují ty, ve kterých je firma lepší než konkurence, či něja-

kým způsobem vyniká. Naopak slabé stránky jsou ty, ve kterých firma ztrácí na konku-

renci a měla by tyto slabiny odstranit. Nicméně záleží na zvolené strategii. [18] 

Dle mého názoru jsou ale důležitější pro budoucí úspěšné směřování firmy znalost 

příležitostí a hrozeb a jejich včasná identifikace.  

Nejvýstižněji úzký vztah mezi příležitostí a hrozbou popisuje čínské úsloví, že 

krize je vlastně jen jiný název pro příležitost. Jen je potřeba být připraven a využít oné 

příležitosti co nejrychleji. 

 

Možné strategie: 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti  

S-O strategie 

Využití silných stránek ve 

prospěch příležitostí.  

W-O strategie 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

Hrozby 

S-T strategie 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T strategie 

Odstranění slabých stránek pro 

eliminaci hrozeb. 

Tabulka 4-1: Možné strategie dle SWOT [18] 
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4.3.2 Provedení analýzy 

Pro provedení analýzy jsem doplnil jednotlivé faktory i hodnotou dopadu, dle mé-

ho subjektivního vnímání celé problematiky. To jsem provedl v kontextu mého šestile-

tého působení na pozici vedoucího daného střediska, jenž měl na starosti i kooperační 

aktivity střediska. Tudíž je mi známo jak interní pozadí problému, tak i to externí. Stej-

ně tak znám velmi dobře rozličné požadavky zákazníků a novinky z ostatních obdob-

ných středisek po celém světě. 

Silné stránky Hodnota Slabé stránky Hodnota 

Zázemí mezinárodní 

společnosti – přístup 

k rozličným 

znalostem a SW 

5 

Závislost termínu 

vyvážení na ostatních 

střediscích (předešlých 

operacích) – nemožnost 

garantování termínu 

vyvážení rotoru 

5 

Kompetentnost 

střediska – 

nezávislost na jiných 

střediscích 

5 

Stanovení termínu 

vyvážení rotoru - 

zpravidla 2 až 3 týdny 

dopředu 

4 

Vysoká odborná 

znalost střediska 

vyvažování – rychlé 

řešení nenadálých 

situací 

4 

Koncentrace kompetencí 

a know-how v rukou 

jediného pracovníka 

3 

Velká operativa 

napříč středisky – 

rychlé řešení 

nenadálých problémů 

3 

Separátní vyvažovací síť 

– odříznutí vyvažovacích 

SW od výrobní sítě 

2 

∑ 17  14 

Tabulka 4-2: SWOT analýza silných a slabých stránek včetně hodnocení (vlastní 

zpracování, 2020) 
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Příležitosti Hodnota Hrozby Hodnota 

Navýšení kapacity 

střediska – zvýšení 

výnosů 

5 

Snížení kapacity 

střediska – rezervní 

sloty 

5 

Zlepšení 

automatizace a 

digitalizace procesů 

5 
Ztráta reputace u 

zákazníků 
4 

Získání konkurenční 

výhody skrze vyšší 

flexibilitu 

4 

Ztráta know-how - v 

případě odchodu 

důležitých pracovníků 

střediska 

3 

Zkrácení průběžné 

doby výroby rotoru 
3 

Postupné zaostávání 

za konkurencí 
2 

∑ 17  14 

Tabulka 4-3: SWOT analýza příležitostí a hrozeb včetně hodnocení (vlastní zpracová-

ní, 2020) 

Z dané analýzy vyplývají nejdůležitější faktory v oblasti silných stránek a příleži-

tostí. Proto zvolíme S-O strategii. Toto rozložení navíc odpovídá našim cílům. Dle mé-

ho názoru za zmínku stojí fakt, že nelze příležitosti a hrozby chápat čistě jako externí 

záležitost, jak je uvedeno v teorii.  

U hrozeb má největší význam snížení kapacity střediska z důvodu rezervování 

náhradních slotů v případě posunu termínu vyvažování, což není externí záležitost. Mi-

moto slabé stránky se především týkají středisek a procesů mimo kontrolu střediska 

vyvažování, proto by jakákoliv W strategie byla velmi obtížně a zdlouhavě realizova-

telná. Navíc by nesplnila všechny cíle tohoto projektu. 
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 Proto se zaměříme na silné stránky a příležitosti. Nejslibněji se jeví zlepšení digi-

talizace střediska s využitím nových SW tak, aby celý proces spadal pouze pod středis-

ko vyvažování s využitím know-how střediska a firmy. Tento směr se zdá za současné 

situace, kdy společnost podporuje digitalizační a automatizační zlepšování firemních 

procesů, nejvýhodnější. Pokud by se podařilo využít SW již vlastněný firmou, nemusel 

by být ani příliš finančně nákladný. 

4.4 Návrh řešení a jeho implementace 

Pro nalezení řešení, které by splnilo očekáváné cíle a bylo již zaměřené na využití 

IT oblasti, jsem provedl otevřenou diskuzi, brainstorming, s kolegy z IT oddělení, jenž 

je oblast, kterou neovládám. Z této diskuze s požadavky projektu vyplynula představa 

online přenosu videozáznamu testu rotoru na bázi Skypu. Problémem je ale přenos dat z 

vyvažovacích SW, jenž jsou odříznuty od firemního intranetu a tedy i internetu (mají 

svoji vlastní síť, aby byly odstřihnuty od aktualizací operačních systémů, jež by vedly 

k jejich nefunkčnosti). Všudypřítomným problémem je ochrana interní sítě podniku od 

útoků zvenčí, což se jeví jako velmi významný problém v prostředí společnosti Sie-

mens, kdy nejsou víceméně povoleny žádné výjimky. A poslední otazník visí nad zvo-

lením SW pro přenos dat. 

4.4.1 Zajištění SW pro přenos dat 

Tento bod se zdál z počátku velmi problematický, protože žádná aplikace či SW 

v naší společnosti neumožňoval online vysílání přenosu druhé straně. Avšak zanedlouho 

poté se objevil nový celofiremní nástroj pro interní bezkontaktní komunikaci v rámci 

celé společnosti Siemens – Circuit, který sloužil k videokonferencím napříč naší spo-

lečnosti a umožňoval vysílané konference i zaznamenávat. Tento nástroj byl tedy nej-

lepší variantou pro rychlé zavedení námi požadovaného řešení, poněvadž jakožto celofi-

remní SW nevnášel do projektu již další náklady na pořízení a měl odstraněny všechny 

potenciální IT hrozby. 
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Potřebný SW jsme tedy již získali. Navíc při jedné z následných aktualizací Cir-

cuitu byl přidán prvek komunikace s externím zákazníkem. Zákazník, ačkoliv nevlastní 

aplikaci Circuit, tak potřebuje pouze internetové rozhraní a mail, na který mu přijde 

pozvánka pro připojení ke konferenci, jak lze vidět na obrázku níže. Samotné připojení 

je možné přes HTTPS protokol (webová stránka). Samozřejmě, že se zákazník může 

připojit i přes aplikaci, ale SW Circuit není všeobecně rozšířen na takové úrovni, jako 

například Teams od Microsoftu.  

 

 

Obrázek 7: Pozvánka doručená na mail (vlastní zpracování, 2020) 

 

Zákazník po přihlášení na vzdálený přenos pomocí linku již musí jen vyplnit své 

jméno, pod kterým bude přihlášen na dané konferenci. Toto externí přihlášení je zcela 

intuitivní, jednoduché a mnou odzkoušené. Samozřejmě je nutné se předem domluvit na 

začátku vysílání či konference, ale toto informování lze velmi jednoduše provést při 

zaslání pozvánky.  

Celkově je tento SW výhodný pro splnění našeho zadání. Splňuje jak nízké nákla-

dy řešení, tak jednoduchost procesu. 
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Obrázek 8: Přihlášení na vzdálenou přejímku (vlastní zpracování, 2020) 

4.4.2 Vyvedení výstupů z vyvažovacích SW do Circuitu 

Nyní, když již máme umožněné sdílení dat se zákazníkem, tak je potřeba vyvést 

námi požadovaná data ze separátní sítě vyvažovacích SW do Circuitu.  

Nejdříve ale bude nutné stanovit, která data jsou zákazníky vyžadována. Zde není 

potřeba žádné náročné analýzy, poněvadž ze své pozice jsem byl více než pět let v kaž-

dodenním kontaktu se zákazníky a znám tedy jejich požadavky. Jelikož jsem během 

oněch pěti let do detailu zkoumal možné problémy vyvažování a různé mezinárodní 

normy zabývající se procesem vyvažování rotujících částí, dalo by se říci, že možné 

požadavky zákazníka jsem znal mnohdy více než samotní zákazníci. 

