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historie – tradice – budoucnost

Ukázkový koncept digitální  továrny                           
v podniku střední velikosti  



Kdo jsme?   
VÝVOJ 

PRODEJ  

VÝROBA

LOGISTIKA 

INOVANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Lokalizace:
30 km západně 
od Brna

Počet 
zaměstnanců: 
150

Roční obrat:
370 mil. CZK

Základní 
kapitál:       
16 mil. KčJediný český výrobce hydraulických tlumičů pro kolejová 

vozidla s vlastním vývojem.



Tlumiče pro kolejová vozidla (1983) 

5 typových řad 
hydraulických tlumičů 

pro kompletní 
utlumení podvozku 

veškerých kolejových  
vozidel



Obrábění komponent pro transportní 
systémy (2002)

Více než 500 000  kusů  
ročně 
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Inovační vzdělávání a cestovní ruch (2010) 
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Jak to všechno začalo ? 
2016/2017 - 2018/2020
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Celkové výdaje na IT 
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Koncept Digitální továrny
2021/2022
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Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        

Koncept Digitální továrny
(DT)

Vize projektu : 

• Společná  komunikační 
platforma, kde jednotně 
komunikují lidé, výrobní 
zařízení, manipulační a 
skladová zařízení, 
budovy a energetické 
zdroje. 

• Autonomní řízení 
kompletního  výrobního  
procesu, dosažení  jeho 
vyšší efektivity a 
produktivity
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        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        

Cíl  projektu : 
• Propojení výrobního systému 

řízeného prostřednictvím  APS, 
skladů, zaměstnanců, 
infrastruktury budov, 
energetických  zdrojů, 
dodavatelských a odběratelských  
firem. 

• Neustálá  výměna  informací, 
podporující autodiagnostiku, 
autooptimalizaci a autokonfiguraci. 

• Maximální počet činností a úkonů 
je řízeno systémově a autonomně.

• Analytické  nástroje pro zpracování 
velkých dat a vytváření reálného 
digitálního obrazu procesů pro 
jejich účinné zdokonalování a 
zlepšování. 

Koncept Digitální továrny
(DT)
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Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        Problémy, které projekt řešil: 

• Jednotlivé dílčí systémy vznikaly 
postupně podle vývoje poznání 
Průmyslu 4.0 od roku 2016 (nasazení 
výrobních terminálů pro vizualizaci 
výrobní dokumentace, elektronické 
fronty práce, plynulé odepisování 
výrobních operací,  dohled strojů  
nad  vytížeností a využití jejich 
maximálních kapacit)  

• Vznikaly zejména v letech 2018-2020 
a vytvářely tzv. "ostrůvková řešení", 
které bylo nutné vzájemně provázat.

• Masivní výměna dat v reálném čase 
je podpořena vyšším stupněm 
digitální síťové propustnosti, 
kybernetického zabezpečení a 
datovými úložišti. 

Koncept Digitální továrny
(DT)
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Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        

Důvody  řešení: 
• Potřeba celkových náhledů na

jednotlivými probíhajícími procesy
tak, aby získané informace mohly být
reportovány a sloužily pro strategické
rozhodování i operativní řízení.

• Dostupnost jednotných informací
všem pracovníkům pro zlepšení
vzájemné komunikace, eliminaci
konfliktních situací a možnost
soustředit na řešení problému místo
na diskutování o protichůdných
informacích o dané situaci z různých
informačních zdrojů.

• „Jedna data - jedna pravda”.

Koncept Digitální továrny
(DT)
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Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        Popis  projektu: 

MES 
On-line digitalizované bezpapírové 
plánování, monitorování a řízení výroby, 
monitorování strojů a nástrojů, 
plánování a řízení údržby, plánování a 
řízení kvality, monitorování výrobků se 
zpětnou dosledovatelností a 
traceabilitou. 

Koncept Digitální továrny
(DT)

Sada digitálních měřidel  s  plným 
napojením  do IS Helios  a zápisem  
naměřených hodnot konkrétním 
operátorem  do implementovaného 
MES.
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Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        

WMS 
Nativní aplikace pro  IS Helios  řízení 
skladů navazuje na projekt Intralogistika
4.0. Zajistí zpětnou dohledatelnost 
použitého materiálu dle šarže, expirace 
a tracebility jako základní požadavek pro 
garanci kvality výroby. 

