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Dospěje-li výročí ke kulatější-
mu číslu, přesněji – vždy po pěti le-
tech – uděluje společnost TOS 
VARNSDORF svým zasloužilým 
pracovníkům Zlaté medaile. Letos 
si připomínáme 115 let trvání naší 
firmy, takže je nasnadě, že právě 
letos nastal ten správný čas. Bylo to 
již popáté, co byli takto oceněni vy-
braní pracovníci firmy. Zatímco do-
posavad to bylo zpravidla po deseti, 
letos Zlatou medaili obdrželi tři 
pracovníci.

Slavnostní akt proběhl ve spo-
jených místnostech školicího stře-
diska v předvečer před Dnem ote-
vřených dveří, tedy 29. března. 
Samotnému slavnostnímu odpo-
ledni předcházel především výběr, 
kdy každý odborný ředitel nomino-
val na základě svého výběru několik 
kandidátů. Z nich pak vedení firmy 
vybralo tři. Seřazeno podle abecedy 
to jsou: Ing. Zdeněk Balcárek, paní 
Marcela Poncová a pan Arkadij Re-
pin. Abychom více poznali nové dr-
žitelé Zlatých medailí TOS VARNS-
DORF, přinášíme jejich medailon-
ky, tak jak byli představováni při 
předáváni těchto medailí.

Zlaté medaile 2018

Ing. Zdeněk Balcárek

Velkým vzorem pana Balcárka 
byl jeho dědeček elektrotechnik. 
Díky němu si pro své budoucí po-
volání vybral studium elektrotech-
niky, nejprve na střední škole v Li-
berci a s podporou rodičů, za kterou 
je jim dodnes vděčný, pokračoval 
následně ve studiu tohoto oboru na 
Českém vysokém učení technickém 
v Praze. Na jeho vysokoškolském 
diplomu ještě téměř nestačilo za-
schnout razítko, když 27. září roku 
1990 zahajoval pracovní poměr
v TOSu VARNSDORF. Krátce po 
začátku adaptace narukoval na voj-
nu, ze které se po roce vrátil a ada-
ptaci dokončil. Poté nastoupil do 
Oddělení technických služeb, kde 
pracoval nejprve jako technik, a po 
necelém roce začal pracovat jako 
montér. V průběhu této šestileté 
etapy se specializoval na řídicí sy-

stém Siemens. Na zahraniční slu-
žební cesty vyjížděl velmi rád. Ce-
stování a práce u zákazníků ho 
bavila. Svou specializací na řídicí 
systémy Siemens zaujal tehdejšího 
vedoucího konstrukce Ing. Václava 
Valeše, který mu v roce 1998 učinil 
nabídku přejít do konstrukce jako 
projektant. I když ho práce monté-
ra velmi bavila, začal uvažovat o 
založení rodiny a stavbě domu.
S tím se kočovný život montéra 
příliš neslučoval, tak nabídku Ing. 
Valeše přijal. Během jeho začátků
v konstrukci hodně spolupracoval
s panem Rudolfem Hořením, na 
kterého rád a s uznáním vzpomíná. 
V elektrokonstrukci pracuje do-
dnes. Se svou manželkou Monikou 
vychovávají ve společně postave-
ném domku dceru Markétu.

se již společně těší ze čtyř vnoučat.

Marcela Poncová

Paní Marcela Poncová je varns-
dorfská rodačka. Do TOSu nastou-
pila v roce 1972 po ukončení zá-
kladní školy na základě náboru 
firmy TOS. Střední školu se zamě-
řením na všeobecnou ekonomiku 
tedy úspěšně vystudovala při za-
městnání. Od svého nástupu pra-
cuje v ekonomickém úseku. Celou 
její následnou profesní dráhu ovliv-
nil její první vedoucí Ing. Jaromír 
Pešek, který velmi dbal na znalost 
všech oblastí účetnictví. S úctou 
vzpomíná na jeho náročnost, ale i 
velmi lidský přístup a ochotu vždy 
dobře poradit. Pracovala jako 
mzdová účetní, fakturantka, samo-
statná účetní, samostatný odborný 
ekonom. V roce 2001 se stala ve-
doucí oddělení účetnictví. Na této 
pozici zúročila všechny své znalosti 
a zkušenosti. Oddělení vede s vel-
kou pečlivostí a přehledem. Kole-
gyně si jí váží nejen pro její odbor-
nost, ale také pro její vstřícnou, 
upřímnou a nekonfliktní povahu.
V srpnu to bude již úctyhodných 46 
let, kdy poprvé vstoupila do TOSu. 
Dovolila si pouze dvě mimopra-
covní přestávky. To když se jí naro-
dily děti. Nejprve dcera Oldřiška a 
po pár letech syn Zbyněk. S manže-
lem Zdeňkem děti vychovali a dnes

Zlaté medaile TOS VARNS-
DORF předávali předseda správní 
rady Ing. Jan Rýdl starší a statu-
tární ředitel Ing. Jan Rýdl mladší. 
Přítomni byli samozřejmě i nejbliž-
ší vyznamenaných pracovníků. 
Podruhé se této slavnostní chvíle 
zúčastnili téměř všichni dosavadní 
držitelé Zlatých medailí (někteří již 
bohužel nejsou mezi námi, někteří 
nemohli nebo prostě nepřišli), 
všechny dosavadní i nové vidíte na 
společné fotografii na titulní straně 
tohoto čísla.

