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Výzva vedení společnosti pro zaměstnance TOS VARNSDORF a.s.

TOS VARNSDORF a.s. hledá z řad svých zaměstnanců zájemce o dlouhodobý pobyt v USA
na pracovní pozici: 

Montér mechanik
a

Montér elektro

Požadavky:

ź  vzdělání v oboru strojírenství, případně elektro
ź  znalost čtení technické dokumentace (výkresy dílců, elektroschémata)
ź  technické znalosti v oblasti obráběcích strojů z produkce TOS VARNSDORF a jejich 

ovládání
ź  znalost AJ na úrovni minimálně A1 (uživatel základů jazyka)
ź  praxe z montáže a staveb strojů v TOS VARNSDORF minimálně 3 roky

Náplň práce:

ź  servis a stavby strojů z produkce TOS VARNSDORF v teritoriu USA popřípadě Kanada

Přihlášky formou profesních životopisů předejte do odboru ŘLZ pí Vladimíře Hulánové Makalové 
nebo zašlete na email vhulanova@tosvarnsdorf.cz

Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za II. pololetí 2016

Předvánoční setkání vedení 
společnosti se zaměstnanci probě-
hlo opět ve spojených školících 
místnostech Školicího střediska 
dne 20. prosince. Hlavním progra-
mem tohoto setkání byly jako 
obvykle informace o aktuálním 
vývoji ve firmě, a to jak ekonomic-
ké, tak technické a organizační. Na 
konci setkání, také již tradičně, 
proběhlo vyhodnocení osmi nejlep-
ších pracovníků jednotlivých úseků 
za aktuální pololetí.

Za úsek generálního ředitele 
byl oceněn pan Bohumil Hanuš, 
technik Oddělení technické kon-
troly. Svědomitý, loajální, samo-
statný, iniciativní, důsledný pra-
covník. Bezchybně odvádí svou 
práci. Dlouhodobě plní úkoly nad 
rámec svého pracovního zařazení. 
Plnohodnotně zastupoval nemoc-
ného pracovníka v Lehké mechani-
ce i kontrolora na montáži vřetení-
ku.

Za úsek obchodního ředitele 
byla oceněna paní Kateřina 
Haufertová, referentka Zákaz-

nického centra. Charakterizuje ji 
profesionální přístup k práci, je 
aktivní při implementaci ERP 
systému QAD, kvalitně rozhoduje 
při řešení pracovních povinností.

Za úsek technického ředitele 
byla oceněna paní Věra Poláko-
vá, operátorka datové základny. 
Svým neutuchajícím, až by se dalo 
říci profesorským přístupem a 
ochotou dokazuje nejen v technic-
kém úseku, ale napříč všemi stře-
disky svoji schopnost být nápo-
mocna při řešení svých i ostatních 
nadstandardních úkolů. Interními 
vlivy a i z trhu čelila speciálním po-
žadavkům zákazníků, řešila aplika-
ce a opční provedení, které si vyžá-
daly nový směr a vývoj v oblasti 
Software's product lifecycle mana-
gement (PLM).

Za úsek výrobního ředitele
v Těžké mechanice byl oceněn pan 
Zdeněk Pelikán, horizontář. 
Dlouhodobě odvádí práci ve vysoké 
kvalitě. Velmi dobře spolupracuje 
při zavádění nových dílců do vý-
roby.

Za úsek výrobního ředitele
v Lehké mechanice byl oceněn pan 
Vladimír Sikora, kalič v nepře-
tržitém provozu. Jeho pracovní 
morálka je vynikající. Je spolehlivý, 
v kolektivu oblíbený. Zadanou 
práci vykonává ve velice dobré 
kvalitě a samostatně se při ní roz-
hoduje. Výraznou měrou se v listo-
padu podílel na výměně elektrod
v kalící solné lázni.

Za úsek výrobního ředitele
v montážích byl oceněn pan Mi-
chal Bučko, balič obalář ve stře-
disku Expedice. Organizačně zajiš-
ťoval a také se fyzicky podílel na 
expedicích technicky velmi slo-
žitých strojů do vzdálených teritorií 
v tomto roce, a to zejména WRD130 
v.č. 0810, WRD150 v.č. 0732, WRD 
170 v.č. 0301, 0302 a 0401.