Koncept Digitální továrny
(DT)

Energetický management  řídí  a 
hodnotí všechny připojené systémy, 
technologie a objekty společnosti. 
Umožní sledování spotřeb a toku energií 
v jednotlivých provozech, sběr velkého 
objemu dat s možností jejich následné 
analýzy,  reportů a řízení.
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Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        Popis  projektu: 

Kybernetická bezpečnost 
Získání přehledu o síťovém provozu na 
internetovém rozhraní formou reportů 
do sítě a pokusů o průnik. Panel ATP 
firewallu zobrazuje statistiky provozu 
od posledního rebootování a detailní 
statistiky hrozeb za uplynulých sedm 
dnů. 

Digitální řízení fyzického zabezpečení 
propojuje  dva typy systémů -
přístupový a zabezpečovací, které se 
navzájem doplňují, tvoří ucelený prvek 
modernizace v oblasti bezpečnosti a 
optimalizace procesů

Koncept Digitální továrny
(DT)
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Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        

Popis  projektu: 
E-shop s konfigurátorem, umožňující 
výběr finálního typového produktu. V 
detailu jednotlivých produktů bude k 
dispozici konfigurátor, pomocí kterého 
zákazník zvolí konkrétní variantu dle 
požadovaných parametrů.  Parametry, z 
nichž bude moci zákazník vybírat, budou 
agregovány z existujících variant produktů 
v IS Helios. 

Controllingový systém BI GIST  
rozšíření stávajícího systému GIST do 
oblasti prodeje, výroby, pořízení 
nových modulů, které bezprostředně s 
výrobou souvisí, včetně výrobních 
kalkulací, nové manažerské výsledovky, 
automatizované výhledovky a 
forecastování. 

Koncept Digitální továrny
(DT)





Problémy při realizaci projektu  
1. Hodně poradců, málo faktických realizátorů se zkušeností  
 Velký  rozdíl mezi „vím“ a „umím“ 

2. Schopnost řešení pouze dílčích dodávek ne jako celku 
„Umíme měřit a řídit pouze elektrickou energii, ne plyn, 
vodu…“

3. Neschopnost vytvořit řádně zasmluvněnou nabídku 
„Cena  a doba realizace nelze v současné době garantovat“

4. Nedostatek kapacit (rukou) dodavatelů pro realizaci zakázky 
 „Máme hlavu - nemáme ruce…“ 

5. Nedostatek faktických referencí  „Jste první, kdo chce 
něco takového…“

6. Další mandatorní výdaje  na  up-grady, poplatky, provozní 
podpory…   Dlouhodobé partnerství s dalšími  dodavateli  



Problémy při realizaci projektu  

Výsledek:   
a) Opakovaná výběrové řízení na zajištění dodavatelů 
b) Nutnost prodlužovat  termín projektu, navýšit cenové 
limity dílčích částí nad rámec i stanovené rezervy
c) Spolehnout se především na vlastní tým a zvolit řešení 
krok za krokem při omezených stavech a kapacitách 
řešitelského týmu   



Očekávání od projektu 
• Projekt digitalizace společnosti byl vnímán od prvopočátku  

jako „běh na dlouhou trať“. 
• Současně s digitalizací procesů bylo investováno  do 

robotických a  pokročilých automatizovaných obráběcích 
center, které vedle vysoké produkčnosti dokázaly 
kompenzovat nedostatek potřebných pracovních sil na trhu 
práce. 

• Tyto investice nám umožnily vytvořit haly budoucnosti, 
v nichž místo řady nedostatkových profesí operátorů CNC 
pracuje  pouze jeden operátor-programátor, který  je schopen 
současně obsluhovat řídící systémy až 4 takovýchto strojů 
současně.  

• Díky sloučeným operacím a doplňkovým podavačům je  
odváděný výkon několikanásobný.  



Výdaje za investice do výrobních 
technologií 
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(Ne)naplnění očekávání 
• Výdaje, které společnost postupně investovala do 

digitalizace společnosti nepřinesly očekávané 
výsledky skokově, spíše naopak.

• Vedle finančních výdajů  bylo nutné investovat  
především  čas, peníze i energii do zaškolení 
zaměstnanců tak, aby se veškeré vykonávané 
procesy a činnosti staly skutečně digitálními. 

• Očekávaných ekonomických efektů dosáhla 
společnost i přes krizové roky z důvodu pandemie 
COVID -19 až v roce  2021. 



(Ne)naplnění očekávání 

• Došlo ke zlepšení vybraných finančních ukazatelů  
(EBITDA , celkové výnosy, ROA, ROE, ROS, mzdová 
produktivita) při celkovém snížení počtu 
zaměstnanců a to i přes  jejich vysokou míru 
absence z důvodu onemocnění COVID-19 
zejména na výkonných dělnických profesích. 

• Čísla za rok 2021 jednoznačně prokazují 
vyčíslitelný a doložitelný přínos Průmyslu 4.0 v 
praxi. 