Předávání Zlatých medailí je 
jednou z tradic naší firmy, kdy 
vedení společnosti dává najevo po-
děkování a uznání těm pracovní-
kům, kteří se svým nasazením a 
pracovitostí zasloužili nebo zaslu-
hují o to, aby firma fungovala, tak 
jak má, aby tento náš svět byl ještě 
jakž takž v pořádku. Pravda, na 
všechny se dostat nemůže, ale těch 
kulatých výročí bude jistě ještě dost 
na to, abychom mohli seznam drži-
telů firemních medailí dále rozši-
řovat.

Jako každá taková akce se ani 
předávání Zlatých medailí neuspo-
řádalo samo o sobě, proto děkuje-
me všem, kteří se o přípravu a také 
o samotný průběh zasloužili a při-
spěli tak nemalou měrou k pěkné-
mu odpoledni. Po slavnostním 
předávání totiž byl i čas na setkání, 
vzpomínání a plány do budoucna. 
Tak za pět let opět na shledanou.

LP 2018

Arkadij Repin

Do TOSu nastoupil 1. srpna 
roku 1991 poté, co mu v červnu stej-
ného roku byl jako občanovi Sovět-
ského svazu přiznán v České repu-
blice statut uprchlíka. V březnu 
roku 1997 se stal občanem České 
republiky. Od nástupu do firmy 
pracoval v oboru svého vyučení 
jako soustružník v provozu Lehké 
mechaniky. Více než rok pracoval
v ozubárně, pak přešel do Nástro-
járny. Svou pracovitostí, zručností, 
zájmem a ochotou se brzy zařadil 
mezi skutečné profesionály provo-
zu Lehké mechaniky. V červenci 
roku 2016 pracovní poměr ukončil 
a odešel do starobního důchodu. 
Netrvalo dlouho a byl požádán o 
výpomoc v TOSu. Tentokrát ale ja-
ko učitel odborného výcviku žáků 
nově vzniklé firemní školy. Žáci 
prvního ročníku, které vyučoval, si 
ho velmi oblíbili, protože stejně 
jako předtím do své práce, tak i do 
předávání zkušeností budoucím 
strojařům dával celé své srdce. 
Krátce po skončení výpomoci fi-
remní škole byl pozván do firmy 
znovu a opět na Lehkou mechani-
ku, kde druhým rokem brigádničí 
jako soustružník v nástrojárně. Pan 
Repin měl v životě štěstí na mnoho 
skvělých lidí. V TOSu to byli přede-
vším pan Rýdl st., pan Mahnel, pan 
Macák a mnoho dalších kolegů. 
Nejbližším člověkem, který mu 
stojí po boku v dobách radostných, 
ale i těch těžších, je manželka 
Lýdie, s kterou společně vychovali 
dvě děti. Dceru Naděždu a syna 
Nikolu. Dnes už je jejich rodina vět-
ší, protože do ní přibyli dvě vnučky 
a dva vnuci.
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Den otevřených dveří 2018

Letošní poslední březnový 
pátek byl současně Velkým pát-
kem. A protože naše společnost si
v tento den připomíná své založení, 
letos je to již 115 let od onoho pa-
mátného okamžiku), již tradičně 
pro veřejnost uspořádala Den 
otevřených dveří, v novodobé hi-
storii již dvacátý první v nepřetržité 
řadě.

Předpověď počasí nebyla na-
kloněna, skutečnost však předčila i 
ta optimistická očekávání. Bylo slu-
nečno, na konec března poměrně 
teplo, téměř ideální podmínky. 
Letos jsme kromě tradičních uká-
zek z různých dílen připravili i ně-
kolik specialit. Hlavním tahákem 
jistě bylo obráběcí centrum WHT 
110 C, které bylo na konci března 
čerstvě doinstalováno v prostorách 
těžké mechaniky, pro nejmenší 
návštěvníky jsme připravili několik 
lákadel. Předpovídali jsme, že 
návštěva překročí dva tisíce hostů, 
a tyto předpovědi se naplnily.
V posledních letech už nepoužívá-
me pro občerstvení lístkový sy-
stém, proto nemáme přesný pře-
hled, kolik přichází hostů, ale podle 
spotřeby různého sortimentu ob-
čerstvení a provozu u vstupních 
turniketů můžeme poměrně přesně 
odhadnout skutečnou návštěvu. 
Letos jsme dosáhli, a to jistě i díky 
pěknému počasí, dalšího rekordu. 
Návštěvu odhadujeme na 2 300 ho-
stů, z nichž značnou, ne-li větší část

tvořily děti všeho věku.