Hlavními údaji pro proces odstředění rotoru jsou absolutní vibrace a kamerový 

záznam rotoru. Oba dva výstupy říkají, jestli se s rotorem během samotného procesu 

odstředění nestalo něco negativního. Co se týče záznamu finálního vyvážení rotoru, tak 

zde jsou hlavními údaji absolutní a relativní vibrace rotoru, včetně změření zbytkové 

nevyváženosti rotoru při nízkých otáčkách. Tyto údaje jsou nutné jak pro ISO normu, 

tak i pro API normu, aby se splnily předepsané požadavky pro vyvážení rotoru. 
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Obrázek 9: Online kamerový záznam rotoru v tunelu (vlastní zpracování, 2020) 

 

 Pro vyvedení těchto dat k zákazníkovi je nutné dostat data z interní vyvažovací 

sítě na intranet a dále k zákazníkovi. Tedy pouze jednoúčelovou komunikaci za účelem 

přenášení dat z interní vyvažovací sítě ven. 

 Proto bylo nezbytné nainstalovat na středisku nový počítač, který bude tvořit hra-

nici mezi interní vyvažovací sítí a firemním intranetem.  

 V tomto bodě došlo k největšímu zapojení kolegů z IT oddělení, kteří následně 

pracovali na vytvoření jednoúčelové komunikace mezi interní vyvažovací sítí a firem-

ním intranetovým počítačem. Tato komunikace se povedla s využitím jistého SW, který 

umožňuje jak serverové rozhraní, tak pouze čtecí rozhraní. Užitím čtecího rozhraní pro 

firemní intranetový počítač bylo zajištěno, že interní vyvažovací síť zůstane dostatečně 

odříznuta od intranetu, ale data mohou bez problémů proudit k zákazníkům. 
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Obrázek 10: Online záznam zbytkové dynamické nevývahy rotoru (vlastní zpracování, 

2020) 

 

 

Obrázek 11: Online záznam absolutních vibrací rotoru (vlastní zpracování, 2020) 
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4.4.3 Ověření navrženého řešení 

 Posledním krokem je funkční zkouška daného řešení. Je nutné ověřit současné 

řešení, zjistit jeho nedostatky a pokud možno je všechny napravit. 

 Co se týče komunikace s interním a externím zákazníkem, tedy v rámci aplikace 

Circuit či mimo ni, tak komunikace běží naprosto hladce. Přenos signálu má přibližně 

jednovteřinové zpoždění, ale to ničemu nevadí. Je možné s využitím mikrofonu bezpro-

blémově komunikovat s vyvažovacími techniky. Co se týče příjmové stránky, tak se zde 

nejeví žádný problém. 

 O něco horší je oblast vysílání daného přenosu. Aby byla daná vzdálená přejímka 

vůbec možná, tak vyžaduje nasazení jedné osoby navíc, která se po celou dobu přejímky 

danému vysílání věnuje. Taktéž prvotní záměr větší autonomie zákazníka, kdy by si 

mohl jednotlivě přepínat mezi různými výstupy, nebylo skrze současný SW možné za-

řídit. Je tedy nutné nastavit posloupnost jednotlivých výstupů tak, aby dávaly co nejuce-

lenější smysl a záznam obsahoval všechny potřebné údaje pro zákazníka.  

 

4.5 Podmínky a přínosy řešení 

4.5.1 Omezení současného řešení 

 Přestože současné řešení umožnilo zákazníkovi vzdálenou přejímku výstupů 

z vyvažování, stále zůstaly jisté body, které současné řešení omezují a bylo by vhodné 

je do budoucna vyřešit pomocí jiného SW. 

 

Těmito body jsou: 

 Nedostatečná automatizace procesu – nutná přítomnost další osoby na pracovišti 

pro manuální přepínání mezi jednotlivými vstupy pro zákazníka 

 Propojování velkého množství rozdílných SW 

 Nemožnost zobrazení všech vstupů najednou a nemožnost individuálního výběru 

vstupu zákazníkem 
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4.5.2 Přínosy současného řešení 

 Současné řešení není zcela dokonalé. Ale i tak se povedlo online sdílet výstupy 

vyvažování se zákazníkem. Pokud zákazník z nějakého důvodu nemůže být aktuálně 

přítomen během procesu odstředění, či finálního vyvažování (vliv rozdílnosti časových 

pásem, dovolená zákazníka, účast zákazníkova odborníka na jiném projektu), tak se 

může pořídit záznam, který je naprostým ekvivalentem jeho online přítomnosti během 

přenášeného procesu. 

Z tohoto důvodu je zde i značný finanční potenciál v případě, kdy se reálně výro-

ba rotoru opozdí či urychlí, a zákazník nemůže být přítomen při zkoušce a musí se tedy 

na něj čekat, či musí být znovu vyzván na přejímku. Tento problém nyní odpadá a 

umožňuje reálné navýšení počtu vyvážených rotorů o 5 rotorů ročně. Při přibližné ceně 

500.000 Kč za vyvážení jednoho rotoru, je přínos pro firmu 2.500.000 Kč ročně.  

Mimoto došlo ke zvýšení flexibility části výrobního procesu výroby rotoru a sa-

mostatnosti střediska a ke snížení celofiremní personální náročnosti přejímky odstředě-

ní/vyvážení rotoru (v současné době je u fyzické přejímky zástupce kontroly kvality i 

vedoucí střediska).  

 

4.6 Vyhodnocení a doporučení 

 Ačkoliv by se dalo současné řešení neustále vylepšovat, tak došlo ke splnění 

všech cílů zadání a v určitých ohledech i k překonání zadání. Problémem byla změna 

termínu milníku výroby rotorů a jejího dopadu na zákazníka. Možných řešení bylo sa-

mozřejmě vícero. Byla tu možnost jít i cestou vyšší operativy na dílně, vytváření časo-

vých rezerv mezi operacemi, aby plánovaný termín přejímky byl fixní. Tato řešení na-

šeho problému by ale způsobila zvýšení nákladů na výrobu rotoru a prodloužení výrob-

ního procesu. Dnešní konkurenční boj a situace na trhu směřují k pravému opaku – co 

nejlevnější turbína a co nejkratší doba jejího dodání. 
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 Proto jsem se vydal cestou digitalizace, která zlepšuje flexibilitu pracoviště a při-

náší konkurenční výhodu. Současné řešení přineslo kromě vyšší flexibility termínů vy-

važování jednotlivých rotorů, bez negativního vlivu na zákazníka, i možnost přejímky 

v mimořádných situacích, například při velmi omezené možnosti cestování, který nasta-

la v současné době korona krize. Pravděpodobně se obdobnému vývoji situace nevy-

hneme ani v budoucnu. Proto je toto řešení, kdy zákazník může sledovat přenos nikoliv 

ze své společnosti, ale ze svého domácího počítače, či kdekoliv jinde, naprosto ideální a 

překonávající cíle zadání. 

 Co se týče předepsaných cílů, tak byly splněny všechny cíle. Ať už se jedná o 

jednoduchost řešení, kdy se podařilo vyvinout velmi přívětivé východisko pro zákazní-

ka i pro firmu, tak samostatnost na ostatních střediscích. Splněna byla taktéž podmínka 

nízkých nákladů řešení, kdy samotné náklady, mimo strávený čas interních zaměstnan-

ců, se pohybují okolo 30.000 Kč. 

 Řešení je zcela nezávislé, co se týče vztahu vůči ostatním střediskům. Toto byl 

velmi důležitý cíl, pokud se mělo jednat o rychlé a účinné řešení problému (zavedení 

opatření). Navíc došlo k určité eliminaci prostojů a tedy ke zvýšení kapacity střediska, 

které je možné využít pro navýšení kooperačních zakázek střediska. Výnosy z dodateč-

ných zakázek by se ročně měly pohybovat okolo 2,5 mil Kč. Náklady projektu jsou vůči 

potenciálním přínosům, nehledě na konkurenční výhodu, zcela zanedbatelné. 

 Samozřejmě i toto řešení má své negativní stránky. Během vysílání přenosu onli-

ne záznamu je nutná přítomnost dalšího zaměstnance na středisku. Je ale otázkou, jak je 

tato skutečnost negativní, poněvadž i během klasické přejímky musí být se zákazníkem 

přítomen jak vedoucí střediska, tak i zástupce kvality projektu, či projektový manažer, 

který má zákazníky na starosti. 

Taktéž by bylo do budoucna přínosné vytvořit určitý manuál pro zákazníky 

s popisem výstupů, které během vysílání obdrží, včetně vytvoření FAQ.  
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5 Transfer údržby zařízení na vlastní pracovníky stře-

diska 

5.1 Popis problému 

Jak jsem již zmínil, oddělení vyvažování je specifické středisko, jenž využívá 

zřídka vyskytující se technologie. Vybavení střediska je taktéž velice rozličné. Od vy-

sokonapěťových transformátorů, přes elektromotory, převodovky, vývěvy, čerpadla, 

záložní zdroje, po samotné vyvažovací zařízení až po měřící aparaturu. Navíc je stáří 

střediska něco málo přes 30 let, tedy většina původního vybavení je u konce své život-

nosti s velmi obtížnou dostupností náhradních dílů. Tato situace tedy značně komplikuje 

údržbu celého zařízení. 

