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Společnost Kostelecké uzeniny byla založena v 
roce 1917. Neuvěřitelných 95 let je na čelních 
pozicích českého trhu s masem a uzeninami. 
V současné době je společnost Kostelecké 
uzeniny a.s. součástí Agrofert holding a.s. 

a patří mezi největší 
české zpracovatele 
masa a masných 
výrobků. Společnost 

je držitelem certifikátů ISO, HACCP, IFC, BRC, 
CEFF, Tesco standard. Výrobky společnosti 
Kostelecké uzeniny a.s. naleznete snad ve 
všech obchodech České republiky. Rozmani-
tost a kvalita výrobků z Kosteleckých uzenin 
je jednou z podmínek udržení si dobrých 
obchodních vztahů se všemi předními 
obchodními řetězci jako jsou Ahold Group, 
Tesco, Globus, Kaufland, REWE, LIDL, Spar, Billa 
a další maloobchodní společnosti. Současnost 
Kosteleckých uzenin je o moderních techno-
logiích, bezpečnosti a kontrole suroviny i 
finálního výrobku a o tradičním přístupu k 
řeznickému řemeslu. 

Terminály dokumentují výrobu

noax váhové terminály a IPC jsou ve 
společnosti Kostelecké uzeniny a.s. nasazo-
vány od roku 2011 a postupně se rozšiřují do 
všech výrobních závodů zpracování červeného 
masa potravinářské divize Agrofert holding 
a.s. V současné době naleznete produkty 
společnosti noax Technologies v závodech 
Kostelec a Planá nad Lužnicí na jatkách, 
přípravě surovin pro výrobu, navažování 
surovin pro kutry, masné výrobě - kutry a 
nastřikování, předávce hotových polotovarů 
do varny a udírny, vážení drobů, masírkách, 
předávce hotových výrobků do expedice, 
etiketování polotovarů, výrobě uzenin s 

ušlechtilou plísní.  Jak na počítačích noax tak i 
v celé společnosti běží aplikační programové 
řešení pražské firmy Sabris s.r.o. S2AP for Food 
je unikátní komplexní nástroj, vyvinutý na 
základě dlouholetých zkušeností společnosti 
Sabris s.r.o. v oblasti potravinářství. Obsahuje 
veškeré funkcionality, typické pro SAP řešení a 
k tomu všemu jsou přidány a implementovány 
procesy, specifické pro potravinářskou výrobu, 
např. používání více měrných jednotek, obrá-
cené kusovníky, řízení kvality výroby apod. 
Prvním místem, kde se používají váhové ter-
minály noax, je navažování surovin pro kutr, 
ve kterém se vytváří základní surovina pro 
následnou výrobu uzenin. Zde se evidují a váží 
laska vozíky se surovinami pro další výrobní 
kroky podle zakázek. Vážení se provádí na 
nájezdové váze, která je přímo připojená k 

počítači noax. Na obrazovce, kde je maska 
se zakázkami, pracovník s pomocí dotykové 
obrazovky zvolí zakázku, kterou bude zpraco-
vávat. Po zvolení zakázky se objeví receptura 
s příslušnými položkami surovin. K registraci 
suroviny sejme čtečkou čárový kód. Na 
základě sejmutého kódu se zobrazí na obra-
zovce údaje o vstupní surovině a zároveň se 
zobrazí prázdné pole, který se s přivažováním 
materiálu plní odpovídající barvou. Vedle pole 
se nachází také číselný údaj s aktuální hmot-
ností suroviny. Když je dosaženo požadované 
váhy, což signalizuje obsluze vyplněné pole, 
provede pracovník uložení informací o 
přípravě suroviny a přechází k další položce 
receptury. Již zpracované položky receptury 
jsou pro lepší orientaci v přehledu vysvíceny 
zeleně. Pracovník může kdykoliv listovat všemi 

„Protože noax IPC mají 100% 
kvalitu a vysokou odolnost.“

noax průmyslové počítače řady Steel v místě navažování surovin pro kutr

 Kostelecké uzeniny spoléhají na noax váhové terminály v celém výrobním procesu

Navažování surovin je maximálně automatizováno díky noax IPC



položkami a na základě údajů o aktuální stavu 
navažovaných surovin případně modifikovat 
množství jednotlivých položek tak, aby reálný 
stav co nejlépe odpovídal receptuře daného 
uzenářského výrobku.