Co všechno bylo možné vidět? 
V budově školicího střediska bylo
v přízemí přístupné technické mu-
zeum, sice oproti loňsku bez no-
vých přírůstků, ale stále přitažlivé 
svým uspořádáním, naznačujícím 
doby transmisních pohonů strojů. 
Přímo za vstupními turnikety bylo 
stanoviště balónků, letos posílené o 
několik plničů, takže zájem o ba-
lónky bylo možné uspokojovat 
plynule a po celou dobu trvání akce. 
A že ten zájem byl velký. Balónky 
byly plněny héliem, a protože po-
měrně dost  dětí  nemělo ten 
správný stisk, nebe nad Varnsdor-
fem po několik hodin skýtalo po-
hled na čtyřbarevnou balónkovou 
show. Jako novinku jsme hned ve-
dle balónků nabízeli fotokoutek. I o 
něj návštěvníci měli zájem, mnozí
z nich si domů odnášeli fotografie, 
některé i tak trochu bláznivé.

V hale lehké mechaniky si náv-
štěvníci mohli prohlédnout stroj 
WHQ 105 CNC, v provozu byly os-
třičky nástrojů a rovněž těžká za-
běhávací stolice pro frézovací hla-
vy. Nabízely se zde rovněž (a měl-li 
host štěstí, tak i s odborným výkla-
dem) obráběcí centrum YASDA, 
měřící stroj ZEISS, obráběcí cen-
trum MORI SEIKI. V klimatizo-
vané dílně pak byla v provozu 
bruska BUC 63. Ostatní stroje v této 
hale byly „jen“ k vidění. Zájem byl

také o dílny praktického vyučování 
SPŠ TOS VARNSDORF, kde byl 
přítomen mistr odborného výcviku 
a na požádání informoval o tom, jak 
to zde chodí, případně směroval 
zájemce přímo do školy. Také ka-
lírna byla přístupná.

V těžké montážní hale bylo na 
vytýčené trase několik strojů WRD, 
obráběcí centra WHtec 130 a 
OPTIMA v různém stádiu rozpra-
cování montáže. Umístili jsme zde 
další lákadlo pro děti i dospělé – 
lukostřelbu na terče i na balónky. 
Před touto halou bylo nástupiště 
pro snad největší letošní atrakci, 
pro dětský vláček. Po několika le-
tech bylo zase možné projíždět 
areálem po vyhlídkové trase, letos i 
kolem budovy VSLO, kde začíná 
vznikat nová škola. Strojvůdce byl 
letos sám, tak se musel hodně 
snažit, aby nával jízdychtivých 
zvládal. Podle ohlasů se vláček líbil.

Hala montáže vřeteníků byla 
letos také přístupná po vnitřním 
okruhu uvnitř haly. V administra-
tivním přístavku této haly je naše 
škola, zde byli připraveni zástupci 
pedagogického sboru, kteří podá-
vali informace zejména rodičům 
současných či snad i budoucích 
učňů a studentů. Také zde se po ty 
čtyři hodiny trvání akce dveře té-
měř netrhly, určitě to byla největší 
návštěvnost po celou dobu trvání 
školy.

Většina dění se pak soustředila 
do haly těžké mechaniky a mon-
táže. Jak už jsme uvedli, největším 
lákadlem bylo nové obráběcí cen-
trum WHT 110 C. Hned v jeho sou-
sedství bylo umístěno občerstvení, 
takže se přímo nabízelo využít 
pódium před WHT 110 C jako sta-
noviště „firemní kapely“ MALVAS. 
Kapela se na pódium naskládala 
bez větších problémů a dojem z je-
jich vystoupení byl tak umocněn 
ještě o jeden rozměr … vystupovali 
na roštech, které znamenají práci. 
Nabídka v této naší největší hale 
byla tradiční, předváděno v provo-
zu bylo obráběcí centrum WALD-
RICH PowerTec, stroje WRD 130 
Q, jeden ze strojů WHQ 13 CNC, 
lidé si dále prohlíželi obráběcí cen-
trum WHtec 130, procházeli praco-
viště třísouřadnicových strojů 
ZEISS, kde je nově instalován mě-
řící stroj ZEISS Accura, dále bylo 
také přístupné robotické pracoviště 
laserového kalení. Kromě těchto 
velkých hal bylo zájemcům otevře-
no i energocentrum.

Letošní Den otevřených dveří 
se vydařil a věřme, že za rok bude-
me moci ukázat další novinky v na-
šem strojním vybavení, že počasí 
bude snesitelné, pivo a klobásy ne-
podraží, hélia bude dost a zájem o 
návštěvu naší firmy neochabne.

LP 2018



 HORIZONT 278  strana 5/ Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří 2018 - fotokronika



 HORIZONT 278  strana 6/

Svědectví o Číně (2. díl)

Představujeme dceřiné společnosti

V prvním čísle letošního 
ročníku jsme zveřejnili první 
část trochu staršího příspěv-
ku od pana Stanislava Lince, 
který byl v té době finančním 
ředitelem naší dceřiné společ-
nosti TOS Kunming Machine 
Tool. Tato část se zabývala jed-
nak obecným vhledem do teh-
dejší situace v Číně a jejího po-
stavení v celosvětovém měřít-
ku, jednak popsala provincii 
Yunnan a její hlavní město 
Kunming. Ve druhé části opu-
stíme město a vydáme s do čín-
ské krajiny, což také naznaču-
je podtitulek