Stejně tak jako v mnoha podnicích, tak i náš podnik má centrálně vedenou údržbu 

zařízení středisek. V naší firmě je to útvar Manufacturing Services. Bohužel se za celou 

dobu fungování střediska vyvažování nepodařilo sestavit kvalitní plán údržby, jenž by 

zahrnoval efektivní péči veškerého vybavení střediska. Značná část péče o zařízení ne-

byla nikdy sepsána a byla prováděna zkušenými pracovníky útvaru MS. Během posled-

ních několika let ale došlo ke značné personální obměně střediska, ať již určitou fluktu-

ací, tak i skrze odchodů zaměstnanců do důchodu. Tím byla značně narušena údržba 

celého střediska a jeho zařízení. 

Východiskem ze současného neuspokojivého stavu celofiremní údržby měla být 

výpomoc s údržbářskými pracemi formou outscoursingu, namísto posílení vlastního 

týmu techniků údržby. Údržba střediska dostála značných změn. Noví externí pracovní-

ci si nejdříve celé středisko prohlédli a následně vznesli dotazy ohledně údržby a kon-

troly jednotlivých zařízení. Vlastní pracovníci střediska byli otevření a sdílní. Vše, co 

věděli, zodpověděli. Po určité době této spolupráce se ale přihodilo během jednoho dne 

nenajetí jistého zařízení, což bylo velmi zvláštní skrze jeho neporuchovost. Při pro-

zkoumání daného zařízení jsme zjistili nedostatek provozní kapaliny, ačkoliv bylo toto 

zařízení nedávno kontrolováno externími pracovníky a byla zde navíc kontrolní nálepka 

potvrzující provedení údržby a kontroly zařízení. 
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Situace ohledně údržby zařízení střediska se jeví velmi negativně za současné si-

tuace. Navíc se jednalo o jednoduché zařízení s ohledem na jeho údržbu. Proto je potře-

ba najít nový způsob řádné péče o veškeré vybavení střediska, aby byl zabezpečen jeho 

dlouhodobý chod. 

5.2 Dílčí cíle řešení 

Cílem tohoto projektu je nalézt pro středisko vyvažování takové řešení údržby za-

řízení, které bude časově i rozsahově efektivní, co nejpřímočařejší (pokud možno co 

nejštíhlejší proces údržby střediska), a nejhospodárnější (co se týče vynaložených fi-

nančních prostředků). 

Cílem je tedy zabezpečení udržitelného chodu zařízení při vynaložení co nejmen-

ších finančních prostředků (dosažení co největší hospodárnosti údržby), za účelem sní-

žení celkového počtu odstávek, včetně eliminace neplánovaných odstávek. 

5.3 Analýza současného stavu 

Jak jsem již uvedl, současný stav údržby střediska je naprosto nevyhovující, ve-

doucí k postupné degradaci celého zařízení a navyšování počtu poruch a neplánovaných 

odstávek střediska, což je nepřijatelné vzhledem k naplněnosti střediska a předem plá-

nované účasti zákazníka během vyvažování rotorů, jak jsem uvedl v kapitole 4 - Projekt 

vzdálené přejímky. 

V současné době provádí základní provozní údržbu nejzkušenější pracovník stře-

diska. Pravidelnou údržbu provádí útvar údržby MS, tedy externí pracovníci údržby. Na 

speciální servis se zvou externí specializované firmy či dodavatel daného zařízení. 

 

Jelikož je tato problematika štíhlejší a neočekávám vícero možný příčin, tak jsem 

se rozhodl využít LEAN nástroj „5x proč?“.  
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5.3.1 Metoda 5x proč? 

Jedná se o jeden z nejrychlejších LEAN nástrojů, jak dospět ke kořenové příčině 

problému, či nalezení hlavního problému. Princip této metody spočívá v pokládání 

otázky „Proč?“ na jednotlivé odpovědi do doby, než nalezneme námi hledanou příčinu 

problému. Tedy těchto sekvencí nemusí být přesně 5, mohou být 4, ale i třeba 7. Nale-

zení pravé příčiny ale tkví v tom, jestli jsou odpovědi na otázku „Proč?“ správné, či 

nikoliv. Tedy je nutné znát povědomí o daném problému a správně analyzovat a selek-

tovat odpovědi. [9] 

Sekvence kladení otázky „Proč?“ končí v bodě, kdy dospějeme k nalezení příčiny, 

kterou dokážeme napravit. Nutností je ale nalézt opravdovou kořenovou příčinu. Jestli 

skončíme před ní, tak budeme neustále napravovat pouze její následek. [19] 

Tato metoda je navíc výhodná pouze v momentě, kdy je problematika jednodušší 

a kořenová příčina je pouze jedna. Při složitějším problému tato metoda selhává a je 

vhodné použít Ishikawův diagram, či brainstorming. [19] 

5.3.2 Provedení analýzy pomocí metody 5x proč? 

Pro provedení této analýzy jsem vytvořil otevřenou diskuzi mezi operátory stře-

diska vyvažování, vedoucím údržby a externími pracovníky údržby, během které jsem 

se snažil odhalit kořenovou příčinu nedostatečné údržby zařízení střediska vyvažování. 

 

Proč nefunguje současný systém údržby? 

Není stanoven přesný plán údržby střediska – detailní popis prací, harmonogram prací, 

odpovědnost za jednotlivé body (operátor vs. údržba). 

 

Proč není stanoven detailní plán údržby střediska? 

 V minulosti nebyl potřebný. V současné době nemá údržba odborné znalosti pro jeho 

vytvoření. 
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Proč nemá současná externí údržba dostatečné znalosti? 

Při stanovení spolupráce s externí firmou v oblasti údržby zařízení byl definován rozsah 

prací, které budou externí pracovníci vykonávat. Bohužel se ukázalo, že technologie 

střediska vyvažování je víceméně ojedinělá a tito pracovníci ji nedokážou řádně udržo-

vat. 

 

Proč v daném rozsahu nebylo zmíněno středisko vyvažování? 

Máme nový tým vedení údržby, který nemá dostatečné odborné znalosti a tuto techno-

logii nedokázal nadefinovat.  

 

Tato analýza nám přinesla odpověď, proč současná údržba střediska nefunguje. 

Problém tkví v nedostatečné odborné znalosti jak externích pracovníků údržby, tak ve-

dení údržby. Tuto příčinu jsem víceméně tušil již na začátku. Nyní je ale potřeba sou-

časný stav hlouběji analyzovat a zjistit, jak danou údržbu napravit, aby bylo zajištěno 

její řádné provádění a tedy udržování střediska v bezproblémovém chodu. 

5.3.3 Analýza možnosti provádění údržby 

Co se týče provádění údržby, tak existuje pouze 5 variant, kdo ji může provádět: 

1. Současní externí pracovníci údržby 

2. Nová externí firma, jenž bude zajišťovat údržbu 

3. Výrobci zařízení 

4. Vlastní pracovníci údržby (MS) 

5. Pracovníci střediska vyvažování 

Současní externí pracovníci údržby mají své limity, co se týče odborných znalostí 

i jisté proaktivity. To odhalilo i provedení předchozí analýzy metodou „5x proč?“. 

Zrušení spolupráce s onou firmou, jež zajišťuje externí pracovníky údržby, a na-

hrazení této firmy jinou firmou, nepřichází taktéž v úvahu. Jedno středisko nedokáže 

prosadit změnu celofiremní strategie v oblasti údržby technického zařízení. Navíc najít 

vhodnou firmu, která by měla zkušenosti s obdobným zařízením a dokázala by jej levně 

servisovat, je téměř utopická představa. 
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Servis zařízení od originálních výrobců probíhá i nyní, ale samozřejmě u specific-

kého zařízení, kde není možná jiná cesta, například u vyvažovacích a měřících zařízení 

firmou Schenck. Komplexní provádění údržby výrobci oněch zařízení není možné 

z důvody enormní ceny za tyto služby. Mimoto by došlo k navýšení počtu odstávek. 

V úvahu tedy přichází pouze zbylé dvě cesty. Buď převést kompletní údržbu zaří-

zení přímo pod středisko vyvažování, nebo najmout nového technika údržby na středis-

ko MS, který by byl primárně vyhrazen pro středisko vyvažování. 

5.3.4 Typy systému údržby 

Co se týče aktuálních systémů údržby na středisku vyvažování, tak nyní probíhají 

pouze dva typy systémů: plánovaná preventivní údržba dle časových intervalů a oka-

mžitá údržba po poruše. 

Tyto systémy jsou ale již překonány. Navíc co se týče systému údržby/opravy za-

řízení po poruše, tak tento systém je svými dopady celkově velmi negativní a měl by být 

co nejdříve nahrazen vyšší formou typu údržby. Samozřejmě to neplatí pro všechna 

zařízení. Tam kde máme podpůrné zařízení či stroj s duplicitou (stolní vrtačky, stolní 

brusky, atd.), tak je tento styl údržby naprosto dostačující. Navíc u těchto zařízení je 

samotný servis snadný a jsou velmi dobře dostupné náhradní díly. 
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Níže je zobrazeno členění údržby. 