Za úsek výrobního ředitele
v montážích byl oceněn pan Mi-
lan Šulc. Na pozici šéfmontéra za-
střešoval přípravu, montáž, od-
zkoušení a demontáž strojů PRIMA 
v.č. 0205 a 0206 pro indického 
zákazníka. Tento pracovník také 

povede montážní skupinu při in-
stalaci těchto strojů u konečného 
zákazníka.

Za úsek finančního ředitele byl 
oceněn Bc. Rostislav Lassig, 
vedoucí odboru Informatiky. Velmi 
spolehlivý, loajální, samostatný a 
důsledný pracovník. Velmi dobře 
zvládá řízení odboru IT při součas-
ném enormním vytížení v rámci 
přechodu na nový ERP systém 
QAD.

LP 2017
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Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za II. pololetí 2016

Vedení společnosti | SPŠ TOS VARNSDORF

Při zahájení činnosti školy bylo 
záměrem otevřít první ročníky ma-
turitních oborů Strojírenství a Me-
chanik seřizovač a tříletých oborů 
Strojní mechanik a Obráběč kovů, 
po 12 žácích v každém oboru, s cel-
kovým počtem 48 žáků. To se téměř 
podařilo, v současné době v těchto 
oborech studuje celkem 43 žáků.

Koncem září žáci absolvovali 
třídenní adaptační kurz ve Sloupu
v Čechách. Přesto, že si žáci hradili 
celý pobyt, kurzu se zúčastnilo 35 
žáků z celkového počtu 42, kurzu se 
dále zúčastnili třídní učitelé jedno-
tlivých tříd, výchovná poradkyně a 
tři instruktoři (ti zajišťovali všech-
ny sportovní aktivity, sebepozná-
vací a týmové hry a byli garanty ce-
lého programu). Zajímavostí bylo 
vytvoření „Třídní ústavy“ samotný-
mi žáky. Začátkem dubna bude 
uskutečněn lyžařský kurz v rakou-
ských Alpách, kterého se zúčastní 
celkem 16 žáků s pedagogickým do-
provodem.

Všechny vyučované předměty

se podařilo personálně obsadit 
kvalifikovanými učiteli, všeobecně 
vzdělávací externími a odborné 
předměty vlastními učiteli (včetně 
praktického vyučování). V příštím 
školním roce, po náběhu druhého 
ročníku, bude pedagogický sbor 
personálně doplněn vlastními 
učiteli odborných předmětů. Po 
stránce organizace teoretické i 
praktické výuky vše funguje nad 
očekávání a bez větších problémů.

Byla ustavena správní rada 
školy složená ze zástupců spolupra-
cujících firem. To dává možnost pro 
jejich zapojení do vzdělávacího 
procesu a také umožňuje ovlivňo-
vat vzdělávací programy jednotli-
vých oborů. Ve 2. pololetí školního 
roku budeme jednat o zajištění 
praktické výuky žáků v těchto 
firmách ve 2. ročníku a současně 
projednáme poskytování motivač-
ních příspěvků žákům těmito fir-
mami.

Na podzim minulého roku se 
konaly volby do školské rady umož-

ňující zejména rodičům zapojit se 
do chodu školy. Po jmenování zá-
stupce TOS VARNSDORF a.s. 
členem školské rady je její složení 
kompletní. Úkolem školské rady je 
schvalování základních školských 
dokumentů, např. školního a klasi-
fikačního řádu, výroční zprávy ško-
ly apod.

Zájem rodičů o výsledky žáků a 
jejich spolupráce se školou je pří-
kladná, o čemž svědčí téměř i sto-
procentní účast rodičů na listopa-
dových třídních schůzkách. S polo-
letními výsledky některých žáků 
ovšem spokojeni být nemůžeme. 
Jejich absence na vyučování, byť 
omluvená rodiči, je nepřiměřeně 
vysoká, což se odráží v neuspoko-
jivém prospěchu. Na druhou stra-
nu, po vyhodnocení pololetního 
prospěchu žáků, bylo dle stipendij-
ního řádu školy 11 žákům přiznáno 
prospěchové stipendium od 300,- 
Kč do 1000,-Kč měsíčně dle dosa-
ženého průměrného prospěchu. 
Nejvyšší částka byla přiznána žá-
kovi oboru Strojírenství Martinu

Tomkovi za průměrný prospěch 
1,06.