Cesta na venkov

Síť silnic a dálnic je v provincii 
Yunnan velmi dobrá. Navazuje na 
dálniční síť, která obepíná celý 
Kunming, vede i městem na pilířích 
a spojuje důležité body jako hlavní 
nádraží, letiště a nově rostoucí 
sídliště na okrajích Kunmingu. Při 
výjezdu z Kunmingu narazíte ve 
všech čtyřech hlavních směrech na 
obrovské mimoúrovňové křižovat-
ky, kde se křižují dálnice v několika 
patrech. Po jedné takové výpadovce 
jsem se dostal na dálnici vedoucí na 
západ, do předhůří Himalájí. Pě-
kná dálnice, srovnatelná s dálnicí
v Česku, ale posetá odpočívadly ve 
stylu odpočívadel v Německu, tedy 
s občerstvením, benzínovou pum-
pou a dostatečným prostorem pro 
odpočinek. Dálnice je ovšem mno-
hem klikatější a rovných úseků se 
najde velmi málo. Dálnice má 
množství tunelů, z nichž nejdelší 
jsem zaregistroval o délce 3,8 ki-
lometru. Po výjezdu z těchto tunelů 
se dálnice vine údolími, jež jsou 
obdělána do posledního místečka. 
Ve spodní části údolí jsou většinou 
obrovské řady dlouhých skleníků. 
Tam se pěstují z jara jahody, které 
jsou v Yunnanu opravdu pochout-
kou. Mnoho skleníků se využívá na 
pěstování zeleniny a květin. Květi-
ny jsou v Yunnanu velmi důležitý 
obchodní artikl a v Kunmingu je 
dokonce noční burza na květiny.

Veškeré transakce se musí stihnout 
do tří hodin ráno, protože nákladní 
letadla, jež dopravují čerstvé kvě-
tiny, zeleninu a ovoce do celé Asie, 
od Austrálie až po Japonsko, star-
tují od 4 hodin ráno. Neprodané 
květiny zůstanou na prodej v Kun-
mingu, proto je zde všude spousta 
krásných květin, které lze koupit za 
velmi nízké ceny.

Pokračujme cestou do města 
Dali po naší dálnici. Údolí střídají 
tunely, mosty a táhlá stoupání. Po 
obou stranách dálnice se v těchto 
údolích pěstuje také spousta plodin 
od řepky olejné přes kukuřici, obilí, 
zeleninu až po oblíbené švestkové 
stromy. Políčka jsou malá a opisují 
vrstevnici kopce. Jsou od sebe od-
dělena kamennými zídkami, které 
se táhnou stovky kilometrů. Mezi 
poli jsou jednotlivé usedlosti, nebo 
i celé vesnice. Je velmi pěkné, že 
vesnice a domy mají na svých ští-
tech namalováno, co se v té které 
vesnici hlavně pěstuje, nebo čím se 
vesnice zabývá. Na štítech domů 
třeba vidíte houby, což znamená, že 
lidé v této vesnici se zabývají hlavně 
sběrem hub a jejich prodejem. 
Houby jsou v Yunnanu velmi oblí-
bené a je jich na trhu velké množ-
ství druhů. Našim se vůbec nepo-
dobají, nebo lépe řečeno – podobají 
se jen těm, které většinou nesbírá-
me. Jsou však velmi chutné.

Je zajímavé, že usedlost se vždy 
skládá z obytného stavení, většinou 
přízemního, proti němu na délku 
stojí hospodářské stavení nebo 
stodola, a dvůr uzavírají ze stran 
menší hospodářská stavení pro 
dobytek, prasata a ostatní domácí 
zvířectvo. Stejně vypadají i domy, 
které tvoří vesnici. Na většině do-
mů je zařízení pro ohřev vody 
sluneční energií a sem tam satelitní 
talíř, zřejmě pro příjem TV signálu.

No, myslím, že bych měl od po-
pisu krajiny přejít k popisu života 
normálních lidí. Začnu však z úplně 
jiné strany. Začnu popisem života 
jedné z menšin. Tato velmi zají-

mavá menšina se jmenuje básnicky 
"Lidé Musuo". Žijí asi 700 km seve-
rozápadně od Kunmingu na bře-
zích obrovského a hlubokého jezera 
Lugu. No a poslechněte si, čím jsou 
tito lidé zajímaví.

V mýtech a pověstech mnoha 
zemí světa figurují ženy jako hlavní 
síla a tvůrkyně civilizace. Co je k to-
muto cíli vedlo, byl mateřský cit, 
který se neměnil po celá staletí.  
Oficiální název této zajímavé et-

nické skupiny je Naxi. Žijí v oblasti 
severně od nádherného historické-
ho města Lijiang. Příslušníci této 
etnické skupiny dodnes udržují 
matriarchát! Pro členy této komu-
nity je láska k matce ještě důležitěj-
ší, než láska mezi mužem a ženou. 
Respektují svou matku po celý život 
až do smrti.

Samo jezero Lugu má krásně 
modrou průzračnou vodu a lze do-
hlédnout až 40 metrů do hloubky.