Vysoká spolehlivost a odolnost

Vedoucí výroby poukazuje na nutnost neus-
tálého čištění IPC na pracovištích, které se při 
práci s různými recepturami průběžně zanáší 
kapkami šťávy ze syrového masa, tukem, 
kousky masa nebo prachem z váženého 
koření. Čištění provádí čistící a úklidové čety 
podle plánu několikrát za den a to horkou 
tlakovou vodou a dezinfekční pěnou. Díky 
těmto nárokům na čistotu a hygienu je 
odolný nerezový počítač naprostou nutností. 
Prostředí je velmi náročné - chlad (celoročně je 
teplota kolem 3°C nad nulou), vysoká vlhkost, 
pára, tuky, čistící prostředky, rázy a vibrace. 
Počítače noax mají kompletní krytí IP69k 
a v Kosteleckých uzeninách a. s. odolávají 
okolním vlivům již několik roků v třísměnném 
provozu a 6,5 dne v týdnu. Zpočátku byla 
nedůvěra k odolnosti noax IPC a pracovník 
údržby kontroloval vždy po číštění skříň IPC 
zda nedošlo k průniku kapalin do vnitřního 
prostoru počítače. To se ale za několik tydnů 
změnilo a dnes již plně důvěřují vlastnostem 
počítačů noax.
Důvody ke koupi počítačů noax popisuje pan 
Bednář, který je v Kosteleckých uzeninách 
a.s. IT specialistou údržby: „Protože mají 
stoprocentní kvalitu a vysokou odolnost. 
Počítače noax běží již léta v jiných závodech 
Agrofert holding a.s. a proto jsme kontaktovali 
oblastního zástupce noax Technologies AG v 
Brně  již v době plánování projektu nasazeni 
terminálů ve výrobě. I když se výběrového 

řízení zůčastnilo více firem, jen kvalita spojená 
s vysokou odolností nás nakonec přesvědčila 
a vybrali jsme noax IPC, přestože to nebylo 
nejlevnější řešení.“ Na výrobním řediteli bylo 
pak vybrat spolu s IT specialistou místa ins-
talace, na kterých je nutné odolné počítače 
použít, protože jsou zde extrémní provozní 
podmínky, omezený prostor pro instalaci  
počítače nebo kde synergie odolného počítače 
s integrovaným váhovým kontrolérem nahradí 
zastaralý váhový indikátor či zjednoduší 
připojení vážního systému do nového ERP 
systému. 

Automatizace procesu vážení

Integrace terminálů noax do výroby byla 
relativně velkým skokem od papíru a tužek k 
nejmodernější výpočetní technice. Odpadlo 
pracné následné zadávání výrobních dat z 
písemných záznamů, pořízených ve výrobě,  
do systému ERP, které museli provádět 
administrativní zaměstnanci na počítačích v 
blízkosti výrobních míst. Nejenže docházelo k 
výpadkům těchto počítačů z důvodů nestan-
dardních provozních podmínek, ale také k 
časovému zpoždění vložení dat, což v praxi 
znamenalo nekvalitní řízení výroby, neodpo-
vídající evidenci vyrobních dat a nedostatečné 
zpětné zásahy do výrobních procesů z cílem 
zvýšit kvalitu nebo optimalizovat procesy. 
Použitím komplexního oborového řešení na 
bázi SAP ve výrobě a nasazením terminálů 
noax přímo na pracovištích se výrazně 
automatizoval proces vážení, zjednodušila 
kontrola, zvýšila technologická kázeň při 
výrobě uzenin a zpracování masa, snížil počet 
výpadků počítačové techniky a data jsou k 
dispozici na odpovídajících úrovních, což 
zrychluje operativní řízení. Kostelecké uzeniny 

a.s. díky univerzálnosti IPC s integrovaným 
váhovým kontrolérem si vytvořili standard, s 
jehož pomocí mohou 
jednoduše a rychle 
kdekoliv ve výrobě 
instalovat nové vážní 
nebo registrační místo 
a to bez závislosti na 
dodavateli vah. V případě výpadku mohou 
vadný systém nahradit bezvadným systé-
mem v řádu několika desítek minut. Prostě a 
jednoduše řečeno „plug and play“. Průmyslové 
počítače a váhové terminály noax se v 
Kosteleckých uzeninách a.s. osvědčily a jsou 
průběžně instalovány v dalších částech výrob 
jednotlivých závodů v rámci modernizace 
HW prostředků, které již nevyhovují stále  
se zvyšujícím nárokům ve společnosti Koste-
lecké uzeniny a.s..