 

Obrázek 12: Členění údržby dle ČSN 13306 [11] 

 

V současné době ale mají větší firmy zaveden či zavádí vyšší formy údržby (pre-

diktivní, proaktivní atd.) především dle metodiky TPM (Total Productive Maintenance, 

v češtině Totálně produktivní údržba). Cílem vyšších forem údržby je lepší zabezpečení 

správného chodu zařízení skrze pravidelnější a proaktivní údržbu pomocí rutinních udr-

žovacích činností s následnou výměnou poškozených dílců v čase jejich poškození a 

vlivu na ono zařízení a jeho výstupy. Tímto způsobem dojde k vyšší efektivnosti nákla-

dů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Na obrázku níže jsou uvedeny různé strategie údržby. 

 

Obrázek 13: Různé strategie údržby vzhledem k jejich účinnosti [11] 

5.4 Možnost uplatnění TPM 

Metodika TPM spočívá v celkovém řízení údržby zařízení a strojů v podniku, kdy 

jejím hlavním prvkem je zapojení všech dotčených stran k danému zařízení či středisku 

a osvojení si daného zařízení za „vlastní“. [11] 

V roce 1971 definoval JIPM  (Japonský institut pro podnikovou údržbu) filosofii 

TPM v 5 hlavních bodech: [13] 

 TPM se soustředí především na zvyšování celkové efektivnosti zařízení. 

 TPM využívá preventivní údržbu zařízení v celém jeho životním cyklu. 

 TPM je zavedena napříč všemi útvary podniku. 

 TPM zapojuje všechny pracovníky podniku, od výrobních pracovníků, po 

TOP management. 

 TPM je založena na produktivní údržbě, která vychází z motivace všech 

zapojených pracovníků.  
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Tedy pro určitou představu se jedná o zapojení: 

 operátorů daných strojů (provádí každodenní péči o zařízení a musí hlásit jakéko-

liv abnormality),  

 jejich vedoucích (mají proaktivní přístup k údržbě a rozhodují o pořízení nového 

zařízení či generální opravě stávajícího),  

 údržbářů (musí řešit abnormality zařízení a nečekat pouze na kolaps stroje),  

 technologů (stanovují například řezné podmínky a tedy rychlost opotřebení vře-

ten),  

 plánovačů (plánování musí zohledňovat čas na adekvátní údržbu zařízení v plánu 

výroby dílců),  

 controllingu (vztah mezi náklady údržby a prostoji zařízení – plánované a neplá-

nové, ale taktéž při nákupu zařízení – nakupit dražší, ale kvalitnější a méně poru-

chové zařízení, či nikoliv),  

 a dalších stran.  

 

Pouze souhra všech dotčených stran umožňuje posunout údržbu zařízení o úroveň 

výš. 

Základním cílem metodiky TPM je minimalizace nákladů při zvyšování objemu 

produkce s ohledem na vysokou kvalitu produktu. Co se týče nákladů na údržbu, hlav-

ním faktorem je prevence, která omezí poruchy a prostoje zařízení. Touto prevencí se 

myslí především provoz stroje při optimálních podmínkách a taktéž včasné odhalení 

jakýchkoliv abnormalit, na které se okamžitě reaguje ze strany operátorů a pracovníků 

údržby. [11] 

Existují základní pilíře metodiky TPM. Základem bylo 5 pilířů, ale postupem času 

se skrze zvyšující požadavky na kvalitu a efektivnost výroby jejich počet vyšplhal na 

současné číslo 8. Tyto pilíře jsou zobrazeny níže. [13] 
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Obrázek 14: Současné pilíře metody TPM [12] 

 

Pro nás jsou nyní zajímavé především první dva pilíře, které jsou přiblíženy 

v následujících dvou kapitolách. 

5.4.1 Autonomní údržba 

Jde o transfer základních udržovacích prací z pracovníků údržby na operátory, 

kteří jsou v každodenním kontaktu s daným zařízením, či strojem. Tím se uvolní kapaci-

ta údržby pro náročnější servis zařízení. Podmínkou tohoto typu údržby je dobrá tech-

nická znalost operátorů ohledně daného zařízení. Základem je jejich proškolení výrob-

cem onoho zařízení. [13] 

Tato údržba se skládá především z čištění strojů, eliminace zdrojů znečištění, ma-

zání a kontroly stavu, identifikování možných zdrojů poruch, provádění jednoduchých 

oprav (výměna filtrů atd.) a poskytování podpory při větších opravách. [13] 
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Tento typ údržby se zavádí v 7 krocích: 

1. Počáteční čištění. 

2. Eliminace zdrojů znečištění. 

3. Normy čištění a mazání. 

4. Všeobecná kontrola. 

5. Autonomní kontrola. 

6. Organizace a pořádek. 

7. Rozvoj autonomní údržby. 

5.4.2 Plánovaná údržba 

Tento typ údržby slouží k eliminaci servisu zařízení po jeho poruše, či selhání. Cí-

lem je snížení nákladů za údržbu, zlepšení spolehlivosti a životnosti zařízení, a elimina-

ce odstávek a jejich příčin. [11] 

Tento typ údržby se dělí na preventivní a prediktivní údržbu. 

Preventivní údržba 

Hlavním nástrojem tohoto typu údržby jsou preventivní prohlídky zařízení, které 

jsou předem plánované a dochází k preventivní výměně opotřebených dílců. Jedná se 

především o cenově méně nákladné komponenty, které je dobré preventivně vyměnit 

vzhledem k nákladům na neplánovanou odstávku. V opačném případě, u drahých ná-

hradních dílů dochází ke zbytečnému plýtvání. [13] 

Tento typ údržby je prvotně stanoven výrobcem daného zařízení v manuálu. Dle 

provozu a zkušeností se zařízením lze intervaly prohlídek a výměn komponent přizpů-

sobit, aby lépe vyhovovaly hospodárnosti údržby (není potřeba jednou ročně měnit olej 

a vyměňovat filtry atd.).  

Prediktivní údržba 

Rozdíl mezi prediktivní a preventivní údržbou spočívá v příčině prohlídky a servi-

su zařízení. Zatímco preventivní údržba využívá časových intervalů, tak prediktivní 

údržba využívá aktuálního stavu zařízení pomocí diagnostiky. Nejčastěji se jedná o ter-

modiagnostiku, elektrodiagnostiku, ale nejužitečnější je vibrodiagnostika, která nám 
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dokáže odhalit počátek problému klidně i půl roku dopředu. Tímto získáme čas pro ná-

kup potřebných dílů s dlouhou dodací lhůtou. Následná odstávka je tudíž dopředu plá-

novaná a zabere co nejkratší čas, protože je vše připravené. Vymění se tedy pouze po-

škozené díly, nikoliv ty, které mají ještě svoji určitou zbytkovou životnost. [13] 

Tato údržba je tedy vrcholem, co se týče hospodárnosti jak materiálu (náhradních 

dílů), tak i financí.  

Velkým negativem je ale nákladnost diagnostiky a její vyhodnocování. Proto se 

tento typ údržby využívá především alespoň v částečně sériové výrobě s mnoha stejný-

mi stroji a tam, kde jsou náhradní díly velice finančně nákladné. [11] 

5.5 Návrh řešení a jeho implementace 

Z předchozí analýzy vyplývají dva směry, kterými je možné se ubírat při řešení 

současné situace. Oba dva přístupy by splnily cíle tohoto projektu. Avšak najmutí nové-

ho zdatného technika údržby má pár komplikací: 

 V současné době je velice obtížné najít aktivního a technicky zdatného pracovní-

ka. 

 Daný pracovník nebude organizačně spadat přímo pod středisko vyvažování, a te-

dy může být v potřebný čas alokován na jiném pracovišti. 

 V případě nemoci či dovolené daného pracovníka je toto řešení zcela nefunkční, 

protože nemá adekvátní zástup. 

 Dojde k navýšení nákladů za údržbu – plat onoho vyčleněného pracovníka. 

 

Toto řešení má dle mého názoru příliš mnoho negativních faktorů. Navíc vztahy 

na pracovišti jsou pro zaměstnance jedním z nejdůležitějších aspektů pro setrvání na své 

pozici/ve firmě. Mimoto mzdový růst tohoto pracovníka nebude mít vedoucí vyvažová-

ní ve své moci. Toto jsou velmi významná rizika pro budování efektivního pracovního 

vztahu, kdy by měl vedoucí vyvažování příliš svázané ruce a nemohl by zabránit pří-

padné frustraci a odchodu onoho zaměstnance z firmy, což by mělo za následek zničení 

systému údržby pracoviště. 
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Proto se jako nejvýhodnější řešení problému údržby vyvažovacího střediska jeví 

transfer údržby na vlastní pracovníky střediska. Tedy vyšší formu autonomní údržby dle 

TPM. Zvolil jsem tedy tuto možnost. 

 

Výhody tohoto řešení: 

 Dochází k zeštíhlení procesu údržby. 