Pan Stanislav Linc v dubnu 2012,
kdy pracoval v TOS Machine Tools (Shanghai).
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Svědectví o Číně (dokončení 2. dílu)
Po jezeře se pomalu a tiše plaví 
malé štíhlé čluny rybářů a zamilo-
vaných párů. I když výraz "zamilo-
vaný pár" zřejmě v našem slova 
smyslu nevystihuje přesně vztah 
mladých příslušníků tohoto náro-
da. V jejich komunitě (mimocho-
dem je jich více než půl milionu) je 
totiž institut manželství velmi

vzácný! Když totiž mladí dospějí, 
tak se nežení, ale místo toho mají 
muži status "azhu", což znamená 
milenec. Ženy žijí samy nebo se 
svojí matkou a ostatními členy 
rodiny, tedy dětmi. Nikdy nežijí 
společně se svými milenci. Naopak 
jak žena, tak i její milenec mohou 
mít i jiné milence. Když jde večer

milenec navštívit "svou" ženu a na 
dveřích najde pověšen cizí klobouk, 
nebo před domem stojí cizí kůň, 
pak je mu jasné, že tento večer 
přišel pozdě. Milenec musí ráno 
odejít z domu ženy před východem 
slunce. Tento zajímavý vztah se 
anglicky jmenuje "walking mar-
riage" tedy něco jako "vycházkové

manželství". Zvláštní, že ano?
Další pokračování již ne-

máme, ale myslím si, že i tento 
zlomek je zajímavým vhlédnu-
tím do života v nám tak vzdá-
lené zemi. A kdoví, třeba se 
nám podaří získat další pří-
spěvky na toto téma.

LP 2018

Veletrh CCMT, který se každé 
dva roky pořádá v čínské Šanghaji, 
je jedním ze dvou největších asij-
ských strojírenských veletrhů. Ob 
rok se střídá s veletrhem CIMT, 
který v liché roky probíhá, světe div 
se, opět v Číně. Pro změnu v Pekin-
gu.

Ale zpět do Šanghaje. V přehle-
du letošních účastí jsme tento 
šanghajský veletrh avizovali. Nako-
nec jsme upustili od instalace 
stroje, jako exponáty jsme použili 
vřeteník WHN 130 a frézovací hla-
vu HUR 50, které jsme si zapůjčili
z dceřiné společnosti TOS Kun-
ming Machine Tool. Ostatně, zá-
stupci této dceřinky tvořili početně 
nejsilnější personální zastoupení 
na našem stánku. Veletrhu jsme se 
zúčastnili společně s další dceřinou 
firmou TOS Olomouc a sestrou 
ReTOS Varnsdorf, na stánku byli 
po celou dobu přítomni i pracovníci 
šanghajské dcery TOS Machine 
Tools. Měli jsme největší stánek
z celé společné účasti České repu-
bliky, o čemž svědčí fotografie. A po

CCMT 2018 Shanghai
většinu doby trvání veletrhu byl náš 
stánek stále plný.

Návštěvníci přicházeli do stán-
ku ve vlnách, byly chvíle, kdy tam 
nebylo k hnutí. Bez uzardění mů-
žeme přidat ještě jeden přívlastek: 
náš stánek byl také z celé společné 
expozice ČR nejnavštěvovanější. 
Denně naši zástupci projednávali 
nebo dokončovali nějaké obchodní 
případy. Řada z nich je rozpraco-
vaná (jak víte, v Číně se obchody 
uzavírají jiným způsobem a tem-
pem, než na co jsme zvyklí z Evro-
py), ale už teď můžeme potvrdit, že 
z veletrhu jsme přivezli objednávky 
na tři stroje.

Nejvíce se na přípravě úspěšné 
účasti podíleli pracovníci dceřiné 
společnosti TOS Machine Tools 
(Shanghai) v čele s jejím ředitelem 
Petrem Bališem. Jim patří poděko-
vání především za organizaci přímo 
na místě, za podporu při stavbě 
stánku a instalace exponátů a za 
velmi dobré zajištění provozu stán-
ku.

LP 2018

Veletrh v Moskvě
se blíží

Jednou z našich pravidelných 
účastí na světových veletrzích je 
každoročně květnová Metalloobra-
botka v Moskvě. Ruský trh je pro 
nás stále jeden z nejzajímavějších a 
jeho význam pro nás je ještě větší 
od té doby, kdy byla naše dceřiná 
společnost AO GRS Ural loni uzná-
na ruským Ministerstvem průmy-
slu a obchodu Ruské federace 
(MINPROMTORG) jako ruský vý-
robce obráběcích strojů.

Také letos budeme přítomni
v nejprestižnějším pavilónu FO-
RUM na výstavišti Expocentr v zá-
padní části Moskvy. Stánek bude-
me sdílet především s GRS Ural, 
tradičně se o jednací místa podě-
líme také se zástupcem firmy 
ReTOS. Na veletrhu nebudeme vy-
stavovat žádný exponát, ten týden

uprostřed května bude zaměřen na 
dlouhou řadu obchodních jednání.