Při všech náborových aktivi-
tách jsme se setkávali s velice pozi-
tivním pohledem na naší školu, ať 
již ze strany učitelů základních 
škol, kolegů ze středních škol, zá-
stupců firem a zejména rodičů. 
Nejen proto věříme, že v tomto roce 
bude zájem studium na naší škole 
ještě vyšší než v minulém roce a že 
se budeme postupně stávat výbě-
rovou školou se žáky, kteří zajistí 
firmě kvalitní pracovníky. V sou-
časné době připravujeme přijímací 
řízení, které proběhne v březnu a 
dubnu. Poprvé se budou v přijíma-
cích zkouškách do maturitních 
oborů konat testy z matematiky a 
českého jazyka dle jednotného 
celostátního zadání.

V polovině školního roku mů-
žeme tedy konstatovat, že přes 
některé porodní bolesti a dětské 
nemoci bylo zahájení výuky úspěš-
né.

Ing. František Hricz

SPŠ TOS VARNSDORF po prvním pololetí
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TOS Olomouc, s.r.o.

Představujeme dceřiné společnosti

Odpich

Lití ze dvou

Společnost TOS Olomouc, 
s.r.o. patří k tradičním tuzemským 
výrobcům kovoobráběcích strojů a 
významným zaměstnavatelům 
Olomouckého regionu. Zaměřuje-
me se na vývoj a výrobu konzolo-
vých a nástrojařských frézek – 
konvenčních i s CNC řízením.

Naším mottem je heslo TRA-
DICE – KVALITA – SPOLEHLI-
VOST

TRADICE
Počátky výroby obráběcích 

strojů sahají až do roku 1920, kdy 
byla založena firma Wagner. Firma 
byla zpočátku zaměřena na výrobu 
elektrických zařízení, později –
v roce 1935 – zde vznikla první bez-
hrotá bruska. Ta byla původně 
určena pro vlastní potřebu, díky 
originálnímu konstrukčnímu ře-
šení a vysoké spolehlivosti se ale 
velmi rychle dostala i do sériové vý-
roby. Stroj byl mezi zákazníky vel-
mi oblíben a brzy získal své místo 
na evropském a indickém trhu.

V roce 1948 byla firma převzata 
státem a začleněna do nově vzniklé-
ho koncernu výrobců obráběcích 
strojů s názvem TOS. Podnik TOS 
Olomouc byl společně s TOS Kuřim 
a TOS Lipník začleněn do skupiny, 
jejíž výrobní náplní byla výroba

konzolových frézek a příslušenství.

V následujících letech opouště-
ly brány podniku stroje, které se dí-
ky svým užitným vlastnostem staly 
v oboru legendami. Frézky s ozna-
čením FA3, FA4, FGS25/32 či 
FV20 zná bez nadsázky celý svět a
v mnoha zemích pracují dodnes.

Odkaz předchozích generací je 
pro nás velmi zavazující, naším cí-
lem je tradici značky nejen udržet, 
ale i nadále rozvíjet. Na tovární 
značku jsme oprávněně hrdí.
V současné době vyrábíme čtyři 
typy konvenčních konzolových 
frézek, dva typy konvenčních ná-
strojařských frézek a dva typy ná-
strojařských frézek s CNC řízením. 
Všechny vyráběné typy frézek jsou 
naším původním technickým řeše-
ním.

Skloubení tradic, zodpověd-
nosti, profesních znalostí a odbor-
nosti zaměstnanců tvoří neoceni-
telné know-how, díky němuž jsme 
stále velmi úspěšní na světových 
trzích.

KVALITA
Na kvalitu výsledného pro-

duktu klademe dlouhodobě velký 
důraz. Vznik přesného obráběcího 
stroje je podmíněn výrobou přes-

ných komponentů – součástí –
s dodržením předepsaných tole-
rancí, výrobních postupů a techno-
logické kázně.