 Dochází k redukci nákladů za údržbu (při využití neproduktivního času vlastních 

pracovníků). 

 Náklady za údržbu jsou v rukou samotného střediska (lepší přehled o využívání 

financí). 

 Dochází ke snížení počtu odstávek (využití prostojů k údržbě zařízení). 

Nevýhody daného řešení: 

 Nutnost zkušeného a proškoleného personálu střediska a jeho další odborný roz-

voj. 

 Vytvoření vlastních směrnic a instrukcí údržby veškerého zařízení. 

V současné době se na středisku nachází velmi zkušený pracovník jak v oblasti 

strojírenství, tak elektrotechniky. Tento pracovník je na středisku již od jeho počátku a 

předtím pracoval v pozici technika na parní zkušebně turbín, takže má značné odborné 

znalosti ohledně strojních částí a případné analýze příčin abnormalit a odchylek od ide-

álního stavu. Toto byl jeden z hlavních důvodů pro výběr této strategie údržby. 

5.5.1 Vlastní údržba vakuových vývěv 

Nicméně bylo potřeba daný model vlastní údržby střediska ověřit, zdali je reálně 

možné jej zavést. Pro toto ověření jsem vybral vakuové vývěvy pro odsávání atmosféry 

z prostoru vyvažovacího tunelu, neboť tyto vývěvy byly dosavad servisovány přímo 

výrobcem zařízení. Tedy jsme dobře znali prováděnou údržbu přímo výrobcem zařízení 

a navíc jsme měli velmi dobře zpracovanou dokumentaci od výrobce, včetně provádění 

údržby.   

Doteď byly tyto vývěvy servisovány každý rok. Cena za servis těchto vývěv vý-

robcem byla v průměru 190.000,- Kč v období posledních 3 let.  
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Tato údržba se skládala z: 

 výměny olejového filtru,  

 výměny oleje, 

 výměny olejových separátorů. 

 

Pro provedení dané údržby vývěv byla zapotřebí odstávka celého vyvažovacího 

zařízení po dobu ranní směny. Samozřejmostí bylo domluvení termínu 14 dní dopředu. 

 

 

Obrázek 15: Vakuové vývěvy vyvažovacího tunelu (vlastní zpracování, 2020) 

 

Abychom mohli provést vlastní údržbu, bylo nutné zakoupit všechny potřebné 

náhradní díly (filtry a separátory) a nový olej. Požadované množství oleje je sice menší, 

než 200 l, ale daný olej se nachází pouze v sudech, nikoliv ve 20l kanystrech. 
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Položka Počet kusů Jednotková cena Cena 

Olejový separátor 28 ks 2.300,- 64.400,- 

Olejový filtr   2 ks 4.800,-   9.600,- 

Mazací olej 200 l      85,- 17.000,- 

Celkem   91.000,- 

Tab. Náklady na náhradní díly pro vlastní servis vývěv v Kč 

 

Následně jsme provedli v neproduktivním čase údržbu daných vývěv dle manuálu 

od výrobce a znalostí nejzkušenějšího pracovníka. Tato údržba nám zabrala cca 5 hodin 

ve dvou lidech. Následující den jsme pouze po sednutí oleje dolili olej na stanovenou 

mez.  

Jelikož daný olej ani separátory nejevily známky velkého zanesení, tak jsem poří-

dil „motohodiny“, které jsem nechal implementovat do rozvaděče daných vývěv, aby-

chom znali kumulovanou dobu provozu vývěv. V manuálu jsme našli doporučený inter-

val výměny těchto komponent po 1.500 provozních hodinách. Po prvních 3 měsících 

provozu motohodin jsme dokázali posunout servisní interval vývěv z ročního na tříletý 

cyklus.  

 

Náklady na údržbu vývěv Originální servis Vlastní servis 

1. rok 190.000,- 91.000,- 

2. rok 190.000,-          0,- 

3. rok 190.000,-          0,- 

Celkem  570.000,- 91.000,- 

Tabulka 5-1: Porovnání nákladů na servis vývěv (vlastní zpracování, 2020) 

 

Díky prodloužení servisního intervalu a vlastní údržbou vývěv dokážeme uspořit 

během tří let 479.000,- Kč, které je možné využít například pro modernizaci vysokotla-

kého agregátu zvedacího oleje. 
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5.5.2 Návrh vlastního stylu autonomní údržby 

Zdárné otestování vlastní údržby zařízení střediska na vakuových vývěvách uka-

zuje, že je zcela možný transfer údržby zařízení, jež je nyní na bedrech oddělení údržby 

(jejich externích pracovnících). Značnou výhodou, pro tak hladký servis vývěv ovšem 

bylo, že dané vývěvy jsou robustní a technicky velmi zdařilé. Vyšší cena vývěv od re-

nomovaného výrobce tudíž koresponduje s nižšími náklady na jejich údržbu. 

Samozřejmostí je, že tento transfer si vyžádá určitý čas na implementaci. Nejdůle-

žitějším prvkem je kompletace provozní dokumentace k veškerému zařízení střediska, 

včetně případného doplnění operací údržby a intervalů výrobcem daného zařízení. Ná-

sledně bude zapotřebí připravit ucelenou instrukci k provádění údržby střediska, která 

bude obsahovat jak ucelený postup provádění údržby jednotlivých zařízení a strojů, tak i 

časové intervaly. 

Vlastní styl údržby střediska bude tedy vycházet z upravených zásad TPM, kdy se 

o hlavní údržbu střediska budou starat vlastní pracovníci střediska. U sofistikovaných 

zařízení (řídicí systém od ABB, převodovka od Flenderu, měřící aparatura od Schenc-

ku) bude údržba svěřena přímo výrobci, tak jak probíhá i nyní. 

Styl údržby bude postaven na strategii plánované preventivní údržby, s doplňkem 

reaktivní údržby u stojanových vrtaček a brusek, které jsou duálně na středisku a jsou 

pouze podpůrným vybavením. Prediktivní údržba se nyní nejeví příliš přínosná z důvo-

du vysoké finanční náročnosti a historicky nízké poruchovosti strojů. Do budoucna je 

ale možné využít analyzátor vibrací VA3 PRO od české firmy Adash, který byl zakou-

pen na parní zkušebnu turbín, jenž taktéž spadá pod mé vedení. 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

5.6 Podmínky a přínosy řešení 

Hlavní podmínkou zavedení vlastní autonomní údržby střediska je zkušený, od-

borně vzdělaný a proaktivní pracovní tým střediska, který se bude i nadále rozvíjet.  

Sekundární podmínkou jsou prostoje na středisku, které je možné využít pro údrž-

bu střediska vlastními pracovníky - kusovou výrobu nelze srovnávat se sériovou, tudíž 

vždy má určité prostoje a záleží na vedoucím, jak v té době využije své pracovníky. 

Přínosy řešení vlastní autonomní údržby střediska jsou zcela evidentní. Tento typ 

údržby je obecně brán jako vrchol strategie údržby. Na projektu vlastní údržby vývěv 

byl krásně zdokumentován přínos autonomní údržby, včetně vyčíslení úspor, které činí 

bezmála 500.000,- Kč během tří let. Navíc se ukázalo, že i výrobci zařízení se snaží 

servisovat zařízení v co nejkratších intervalech, i když jsou zbytečné.  

 

Pro přehled níže uvádím přínosy tohoto řešení: 

 Bude nastolena řádná péče o zařízení. 

 Dojde k zeštíhlení procesu údržby střediska. 

 Dojde ke značné redukci odstávek. 

 Sníží se celkové náklady na údržbu střediska. 
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5.7 Vyhodnocení a doporučení 

Cílem tohoto projektu bylo nastolení řádné údržby střediska vyvažování, pokud 

možno s minimálním dopadem na náklady. V lepším případě snížit náklady údržby 

střediska. Samozřejmostí bylo zaměření taktéž na plánované či neplánované odstávky.  

Mnou navržené řešení, v podobě vlastní autonomní údržby střediska, tyto cíle pro-

jektu splňuje. Došlo k redukci odstávek, kdy byl využit volný čas pracovníků právě na 

údržbu střediska, tedy došlo k navýšení kapacity střediska. Je otázkou, jestli daná volná 

kapacita bude využita, proto ji nyní finančně nevyčísluji. Projekt vlastního servisu va-

kuových vývěv měl ukázat reálnost aplikace vlastní autonomní údržby střediska a mož-

nost úspory nákladů. Splnil tak oba dva cíle, kdy během tří let dojde k úspoře 479.000,- 

Kč. Mimoto došlo k zeštíhlení procesu údržby, která je nyní čistě v kompetenci vedou-

cího daného střediska.  

Toto řešení vychází z metodiky TPM, ale posunuje autonomní údržbu střediska 

vlastními pracovníky ještě o úroveň výš. Toto řešení bylo ale umožněno převážně díky 

jednomu zaměstnanci, dlouhodobému pracovníkovi střediska, jenž se aktivně zajímal o 

dění na středisku od počátku jeho vzniku. Zná podrobně veškerá zařízení a dokáže od-

halit abnormality systému a jejich příčinu. Dá se říci, že dané středisko je jeho „dítě-

tem“. 