LP 2018
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Jan Rýdl starší je v TOP 10 mezi manažery
čtvrtstoletí

Ve čtvrtek 19. dubna se dostalo 
majiteli naší společnosti Ing. Janu 
Rýdlovi staršímu dalšího velmi 
cenného uznání. Na slavnostním 
galavečeru ve Španělském sálu 
Pražského hradu byl jedním z de-
seti manažerských osobností České 
republiky, které obdržely speciální 
cenu u příležitosti čtvrtstoletí ko-
nání soutěže Manažer roku.

Slavnostní galavečer pořádala 
Česká manažerská asociace (ČMA), 
zúčastnily se ho více než dvě stovky 
manažerů, premiér, členové vlády a 
další významní hosté, včetně prezi-
denta Evropské asociace manaže-
rů. Pan Rýdl se zde zařadil mezi de-
set Manažerů čtvrtstoletí. Tuto 
TOP 10 vybrala ČMA u příležitosti 
jubilejních 25 let prestižní soutěže 
MANAŽER ROKU, kterou vyhla-
šuje a organizuje, a 100 let vzniku 
Československa.

Titulem Manažer čtvrtstoletí 
byli vedle Jana Rýdla st. jmenováni 
Zbyněk Frolík (LINET), Vladimír 
Feix (Karlovarský porcelán), Zde-
něk Pelc (GZ Media, dříve Gramo-
fonové závody v Loděnicích), Boři-
voj Kačena (Eurovia CS, dříve Stav-
by silnic a železnic), Štěpán Popo-
vič (Glaverbel, dříve Sklounion 
Teplice), Lubomír Stoklásek (Agro-
stroj Pelhřimov), Daniel Beneš 
(ČEZ), Jiří Cienciala (Třinecké že-
lezárny, ministr, vládní zmocněnec 
pro tři kraje). Mezi TOP 10 je Ma-
nažerka čtvrtstoletí Jaroslava Valo-
vá (SIKO koupelny).

Oceněné manažery pozdravil a 
ceny předal premiér Andrej Babiš a 
členové jeho vlády ministryně fi-
nancí Alena Schillerová, ministr 
průmyslu a obchodu Tomáš Hüner

a ministryně práce a sociálních věcí 
Jaroslava Němcová. Na galavečer 
zavítal z Bruselu na pozvání ČMA 
prezident Evropské asociace mana-
žerů Ludger Ramme. Záštitu nad 
oceněním Manažerů čtvrtstoletí 
převzal prezident republiky Miloš 
Zeman.

Soutěž Manažer roku je v ČR 
jedinečná, žádná jiná neoceňuje 
manažery napříč odvětvími, profe-
semi a regiony. Právem je považo-
vána za měřítko v této profesi. Sou-
těž soustavně 25 let vyhledává nej-
lepší manažerské osobnosti a pří-
klady řídící praxe. V soutěži se do 
finále dostalo 1 487 finalistů, vyhlá-
šeno bylo 59 Manažerů a Manaže-
rek roku. Soutěž v průběhu času 
doznala změny, vznikla Hodnotící 
komise a Národní komise, vypilo-
vávala se kritéria hodnocení. Zalo-
žena byla na tajném hlasování, 
propojilo se kvantitativní a kvali-
tativní hodnocení. Součástí proce-
su výběru manažerů byla návštěva 
jejich působiště, zejména firem, a 
reporty. Další úpravou bylo, že TOP 
10 nejlepších se přestala hodnotit 
podle pořadí a v roce 2003 byl vedle 
titulu Manažer roku zaveden i Ma-
nažerka roku. Záměrem bylo zvi-
ditelnit i ženy v manažerských 
funkcích. Novinkou je zavedení ce-
ny za Inovace pro udržitelný rozvoj, 
která byla poprvé udělena v roce 
2017.

Ocenění pro Ing. Jana Rýdla st. 
je o to cennější, když uvážíme, z ko-
lika vynikajících manažerů byl vy-
brán. Je to uznání za dlouhodobý 
přínos českému strojírenství a sou-
časně je to velmi významné ocenění 
i pro naši firmu. Blahopřejeme.

LP 2018
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Připravujeme se na TOSday 2018
Zákaznický den TOSday 2018 

proběhne ve čtvrtek 14. června. 
Stejně jako před dvěma lety mu bu-
de o den předcházet setkání s ob-
chodními zástupci, akce, pro niž 
používáme název TOSmeet.

Také letos se na obou akcích 
zaměříme na kombinaci jednoho 
velkého představení novinky ve 
výrobním programu a mnoha dal-
ších ukázek zajímavých technologií 
na našich strojích. Novinkou vý-
robního programu je obráběcí cen-

trum WHT 130 C. To nyní vzniká
v prototypové dílně.

Zákaznický den TOSday 2018 
proběhne v celém areálu firmy, 
jako obvykle za nestandardního 
režimu většiny dílen. Na předvádě-
ní schopností našich strojů bylo 
vytipováno sedm strojů z naší 
produkce. I ve čtvrtek bude hlav-
ním bodem obráběcí centrum 
WHT 130 C v prototypové dílně. Na 
stroji WHT 110 C v Těžké mechani-
ce bude obráběna kostka jako srov-

návací technologie pro ukázku 
rozdílů mezi parametry našich 
nejnovějších strojů a výkonem 
konvenčních strojů. Totožný ob-
robek bude předváděn na stroji 
WHQ 105 CNC v Lehké mechanice.