V průběhu výroby prověřujeme 
všechny komponenty – zvláště 
pečlivě pak ale ty, které se přímo 
podílejí na užitných vlastnostech 
stroje. Jedná se zejména o opraco-
vané odlitky, tvořící stavební ka-
meny stroje, vřetena, posuvové 
šrouby či ozubená kola.

Pro kontrolu vyráběných dílů 
jsme vybavení vyškoleným perso-
nálem a kvalitním zařízením – mě-
řícími stroji MITUTOYO, ZEISS, 
aj. Naše výrobní stroje procházejí 
pravidelným kontrolním měřením 
geometrické přesnosti, podobně 
jako kontrolní měřidla.

S cílem zvýšit výslednou kva-
litu plánujeme rovněž strategické 
investice. Naší poslední význam-
nou akvizicí byl nákup brusky na 
ozubená kola od firmy Gleason. Zde 
jsme schopni brousit kola s modu-
lem 1 až 5 v třídě přesnosti až IT1. 
Při použití broušených ozubených 
kol dochází k významnému snížení 
hlučnosti a vibrací stroje, což se od-
ráží na zkvalitnění opracovaného 
povrchu i zvýšení komfortu obslu-
hy. 

Kontrolní procesy jsou přesně 
popsány a deklarovány získaným 
certifikátem systému jakosti ČSN 
EN ISO 9001:2009.

SPOLEHLIVOST
Spolehlivost je dalším sledo-

vaným kritériem – také jí přisuzu-

jeme velký význam. 

Naše stroje jsou již z principu 
konstruovány tak, aby je bylo 
možné využívat při každodenním 
nasazení, přitom aby si zároveň za-
chovaly všechny užitné vlastnosti. 
Z toho důvodu osazujeme stroje 
výhradně kvalitními značkovými 
komponenty – ať již se jedná o lo-
žiska, elektromotory, vybavení 
elektrického rozvaděče, pneuma-
tické prvky či lineární snímače.
V případě jakéhokoliv problému je 
pak k dispozici naše servisní od-
dělení, které je připraveno opera-
tivně vyřešit jakýkoliv problém ve 
velmi krátké lhůtě.

Naši zákazníci mohou rovněž 
čerpat z širokého spektra náhrad-
ních dílů. Důležité komponenty pro 
chod frézek, starých až 40 let, stále 
držíme na skladě. Zákazníkům 
jsme schopni díly doručit nebo 
zajistit jejich montáž či výměnu.

Společnost TOS Olomouc, 
s.r.o. je od roku 2008 dceřinou 
společností firmy TOS VARNS-
DORF a.s. Přestože je náš výrobní 
sortiment velikostně odlišný, na-
cházíme i zde možnosti úzké spo-
lupráce. Jedná se zejména o výrobu 
opracovaných dílů, předmontáže či 
dodávky sad broušených ozube-
ných kol. Synergický efekt využívá-
me rovněž při společné propagaci 
na světových veletrzích a výsta-
vách, při jednání se zahraničními 
obchodními zástupci a zákazníky či 
při nákupu zboží.

Naším cílem je i nadále produ-
kovat kvalitní stroje, nabízet zákaz-



 HORIZONT 268  strana 5/

TOS Olomouc, s.r.o. (dokončení)

Představujeme dceřiné společnosti | Nové obráběcí centrum

níkovi komplexní řešení a kvalitní 
služby. Cílem pro letošní rok je 
uvést na trh novou frézku s typo-
vým označením FGS50CNC. Stroj 
budeme poprvé oficiálně prezen-
tovat na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně v říjnu 2017. 
Věříme, že vzhledem k užitným 
vlastnostem a parametrům bude 
stroj na trhu úspěšný a bude dále 
šířit dobré jméno společnosti TOS 
Olomouc, s.r.o.

Ing. Ivan Daníček,
TOS Olomouc, s.r.o.