Toto řešení nelze tedy aplikovat všude. Nutnou podmínkou je mít alespoň jednoho 

velmi odborně znalého pracovníka, který je proaktivní a dokáže si vychovat nástupce, 

aby se daný styl údržby po jeho odchodu nezhroutil. Jisté řešení je taktéž v sepsání po-

drobných instrukcí k údržbě všech zařízení, ale dle mých zkušeností, žádná sebelepší 

instrukce neobsahuje 100 % všech informací. Stejně tak je výhodné při tomto typu 

údržby zaměřit se na pořizování strojů a zařízení, která jsou robustní, v principu jedno-

dušší a technicky vyspělá, i když jejich pořizovací cena je vyšší.  
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6 Projekt úpravy interní logistiky a návozu materiálu 

6.1 Popis problému 

Problematika interní logistiky dílců ve výrobě je značně složitá. Odráží se široká 

škála příčin, od potřeby manipulace s dílci pomocí jeřábů (tedy dostatek odborně způ-

sobilých lidí – jeřábníků a vazačů), nedostatečné skladovací i manipulační prostory pro 

jednotlivá střediska, transport dílců mezi jednotlivými „loděmi“ k opracování, až po 

návoz materiálu nákladními automobily do našeho závodu (a následné blokování vnitřní 

dopravy). Všechny tyto činnosti, včetně řady dalších, způsobují větší či menší prodlení, 

a tím ztrátu výroby. 

Minulý fiskální rok se oddělení strojního obrábění zaměřilo na monitorování ztrá-

tových časů skrze prostoje způsobené přepravou dílců. Vyšlo astronomické číslo 4652 

promarněných hodin velmi špičkových pracovníků. 

 Pro příklad zdroje tohoto plýtvání uvedu přípravu velkých dílců k opracování, 

například výstupního hrdla (možno vidět na obrázku níže), které trvá až 4 hodiny, kdy 

je zapotřebí jeřábník a operátor obráběcího stroje, většinou je ale zapotřebí ještě jeden 

pracovník a tím bývá kolega z vedlejšího stroje. A tímto způsobem začínají ztrátové 

časy výroby. Dalším příkladem je samozřejmě varianta, kdy není dostatek manipulantů 

(vazačů) a jeřábníků, a tedy musí operátoři zaskočit za obě dvě pozice. 
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Obrázek 16: Převoz výstupního hradla pomocí panváglu (vlastní zpracování, 2020) 

 

Z mého pohledu druhým nejvýznamnějším prvkem omezující činnost středisek je 

návoz materiálu či dílů nákladními automobily do výroby, především na středisko mon-

táže či obrábění velkých dílců. Problémem je v tomto případě to, že daná střediska jsou 

až na konci dopravní koleje. Je tedy nutné, aby se přerušil veškerý transport dílců po-

mocí panváglu a nákladní vozidlo mohlo vjet do výrobní haly na určené středisko, kde 

navážený materiál bude složen pracovníky přejímky. Návoz materiálu a dílů do naší 

firmy probíhá během ranní směny (od 6:30 do 13:30), tedy v době, která je nejvytíže-

nější z pohledu pracovníků či strojů (80 % pracovníků montáže pracuje na ranní smě-

ně). 
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Níže je zobrazen příklad blokování panváglu nákladním automobilem. 

 

Obrázek 17: Blokace panváglu skrze návoz dílců nákladním automobilem (vlastní 

zpracování, 2020) 

 

Jak jsem již řekl, problematika interní logistiky je velmi různorodá, složitá a pro-

pletená, jak se dotýká velkého počtu osob napříč jednotlivými odděleními a různými 

útvary, kdy jednotlivé útvary vidí problém a řešení převážně pouze svýma očima. Proto 

i daných přístupů k řešení této problematiky je velké množství.  
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6.2 Dílčí cíle řešení  

Obecným cílem řešení tohoto projektu je lepší zajištění plynulého toku materiálu 

ve výrobě, kdy se podaří snížit neproduktivní časy výroby. 

Jak již bylo uvedeno, minulý fiskální rok došlo k měření ztrátových časů na stroj-

ním obrábění, které činilo 4652 hodin. Cílem je snížení této hodnoty na úroveň 2000 

hodin ročně. 

6.3 Analýza současného stavu 

Pro analýzu současného stavu jsem využil Ishikawova diagramu následků a pří-

čin, jenž graficky názorně zobrazuje všechny faktory působící v této problematice. Ten-

to diagram je uveden na obrázku níže. Pro jeho sestavení, tedy definici všech viditel-

ných příčin, jsem provedl otevřenou diskuzi „brainstroming“ s ostatními mistry výroby, 

jichž se tato problematiky dotýká. Následně, po sepsání všech faktorů, jsem umožnil 

všem stranám stanovit váhu jednotlivých faktorů pomocí váhového koeficientu od 0 do 

5 bodů. Dále se budu zabývat pouze příčinami, které budou mít největší váhu. 
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Obrázek 18: Ishikawův diagram velkých ztrátových časů výroby (vlastní zpracování, 

2020) 

6.3.1 Ishikawa diagram následků a příčin 

Ishikawa diagram, též nazýván jako „rybí kost“, je jednoduchý brainstormingový 

nástroj pro zaznamenání veškerých příčin souvisejících s jistým problémem či efektem, 

a jejich následnou analýzu. Navíc dokáže odhalit faktory či činnosti, které spolu souvi-

sejí. Nosnou myšlenkou tohoto nástroje je kauzalita, že každý následek (problém) má 

svoji příčinu či kombinaci příčin. Výsledkem je nalezení nejpravděpodobnější příčiny 

pomocí Paretova pravidla, či pomocí bodového hodnocení jednotlivými členy brain-

stormingového týmu. [9] 

Při tvorbě tohoto diagramu se nejdříve stanoví problém, jenž je potřeba vyřešit 

(má pozici rybí hlavy), a následně brainstormingový tým odhaluje všechny možné pří-

činy onoho problému, které umísťuje na větve či kosti digramu, a jež se mohou dále 

ještě rozvíjet pomocí částečných příčin ve formě malých větviček. [9] 
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Tento nástroj je velice univerzální a používá se především pro analýzu rozmani-

tosti procesu, pro jeho klasifikaci a pro vyšetřování příčin. Příčiny se hledají v různých 

dimenzích.  

 

Pro oblast výroby sem patří 8 dimenzí: 

 Lidé – příčiny způsobené lidmi. 

 Metody – příčiny způsobené normami, pravidly, standardy. 

 Stroje – příčiny způsobené zařízením (stroje, nářadí, nástroje). 

 Materiál – příčiny způsobené chybou, nebo vlastností materiálu. 

 Měření – příčiny způsobené nevhodným měřením. 

 Údržba – příčiny způsobené nesprávnou údržbou. 

 Řízení – příčiny způsobené nesprávným řízením. 

 Prostředí – příčiny způsobené nevhodným prostředím (teplotou, vlhkostí, atd.).  

6.3.2 Rozbor zjištěných příčin 

Pomocí bodového systému jsme objevili 6 příčin, které mají víc jak 10 bodů. Pro 

názornost jsou tyto faktory barevně označeny. Níže provedu detailní rozbor jednotli-

vých příčin. 

 

Lidé – Chybějící odpovědná osoba za panvágl  

Z důvodu absence pracovníka, jenž by měl panvágl na starosti, a tedy by zodpoví-

dal za efektivní využití panváglu (uložení dílce na plošinu panváglu, který bude 

promptně převezen a složen) nastávají situace, kdy panvágl slouží jako úložná plocha, 

bránící převozu ostatních dílů mezi středisky. Taktéž nastávají situace, kdy je uložen 

dílec na panvágl, jenž je potřeba převést, ale není informováno příjmové středisko.  

Všechny tyto situace způsobují neefektivní interní přepravu velkých dílů mezi 

středisky, mající dopad na časový průběh zakázky. 
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Řízení – Pomalá přeprava dílů mezi jednotlivými stroji či odděleními 

Tato příčina tkví v absenci manipulantů či logistické skupiny, která by převážela 

dílce mezi středisky na následné operace. Tudíž tuto činnost musí provádět sami operá-

toři, či mistři. Jelikož daný stroj během této činnost stojí, tak se jedná o neproduktivní 

činnost mající dopad jak na efektivitu daného stroje/pracoviště (hospodářský výsledek), 

tak na splnění termínů výroby. 

Opožďování termínu výroby je způsobené tím, že plánování výroby může vychá-

zet pouze z technologických norem jednotlivých výrobních operací. Tyto normy ale 

nezohledňují jakékoliv přerušení, tudíž přeprava dílů způsobí opožďování výrobního 

plánu a ten je nutný každý den aktualizovat.  