Přínosy projektu při téměř nezměněném 
počtu zaměstnanců (2020/2021) 
1. Meziroční nárůst celkových výnosů o +24,1%, EBITDA o + 45%, 

hospodářského výsledku o + 30%
2. Meziroční nárůst objednávek o 21% v počtu případů a +46% v objemu 

CZK
3. Zvýšení kvality a snížení meziročních nákladů na externí nekvalitu o -

10,26% 
4. Meziroční zvýšení plnitelnosti výroby o +14,2% (Plnitelnost výroby v roce 

2021 byla  94,5%)
5. Zvýšení termínové spolehlivosti /včasnosti dodávek výroby o +8%.
6. Snížení měrné spotřeby elektrické energie na 1 Nh o -4%. 
7. Pokles spotřeby elektrické energie KWh/tržby o -10%, a spotřeby plynu o 

-17%. 
8. Snížení průměrného času na řešení incidentů a havárií infrastruktury o -

65%. 
9. Zvýšení průměrného výdělku o +7,1%



Návaznost projektu 

• Koncept Digitální továrny je logickým naplněním 
éry digitalizace, robotizace a automatizace, kterou 
společnost zahájila ještě před vznikem fenoménu 
Průmysl 4.0.

• Nejprve bylo nutné vytvořit potřebnou  síťovou a 
serverovou infrastrukturu, dovzdělávat 
zaměstnance firmy v digitálním myšlení a 
přístupech, dále  postupně investovat nemalé 
finanční prostředky do nejmodernějších strojů a 
zařízení. Bez podpory dotačních projektů by tento 
krok nebylo možné vůbec uskutečnit.  



Návaznost na digitální transformaci 
• Díky konceptu digitální továrny  neexistuje ve 

firmě s vlastním vývojem, výrobou, marketingem  
i obchodem žádný proces, který by nebylo možné 
digitálně řídit.  

• Ačkoliv je koncept Digitální továrny nastaven, bylo  
nutné řešit,  jak pokračovat dál. 

• O náměty není nouze, o čemž svědčí nový projekt 
v OP TAK  „Rozvoj digitální továrny ST-OS“, který 
vstoupí v roce 2023 do fáze  plné realizace .  



splněno

CCTV 
zabezpečení

Pokročilý systém plánování 

Intralogistika 4.0

Digitální kontrola kvality

Digitální řízení  
strojů   

Fronty práce 

Limity zásob 
Firewall

Přístupový systém

Záložní UPS 
zdroje 

Robotizovaná 
pracoviště 

splněno

Zákazník

splněno

Dodavatel

splněno

Digitální řízení 
kybernetického zabezpečení

Digitální řízení fyzického  
zabezpečení 

Digitální řízení výroby - MES

Digitální řízení skladů - WMS

splněnosplněno

Controlingový nástroj 
GIST 

splněno 

splněno

splněno

Projekt nová generace výroby ST-OS 01/2016 - 06/2018 a 
Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe 

        –        

Reporty ekonomiky, 
prodeje

E-shop, 
konfigurátor 

splněno
Detekční 
systém

Výrobní controlling BI GIST 

Automatizace výroby a firemních procesů ST-OS
         –        

splněno

Automatizované skladovací 
zařízení

Tankomat

Digitální 
mikroúderový 

stroj MES II

Interaktivní 
návodka

APS 
Planetune +

Energetický 
management 

objektů

Energetický 
management 
technologií  

Docházkový 
systém

Stravování

Zaměstnanec

Návštěvník

Pohledávky 
a závazky BI GIST

Pokladny Přístupový 
systém

Interaktivní 
zvukové tabule

Server pro 
zukšební zařízení 

Inova

Strukturovaná 
kabeláž

Virtuální model 
ventilu tlumiče

Aktivní prvky SQL Server 2019

Rozvoj digitálního řízení 
výroby

Vnitřní kybernetické 
zabezpečení

Logistika a skladování

Vzdělávací centrum

Výdejní automat 

„Rozvoj digitální továrny 
2023-2024 

Investice 13 mil. CZK do : 
• Přechodu na nový APS 

Plantune +
• Logistiky a skladování 
• Dalšího rozvoje MES a EnMS
• Docházkového systému s 

vazbou na plnitelnost 
• Vnitřní kybernetické 

zabezpečení 
• Další rozvoj GIST 
• Využití umělé inteligence ve  

vzdělávacím centru pro 
nejmenší návštěvníky 



Děkuji za pozornost
PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. – CEO 
+420 602 702 021
www.st-os.cz

http://www.st-os.cz/
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