Mezi další předváděcí stroje 
patří WHtec 13, WHQ 13 CNC na-
proti tomuto centru, WRD 150 
DUO, WRD 130 Q a WHR 13 Q. Sa-
mozřejmě budou k dispozici další 
pracoviště, jako je montáž a testo-
vání frézovacích hlav, montáž

vřeteníků, montáž strojů desko-
vých i stolních (ve všech třech mon-
tážních halách). Také letos bude 
vyčleněno místo pro spoluvystavo-
vatele, tj. dodavatele nástrojů, 
zvláštního příslušenství a softwaru. 
Ve čtvrtek očekáváme opět kolem 
dvou stovek návštěvníků, budou 
firmou procházet po skupinách
s proškolenými průvodci a stejně 
jako v loňském roce nám u urče-
ných strojů pomohou s jejich pre-
zentací vybraní studenti SPŠ TOS 
VARNSDORF.

LP 2018

Otázky pro vedoucí zákaznického střediska
Opět pokračujeme v rubrice,

v níž několika otázkami oslovujeme 
nově jmenované vedoucí v naší 
společnosti. Zeptali jsme se paní 
Kateřiny Haufertové, vedoucí zá-
kaz

Na konci loňského roku 
jste byla jmenována vedoucí 
zákaznického centra. Několik 
let jste v tomto středisku pra-
covala, takže jste si jistě vy-
tvořila představy a plány, s ni-
miž jste nastoupila na tuto 
pozici. Jak se tyto představy a 
plány plní?

Naším prioritním úkolem
v posledních měsících bylo přejít na 
nový informační systém QAD. Ten-
to systém propojuje kromě základ-
ních oblastí, které běžně pokrývají 
obdobné řídicí systémy, také dato-
vě střediska obchodního úseku, 
finančního úseku a řízení výroby. 
Vkládaná data musí být přesná. 
Naším úkolem bylo maximálně 
využít funkcionalitu tohoto systé-
mu, naučit se ho dobře ovládat a 
vkládat všechna data správně a 
komplexně. To asi bylo pro nás nej-
těžší, protože oblast obchodu ne-
byla doposavad řešena takto systé-
mově. Většina činností byla roz-
tříštěna do několika programových 
aplikací. 

Nyní společně s odděleními 
marketingu a konstrukce resp. 
správou datové základny spolupra-
cujeme na zprovoznění a spuštění 
aplikace vystavování výrobního 
příkazu v QADu. Zadaná data bu-
dou sloužit i pro práci marketingu a 
budou podkladem pro obchodní a 
marketingové analýzy, čímž bude 
nahrazen stávající marketingový 
systém Leonardo. Nicméně každý 
informační systém je „živý organi-
smus“, který musí být schopný 
reagovat na případné změny, a my 
na ně musíme být připraveni.

Důležitým faktorem pro práci 
jsou pro mě kolegové a pracovní 
atmosféra. Myslím, že se nám v zá-
kaznickém centru podařilo vytvořit 
dobrý kolektiv. Když je nutné udě-
lat práci nad rámec běžných povin-
ností, tak ji všichni udělají. V mi-
nulém roce do střediska nastoupily 

dvě nové kolegyně. Jana Hanicho-
vá už je tu celý rok a ing. Kateřina 
Fojtíková půl roku. Do kolektivu 
zapadly dobře, stejně tak dobře se 
učí a pracují. Dlouhodobě v odděle-
ní pracuje paní Karla Lockerová, 
Helena Al-Maandi Jirásková a 
Zdeněk Janoušek.

Jak vnímáte pozici zákaz-
nického centra ve struktuře 
naší společnosti, v čem vidíte 
jeho aktuální úkoly?

Na to jsem již částečně odpově-
děla v první otázce. Naše středisko 
vytváří podporu manažerům pro-
deje, zpracováváme výrobní příka-
zy, kontrolujeme kupní smlouvy
z obsahového hlediska, zajišťujeme 
zpracování obchodního případu až 
do závěrečné expedice produktu. 
Kromě toho také zajišťujeme 
přepravu pro střediska servis a 
montáže. V podstatě komuniku-
jeme se všemi středisky, naše práce 
je průřezová, proto je důležité umět 
komunikovat se všemi.

Stanovila jste si strategic-
ké cíle pro zákaznické cen-
trum? Na co se chcete dlouho-
době soustředit?

Až takto bych to nepojmeno-
vala, ale je jasné, že se musíme do-
pracovat k využití QAD, jak nejlépe 
to půjde. Byla bych moc ráda, 
kdyby komunikace mezi středisky 
fungovala, tak jak má. Aby se dalo 
fakturovat průběžně, abychom 
mohli pracovat plynule po celý 
měsíc bez finišování před jeho zá-
věrem. Toho bych chtěla dosá-
hnout.