 

Řízení – Chybějící odpovědná osoba za skladování dílců 

Jednotlivá střediska se sama starají o ukládání a skladování dílců dle svých mož-

ností. Problém samozřejmě nastává v momentě, kdy jsou tyto možnosti vyčerpány a 

musí se hledat volná plocha a domlouvat uložení dílce na jiném středisku. Již tento pr-

vek je velmi problematický. Následně může nastat situace, pokud je daný dílec menší, 

že může být z jakéhokoliv důvodu přesunut jinam, a původní středisko není informová-

no. Z toho vyplývají situace, kdy se po výrobní hale hledají díly a tráví se opět nepro-

duktivní čas v rámci interní logistiky. 

 

Řízení – Chybějící komplexní přístup k interní logistice 

V současné době nemá výroba komplexně řešenou interní logistiku, jak lze usou-

dit z předchozích příčin. Tudíž nemá ani logistickou skupinu, která by se centrálně o 

transport a skladování dílů starala a umožňovala tak operátorům trávit čas na činnos-

tech, které přináší firmě očekávaný užitek.  

Pouze určitá střediska mají svého manipulanta. Aby tento stav nebyl úplně zablo-

kován, tak platí zásada, že v momentě dokončení operace je středisko povinné převést 

daný díl na středisko následné operace. V praxi ale tento systém pokulhává, poněvadž 

převoz dílu a s ním spojené činnosti nejsou zohledněny v technologických normách a 

operátoři jsou pod tlakem, jestli díl převést a neplnit normy, za které jsou placeni, či 

naopak 
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To stejné platí pro manipulaci dílů jeřábem. Sice výroba má na každou směnu je-

řábníka, ale na tak velké množství strojů jeden jeřábník nestačí, tudíž si „vázání“ a „je-

řábování“ ve velké většině případů provádí sami operátoři strojů, kteří občas musí 

pozvat svého kolegu z jiného stroje. Důsledkem tohoto jevu jsou ale prostoje a zpožďo-

vání výroby dílů. 

Vázání a jeřábování dílů je jedna část problému. Následně je potřeba ve většině 

případů díl uložit na panváglu. Může ale samozřejmě nastat, že panváglu je plně obsa-

zen/naložen a musí se čekat na jeho uvolnění. 

 

Prostředí – Nedostatek odkládacích ploch 

Úložné a manipulační plochy jsou velkým problémem interní logistiky. Těchto 

ploch nebylo nikdy nazbyt, hlavně v období odstávek turbín během letního období, kdy 

je výrobní hala naprosto přeplněná. Navíc se zvyšujícími se standardy v oblasti bezpeč-

nosti práce dochází k uzavírání středisek a oplocením buď přímo středisek, či jednotli-

vých strojů. Tento jev logicky negativně prohlubuje problematiku úložných ploch.  

V momentě kdy neexistují volné manipulační a úložné plochy, tak není možné 

vykonávat interní logistiku. Či ji lze vykonávat za předpokladu neustálého přesouvání 

veškerých dílů, což je naprosto kontraproduktivní.  

 

Prostředí – Blokace panváglu nákladními automobily 

Jak lze vidět na obrázku č. 17 tohoto projektu, tak v momentě navážení materiálu 

či dílů do naší firmy pomocí nákladních automobilů, dochází k blokování panváglu, a 

tedy ke zmražení interní logistiky velkých dílů. 

Oddělení příjmu materiálu nemá vlastní oddělený vstup do firmy. Navíc většina 

nově navážených dílů se skladuje přímo ve výrobní hale po různých odděleních tak, 

kam by měl daný díl následně putovat. Bohužel střediska, která jsou většinou příjem-

cem daných dílů, se nachází až v polovině, či ke konci výrobní haly. A panvágl, jenž je 

kolejové vozidlo a musí se pohybovat po jedné koleji, musí z toho důvodu zajet na mís-

to, kde nebude překážet nákladním automobilům. Ve většině případů je tímto panvágl 

„zamražen“ a nevykonává činnost, pro kterou je určen, tedy přepravu dílů mezi středis-

ky. 
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Jedná se tedy o logistiku návozu materiálu do výroby, která ale velmi komplikuje 

logistiku mezi jednotlivými výrobními středisky. 

6.4 Návrh řešení a jeho implementace 

Z dané analýzy jasně vyplývají dvě oblasti, které je potřeba řešit. První oblastí je 

chybějící interní logistika, jenž by se starala o dopravu materiálu a dílů mezi středisky a 

pečovala by o panvágl. Druhou oblastí je návoz materiálu do výrobní haly, jenž znepří-

jemňuje současnou dopravu materiálu a dílců mezi středisky. 

6.4.1 Interní logistika  

Možným řešením problému interní logistiky by bylo vytvoření logistické skupiny, 

která by zajišťovala jak jeřábování a vázání dílců, tak transport dílů mezi jednotlivými 

středisky. Největší problém s danou logistikou nastává na oddělení strojního obrábění.  

Při analýze potřeb tohoto střediska jsem spolu s mistrem strojního obrábění dospěl 

ke čtyřem velmi zkušených pracovníků – manipulantů, kteří by dokázali splnit náš cíl 

zadání. Tito pracovníci by chodili po dvou osobách na ranní a odpolední směnu. 

Z prvopočátku by byli korigování přímo mistry strojního obrábění, aby nevznikly další 

náklady pro vytvoření této skupiny. 

Z důvodu velmi striktního omezení počtu kmenových zaměstnanců by byli tito 

zaměstnanci najmutí přes agenturu. Nicméně budou mít stejné pracovní podmínky, jako 

kmenový zaměstnanci. 

Dle firemních zkušeností je hodinová sazba zkušených externích pracovníků při-

bližně 500Kč/h. Na rok vychází tento pracovník firmu 1.000.000 Kč. Čtyřčlenná skupi-

na tedy 4.000.000 Kč. 

Roční pracovní fond na jednoho pracovníka je při týdenním pracovním fondu   

37,5 h (7,5 h/den), 5ti týdenní dovolené, 3 týdenní nemocenské a včetně 3 dnů firem-

ních „Bridge dayů“ zhruba 1560 hodin. Navíc je nutné ještě odečíst hodinu denně (toa-

leta, svačina atd.) a získat tak reálný roční pracovní fond, tedy 1560 – 208 = 1352 h. 

Jelikož jsou manipulační činnosti značně nárazové, tak použiji ještě koeficient 0,6 

pro stanovení přínosného dopadu na výrobu. Není reálné, aby se veškeré časy ligistické 

skupiny promítly do časových úspor operátorů. Navíc pochybuji, že byly veškeré ztrá-
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tové časy skrze manipulaci a dopravu dílů ve výrobě zaznamenány. Tento koeficient je 

tedy můj vlastní kvalifikovaný odhad dle získané praxe. 

Přínos jednoho manipulanta pro naše účely je tedy 811 h. V případě čtyřčlenné 

skupiny je tento přínos 3244 h. 

Na druhou stranu průměrná hodinová sazba strojního obrábění je přibližně      

3000 Kč/h.  

 

Položka Počet hodin Hodinová sazba Částka 

Provozní ztráty 

výroby 
4652 3.000 Kč/h 13.956.000 Kč 

Náklady logistické 

skupiny 
8000    500 Kč/h   4.000.000 Kč 

Kalkulovaný zisk 

výroby 
3244 3.000 Kč/h   9.732.000 Kč 

Čistý zisk   5.732.000 Kč 

Tabulka 6-1: Kalkulace nákladů a přínosu zavedení logistické skupiny (vlastní zpra-

cování, 2020) 

 

Finanční přínos při zavedení logistické skupiny je dle předchozí tabulky zřejmý. 

Osobně mimo tento finanční přínos vidím i přínos v uklidnění situace u operátorů, kteří 

budou mít nyní více času na svoji práci a nebudou pod takovým tlakem. Manipulace 

s velkými díly je velice nebezpečná a toto uklidnění by se mělo projevit i ve zlepšení 

bezpečnosti práce na pracovišti. 
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6.4.2 Návoz materiálu do výrobní haly 

Návoz materiálu do naší firmy má tři hlavní negativní faktory: 

 Návoz probíhá pouze od 6:30 do 13:30. 

 Naváží se i díly, na kterých se v blízké době nezačne ještě pracovat. 

 Návoz probíhá pouze po dvou kolejích. 

Co se týče posledního bodu, tak tento bod je v současné situaci nemožné napravit. 

Firma více přístupových bodů dovnitř do výrobní haly pro nákladní automobily nemá. 

Řešením by byla přestavba výrobní haly, což je utopická představa. 

Zbylé dva body ale řešitelné jsou. Mnoho logistických firem umožňuje i odpoled-

ní návoz do 18:00. Proto by bylo možné zavést střídavou odpolední směnu, která by 

rozmělnila tok návozu materiálu. Zavedení odpolední směny bude ale samozřejmě pro-

blematičtější, protože současní pracovníci příjmu jsou zvyklí pracovat pouze na ranní 

směnu. Byla by tedy nutná jejich dodatečná motivace. 