Blíží se premiéra WHT 110 C
Poprvé můžeme zveřejnit foto-

grafie nového obráběcího centra
s typovým označením WHT 110 
(C). Přinášíme několik fotografií,

jež jsou součástí časosběrného do-
kumentu o stavbě tohoto nového 
obráběcího centra, které bude ve 
světové premiéře představeno na-

šim obchodním zástupcům na 
konferenci TOSmeet 2017. Akce 
proběhne ve středu 15. března 
tohoto roku. Podrobnější informa-

ce spolu s dalšími fotografiemi zve-
řejníme v příštím čísle Horizontu.

LP 2017
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Instalace stroje YASDA 7T – 63RP
Milí čtenáři, jistě neuniklo Vaší 

pozornosti, že v průběhu měsíce 
prosince 2016 až do poloviny mě-
síce února 2017 probíhala montáž 
japonského obráběcího centra 
YASDA v prostorách maďarské 
haly naší společnosti. Stroj YASDA 
je čtyřosé, plně krytované CNC 
obráběcí centrum s pěti ručně za-
škrabanými paletami o rozměrech 
630 x 630 mm a řídicím systémem 
FANUC. Pracovní rozsahy stroje 
jsou 950 x 800 x 1100 mm. Celkové 
rozměry stroje jsou 6500 a 4700 x 
3145 mm. Zásobník nástrojů pojme 
až 270 nástrojů. Barva stroje je 
slonová kost. Mimo jiné to je jediná 
barva, kterou společnost YASDA 
dodává. Stroje společnosti YASDA 
se vyznačují velikou přesností a 
značnou spolehlivostí. Vzhledem
k deklarované přesnosti je nutné
v prostoru stroje udržovat stabilní 
teplotní pole. Pro představu, jak 
přesný stroj to je, si dovolím uvést 
několik příkladů. Průměr drátu 
kancelářské sponky je cca 1 mm, 
průměrné zrnko soli měří asi 0,5 
mm. Lidský vlas má průměr okolo 
0,15 mm, limit viditelnosti okem je 
na hranici 0,03 až 0,04 mm. Prach, 
který doma utíráte z nábytku, má
v průměru kolem 0,006 mm. Je 
téměř neuvěřitelné, že tloušťka 
otisku Vašeho prstu, například na 
skleničce šampaňského, je asi 
0,004 mm.  Ani se mi nechce věřit, 
že tloušťka cigaretového kouře je 
také měřitelná a má neuvěřitelných 
0,0015 mm. Měřící stroj ZEISS
v klimatizovaném prostoru maďar-
ské haly měří naše dílce s přesností 
kolem 0,0017 mm. Myslím, že 
příkladů již bylo dost. Musím Vám 
prozradit, že stroj YASDA obrábí

s přesností okolo 0,006 mm.

Montáž stroje a předání zákaz-
nické technologie v průběhu měsí-
ce ledna a února zajišťovali pracov-
níci společnosti YASDA, p. Kikka-
wa a p. Watanabe. V průběhu insta-
lace tito stroje pánové pracovali od 
pondělí do soboty od 8:00 hod 
zhruba do 17:00, až 19:00 hod. 
Téměř všechno potřebné nářadí si 
Japonci dodali sami, včetně svých 
potravin.  Jednalo se mimo jiné o 
japonské nudle, které měli zaba-
lené v dodaných bednách. Nicméně 
každý den jsme spolu chodili na 
oběd. Z nabízeného menu si nevá-
hali vybrat například špenát, bram-
bory, knedlíky, ale s klidem i řízek. 
Moc jim u nás chutnalo. Stroj byl 
předán do provozu 15. února 2017. 
Při té příležitosti jsme si dovolili 
oběma pánům z Japonska poděko-
vat za jejich práci a předat několik 
drobných dárků, včetně láhve tzv. 
CZECH SAKÉ (SLIVOVICE, volný 
překlad z českého jazyka, pozn. 
autora).

Chtěl bych při této příležitosti 
poděkovat všem pracovníkům, kte-
ří se podíleli na realizaci projektu 
YASDA, zejména však pracovní-
kům údržby, kteří svým aktivním 
přístupem přispěli k hladkému 
průběhu celé akce.

Co dodat? Obráběcí centrum 
YASDA je připraveno plnit náročné 
úkoly při produktivním obrábění 
stále přesnějších a náročnějších 
dílců pro naše stroje. Snad již brzo 
jeden z našich strojů koupí právě 
společnost YASDA :-).