„Přesto že noax IPC nejsou 
nejlevnější řešení,  
tak nás nakonec 
přesvědčila kvalita spojená 
s vysokou odolností.“

Použitím komplexního oborového řešení na bázi SAP ve výrobě spolu s nasazením terminálů noax 
přímo na pracovištích se výrazně automatizoval proces vážení, zjednodušila kontrola, zvýšila 
technologická kázeň při výrobě uzenin a zpracování masa, snížil počet výpadků počítačové techniky 
a data jsou okamžitě k dispozici na odpovídajících úrovních. Současnost Kosteleckých uzenin je o 
moderních technologiích a bezpečnosti a kontrole suroviny i finálního výrobku.

 Kostelecké uzeniny spoléhají na noax váhové terminály v celém výrobním procesu
noax terminály při výrobě 

uzenin dokumetují jednotlivé 
výrobní procesy

noax terminály zvyšují produktivitu v místě 
přípravy surovin pro kutryNavažování surovin je maximálně automatizováno díky noax IPC



Komponenty v prehledu

Hardware:

 - Průmyslový počítač Steel S15-G2

 - Základní deska N10C All-in-one

 - Procesor: Intel Celeron M - 1,2GHz

 - Ovládání: Dotyková obrazovka 
rezistivní technologie

 - Obrazovka: 15“ LCD 1024 x 768

 - Váhový kontrolér pro připojení 
jedné analogové váhy nekalibrovaný 
(informativní verze)

 - Komplexní krytí IP69k včetně 
krytu konektorů

 - Sada pro montáž na stěnu s možností 
nastavení sklonu ve vertikálním směru

 - Prodloužená záruční doba 3 roky 

Software:

 - Operační systém: 
Windows 7/ embedded Windows

 -  Programy aplikací: 
S2AP for Food společnosti 
Sabris s.r.o. - www.sabris.cz

Kostelecké uzeniny

Stručný profil: 

Společnost Kostelecké uzeniny byla založena 
v roce 1917. Neuvěřitelných 95 let je na 
čelních pozicích českého trhu s masem a 
uzeninami. V současné době je společnost 
Kostelecké uzeniny a.s. součástí Agrofert 
holding a.s. a patří mezi největší české zpra-
covatele masa a masných výrobků. Produkce 
Kosteleckých uzenin zahrnuje produkty z 
vepřového, hovězího a kuřecího  masa a kom-
pletní sortiment konzerv a masných výrobků. 
Společnost je držitelem certifikátů ISO, IFC, 
BRC, Tesco standard. Kostelecké uzeniny a.s. 
prodávají své výrobky pod dvěma značkami, 
Kostelecké uzeniny („Tvůrce chuťových 
zážitků“) a Maso Planá („Jídlo nás baví“). 
Kostelecké uzeniny a.s. zaměstnávají přes 2000 
pracovníků a v roce 2012 dosáhla obratu 4,96 
miliardy korun (přibližně 200 milionů euro). 

www.kosteleckeuzeniny.cz

Požadavky na použití

Cíle: 

 · Podrobná evidence dat ve výrobě

 · Automatizace vážení

 · Přesná dokumentace a kontrola  
kroků výrobního procesu

 · Zajištění sledovatelnosti dle  
nařízení EU 178/2002

 · Vyšší technologická kázeň

 · Optimalizace výrobního procesu

 · Kontrola suroviny a finálních výrobků

 
Požadavky na průmyslové počítače: 

 · Použití ve výrobních prostorách  
se zvýšenými požadavky na hygienu

 · Zcela uzavřená konstrukce s krytím min. IP67

 · Odolnost proti dezinfekčním prostředkům  
a vysokotlakému čištění

 · Minimálně CPU Celeron 1,2GHz

 · Odolnost proti příměsím, používaných  
v potravinářské výrobě

 · Dotyková obrazovka s vysokou odolností

 · Možnost přímého napojení libovolné  
analogové váhy nebo přes  
váhový indikátor s RS232
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