Taktéž by bylo možné se v oddělení nákupu domluvit na průběžné aktualizaci 

termínů navážení jednotlivých velkých komponent, které jsou pro výroby problematic-

ké, pokud dojde k jejich brzkému návozu. Tento problém spočívá v nedostatku sklado-

vacích prostor ve výrobě. Nutnou podmínkou zavedení dané aktualizace termínů je ale 

dodržování termínů výroby, čímž se vracíme k předešlé interní logistice. 

Bohužel v tomto případě je problém s vyčíslením finanční úspory daných opatře-

ní, poněvadž důsledky na výrobu se dají v tomto případě velice těžce měřit a doteď ne-

byly změřeny. 
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6.5 Podmínky a přínosy řešení 

6.5.1 Podmínky 

Podmínkou mnou navrženého řešení logistické skupiny je získání zkušených a ak-

tivních manipulantů do logistické skupiny a jejich udržení ve firmě. Tito pracovníci 

totiž musí pod odborným dohledem absolvovat interní školení na vazače a jeřábníky 

břemen, který nějaký čas zabere. Do té doby nemohou sami vykonávat tuto činnost, 

jedině pod dohledem zkušeného stávajícího pracovníka. Další podmínkou je zaškolení 

ve výrobě, aby věděli, jak je potřeba s danými dílci manipulovat, a kam je převážet dle 

informací v průvodní dokumentaci. 

Pokud by došlo k velké fluktuaci, tak logistická skupina nebude nikdy funkční a 

přínosná pro firmu. Spíše by se naopak stala obtíží. 

Taktéž je velmi důležitou podmínkou dostatečné množství práce. Pokud by množ-

ství práce bylo menší, než je plánovaná kapacita výroby, tak je daná logistická skupina 

naprosto zbytečná a je lepší využít pro interní logistiku volné kmenové zaměstnance. 

 

Co se týče mého návrhu řešení návozu materiálu, zde je největší problém ve stá-

vajícím pracovní režimu příjmu, kdy pracovníci chodí pouze na ranní směnu. Práce 

s lidmi je jedna z nejtěžších oblastí a změnit takto radikálně podmínky práce na středis-

ku, bude velice obtížné. Navíc zde není doložen finanční přínos řešení, tedy hlavní ar-

gument pro vedení.  

Další podmínkou tohoto návrhu řešení je zavedení lepší komunikace mezi výro-

bou, plánováním a nákupem. Tedy třemi rozdílnými útvary. Což bude velice problémo-

vé prosadit. Navíc je nutné prosadit dané změny i u dodavatelů, kteří se budou těmto 

změnám bránit, poněvadž hotový díl, či materiál, bude zabírat místo ve výrobě či ve 

skladě u dodavatele. 
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6.5.2 Přínosy 

Co se týče interní logistiky a logistické skupiny, je finanční benefit pro firmu 

zřejmý. Roční zisk při současných podmínkách je necelých 6 milionů Kč ročně. 

Mimoto dojde ke zlepšení bezpečnosti práce operátorů na středisku, ke zrychlení 

převozu dílů na další operace, ke zrychlení průběžné doby výroby turbíny, či odstranění 

zpoždění výroby oproti plánům, přesnějšímu plánování výroby atd. 

 

Přínosy změny návozu materiálu do výroby nejsou tak průkazné. Navíc je nelze 

zatím finančně vyčíslit. Mělo by dojít k rozprostření návozu materiálu do výroby ve 

větším časovém úseku. Tedy by nemělo dojít k takové blokaci panváglu. Dalším příno-

sem by bylo dodávání dílu na čas, nikoliv s několikatýdenním předstihem a blokováním 

skladovací plochy ve výrobě. 
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6.6 Vyhodnocení a doporučení 

Problém interní logistiky je velice rozsáhlý. Navíc řešení bývá většinou značně 

problematické, poněvadž vedení firem mívá určité limity. Tyto limity jsou i v naší fir-

mě, ať už se jedná o stávající dopravní infrastrukturu uvnitř firmy, neustále se zvyšující 

požadavky na bezpečnost práce, či problematika nedostatku lidí na trhu práce. 

Nicméně problém interní logistiky a jejího dopadu na velké ztrátové časy výroby 

se podařilo vyřešit možností zavedení nové logistické skupiny. Tato skupina ročně ušet-

ří firmě částku 5.732.000 Kč v podobě zvýšené produktivity operátorů strojního obrá-

bění. Mimoto dojde ke zlepšení interní logistiky a mělo by dojít i ke zlepšení bezpeč-

nosti práce na střediscích, protože operátoři nebudou pod tak silným tlakem, jestli mají 

volnou jeřábnici, jestli je volné místo na panváglu, kam by mohli uložit právě dokonče-

ný díl atd. 

Do budoucna by bylo výhodné, kdyby se dokázala logistická skupina napojit na 

firemní informační systém, aby věděla, na jakém stroji se právě dokončuje dílec a kam 

následně směřuje. Tím by se získala lepší koordinace této pracovní skupiny. 

Mimoto toto zeštíhlení procesu interní logistiky přinese jasnou odpovědnost za 

transport dílů a omezí současné hašteření ve výrobě. 

 

Co se týče řešení změny návozu materiálu, tak je dle mého názoru velmi obtížné 

jej zavést. Nelze vykalkulovat jeho finanční úsporu. K jeho zavedení by byla potřeba 

spolupráce výroby, plánování a nákupu. Navíc by byl zisk primárně pouze ve výrobě, 

zatímco oběť by ležela na bedrech nákupu a příjmu.  

Proto bude v budoucnu potřeba provést hlubší analýzu tohoto problému, jestli jsou 

dopady na výrobu natolik vážné, aby se hledalo možné řešení problému.  
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7 Ekonomické vyhodnocení přínosů jednotlivých opat-

ření 

Pro názorný přehled přínosu jednotlivých opatření jsem sestavil jednoduchou ta-

bulku, ve které jsem uvedl jednotlivá opatření, která lze realizovat, včetně přínosů a 

nákladů za dobu 3 let. Dobu 3 let jsem stanovil proto, že ji ve firmě používáme pro vy-

hodnocování nápadů a projektů. 

 

Opatření Přínos za dobu 3 let Náklad za dobu 3 let 

Vzdálená přejímka 7.500.000 Kč 30.000 Kč 

Autonomní údržba 570.000 Kč 91.000 Kč 

Interní logistika 9.732.000 Kč 4.000.000 Kč 

Součet 17.802.000 Kč 4.121.000 Kč 

Tabulka 7-1: Porovnání přínosů vs. nákladů jednotlivých opatření za dobu 3 let 

(vlastní zpracování, 2020) 

 

Z výše uvedeného přehledu jde názorně vidět, jak i zlepšení malého rozsahu a při 

nízkých nákladech může mít pro firmu značný finanční zisk. Jedná-li se především o 

opatření, které nenavyšuje počet zaměstnanců. 

Nicméně všechny tři opatření jsou pro firmu finančně výhodné zavést. 
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Závěr 

 V současné době je štíhlá výroba a zavádění LEAN nástrojů na vzestupu napříč 

všemi firmami, které ji nemají již zavedenou. Neustálé zeštíhlování a zlepšování proce-

sů je cílem každé firmy. Bohužel ne vždy se aplikace metod štíhlé výroby provede 

správně. 

Cílem této práce proto byla ukázka praktické implementace LEAN nástrojů pro 

zeštíhlení procesu v kusové výrobě. Kusová výroba je totiž v publikacích týkajících se 

štíhlé výroby či LEAN nástrojů značně opomíjena. Osobně jsem se setkal s tvrzením, že 

v kusové výrobě není možné zavádět prvky štíhlé výroby, což je naprostá chyba. 

Tato práce vznikla na základě reálných problému v našem výrobním závodě. Na 

začátku je představení firmy a jejího pozadí, které není v současné situaci vůbec růžové. 

Proto je velmi nutné podporovat zavádění zlepšujících procesů. Tomuto se věnovala 

následná kapitola, ohledně motivace pracovníků v kontextu s filosofií Kaizen. 

Následovaly tři stěžejní projekty, při kterých bylo nutné nejdříve za pomocí LE-

AN nástrojů analyzovat současnou situaci a hledat příčiny problému. Během této analý-

zy jsem uvedl taktéž  teoretické pozadí použitých LEAN nástrojů. Osobně odmítám 

dělit tuto diplomovou práci na teoretickou část a praktickou část. Teorie a praxe musí 

dle mého názoru tvořit jeden celek. Na základě provedených analýz jsem si vybral jed-

no řešení problému, kterým jsem se následně ubíral pro dosažení stanoveného dílčího 

cíle. Všechny dílčí cíle mělo jedno společné, zeštíhlení a zefektivnění procesu. 

V poslední kapitole jsem shrnul vyčíslení dosažených úspor, poněvadž pouze fi-

nanční přínos dokáže přesvědčit vedení pro zavedení daných opatření. 

Mimo finanční přínosy a úspory jsem taktéž definoval ostatní přínosy, omezení 

daných opatření a také možné budoucí vylepšení daných opatření. 
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