LP

WRD 150 TANDEM v Jihoafrické republice

V minulém čísle jsme vás informovali o instalaci pracoviště WRD 150 TANDEM u 
jihoafrického zákazníka. Pro bližší představu, jak asi velké obrobky se u zákazníka budou 
obrábět, přinášíme fotografii monstrózní haly, kde jsou naše stroje umístěny.
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Nabízíme pozici KONSTRUKTÉR

ELEKTRO

Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnického zaměření
- Znalost práce na PC Windows 7/ 10;  MS(Office)
- Znalost z některých řídících systémů SIEMENS (HEIDENHAIN),  - PLC programování
- Znalost projektové konstrukční práce v oblasti elektrické výzbroje strojů a strojních zařízení
   praxe v oboru výhodou 
- Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb.
- Obecná znalost příslušných norem a zákonů
- Znalost NJ nebo AJ vítána – není podmínkou

f You
Tube

O nás
Společnost TOS VARNSDORF a.s. se sídlem ve Varnsdorfu v České republice je předním světovým výrobcem 
obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center.
Byla založena již v roce 1903 a v jejich výrobcích, rozšířených ve všech průmyslových zemích světa, se uplatňují 
dlouholeté zkušenosti několika generací techniků a dělníků i současná vysoká technická úroveň firmy.

Nápň práce:
- Zajišťuje zpracování úkolů technického rozvoje nebo jiných požadavků softwarového 
   nebo elektro hardwarového charakteru 
- Odpovídá za správu elektro dokumentace u strojů a příslušenství
- Zajišťuje vydání podkladů pro vypracování konstrukčních kusovníků elektročástí strojů 
   a příslušenství a zpracování výrobních podkladů (specifikace systému, PLC programy)
- Odpovídá za řízení a zpracování úkolů technického rozvoje nebo jiných požadavků 
   softwarového nebo elektro-hardwarového charakteru, spadajících do tohoto útvaru
- Zajišťuje přípravu podkladů pro cenové a termínové nabídky
- Zajišťuje zpracování podkladů pro vytvoření návodů a jiné technické 
  doprovodné dokumentace
- Odpovídá za dodržování předpisů a norem vztahujících se k elektročástem strojů 
  a zařízení. Vytváří podmínky pro trvalé zajišťování shody provedení výrobků společnosti
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Blíží se premiéra WHT 110 C (další fotografie)

 

V pátek 17. února proběhl v sále 
Lidové zahrady tradiční firemní 
ples společnosti TOS VARNS-
DORF. K tanci hrála téměř také už 
tradiční skupina Big band BONIT
z Ústí nad Labem. Co však bylo 
poprvé, to bylo slosování vstupe-
nek. Část věcných cen věnoval do 
slosování TOS VARNSDORF, 
avšak větší část z celkem dvanácti

21. firemní ples
cen věnovali sponzoři. Skleněnou 
vázu s vysokým smaltem firma AP 
crystal Nový Bor (paní Polmová), 
poukázky na nákup elektrospotře-
bičů firma WALTER CZ, 50litrový 
sud piva Kocour z Pivovaru Kocour, 
dvě poukázky na konzumaci v re-
stauraci Stará hospoda v Doubici 
manželé Rezkovi, sadu moravských 
vín a slivovice firma KSK Kuřim a

HESTEGO Vyškov, reklamní před-
měty včetně dresu Bílí Tygři Libe-
rec, dvě permanentky na fotbal FK 
Varnsdorf a poukázku na masáže 
paní Inemanová. Kromě těchto cen 
se losoval telefon, tablet a poukázky 
na nákup v rybárně.

Hosté si tedy kromě tance mo-
hli užít i trochu vzrušení při loso-

vání. Doufejme, že tím byla ote-
vřena nová kapitola v historii fi-
remních plesů a každoročně se bu-
deme setkávat s tímto příjemným 
vyvrcholením plesu. A mimocho-
dem, oproti plánu se nekončilo ve 
dvě, ale tancechtiví hosté vydrželi 
na parketu téměř o hodinu déle.

LP 2017