Také Vás se zeptáme na 
trochu osobnější věci. Pro-
zraďte nám například, jak trá-
víte volný čas, jaké máte ko-
níčky a podobně …

Rodina je pro mě samozřejmě 
na prvním místě, společně trávíme 
hodně času. Abych snížila to kvan-
tum testosteronu, který mám doma 
(máme tři syny), dlouhodobě se vě-
nuji cvičení jako cvičitelka step 
aerobiku. Ráda poslouchám do-
brou hudbu a ráda čtu (životopisy, 
literaturu faktu, detektivky – a to 
nejen historické - a s dětmi si čteme 
dětské knihy).

ptal se LP 2018

Jistě jste zaregistrovali, že ne-
dávno proběhly přijímací zkoušky 
na střední školy a učiliště, což se 
týkalo i SPŠ TOS VARNSDORF. Na 
aktuální čísla jsme se zeptali ředi-
tele školy Ing. Hricze. 

SPŠ TOS VARNSDORF eviduje 
celkem 90 přihlášek, z toho na 
prvním místě 51 (z nich je 21 při-
hlášek do tříletých oborů a 30 
přihlášek do maturitních oborů).

Do maturitních oborů se kona-
ly 12. a 16. dubna státní testy z ma-
tematiky a českého jazyka, výsled-
ky měla státní organizace CERMAT 
zveřejnit v pátek, ale jak možná 
víte, tak čeština se trochu zadrhla, 
protože někdo ze státních úředníků 
udělal chybu při zadávání úlohy. 
Což takhle uspořádat testy z češtiny 
také na některých státních úřa-
dech?

Pro přihlášené zájemce o stu-
dium byly školou zorganizovány ve 
dnech 3. února a 3. března přijí-
mačky nanečisto, kterých se zú-
častnilo v obou termínech přibližně 
50 žáků. Ústní přijímací pohovory 
do tříletých oborů proběhly 26. 

dubna. Zástupci školy očekávají, 
žedo všech oborů bude přijato cca 
45 žáků.

V porovnání se začátkem škol-
ního roku určitě dojde na jeho 
konci k úbytku žáků. Žáci, kteří 
mají problémy s docházkou, pro-
spěchem nebo chováním, nepo-
stoupí do vyššího ročníku. Přesně 
podle třetího školního přikázání: 
nechceš – odejdi!

Škola opět předpokládá, že od 
září přejdou ze školní dílny na 
provozní pracoviště další žáci, tedy 
že výrobě tak už budou pomáhat 
druhé a třetí ročníky. Zhruba 
polovina těchto žáků zůstane v 
TOSu, polovina pak bude vykoná-
vat praktickou výuku v ostatních 
spolupracujících firmách.

A jak se zmiňujeme jinde – žáci 
školy budou opět zapojeni do práce 
při zákaznickém dnu TOSday. A 
ještě uvádíme další zajímavou 
informaci: od září budou do teo-
retické výuky ve škole zapojeni i od-
borníci z praxe – technologové, 
programátoři, konstruktéři.

LP 2018

Aktuálně ze školy
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Každá velká událost je opřede-
na alespoň jednou legendou. Ne-
jinak je tomu v případě založení 
naší firmy, o níž se již řadu let tra-
duje, že k založení došlo na Velký 
pátek roku 1903. Legenda praví, že 
právě na Velký pátek roku 1903, to 
tehdy bylo 10. dubna, se Arno Plau-
ert rozhodl, že převezme firmu Otto 
Petschke und Co. My se dnes dozví-
me, že ve skutečnosti se odehrálo 
něco jiného, ale bylo to ve stejnou 
dobu a mělo to stejný následek.

O historii TOS VARNSDORF a 
potažmo celého Varnsdorfu je na 
čtyřech stovkách stránek psáno
v knize Varnsdorf město průmyslu 
a zahrad“, kterou naše firma vydala 
v roce 2003 u příležitosti 100. vý-
ročí svého založení (o jedné pozo-
ruhodnosti téměř magického cha-
rakteru spojené s touto knihou při-
pravujeme příspěvek do následují-
cího čísla Horizontu). V této knize 
se můžeme dočíst, že Arno Plauert 
do firmy nastoupil ve svých 25 le-
tech v roce 1901. „Dne 5. listopadu 
1901 uzavřel Arno Plauert s tehdej-
ším majitelem továrny Otto Petsch-
kem společenskou smlouvu, na 
základě níž se stal spolumajitelem. 
Jeho vstup pak měl za následek, že 
se v lednu 1902 změnily majetkové 
poměry firmy Otto Petschke nato-
lik významně, že byla přeměněna 
na veřejnou obchodní společnost 
za finanční spoluúčasti obou spolu-
majitelů. Představitelem firmy se 
stal Arno Plauert, který ji také za-
stupoval na veřejnosti. To mu však 
nestačilo a již v roce 1903 od 
Petschkeho podnik odkoupil a stal 
se jeho jediným majitelem.“

Citujeme dále z této knihy, aby-
chom lépe pochopili, co bylo o za-
ložení firmy známo v roce 2003.

„Vlastní převzetí se dělo za po-
někud dramatičtějších okolností, 
než jak je tradováno historkou, kte-
rá se stala součástí image dnešního 
TOSu. Podle ní k tomuto rozhodnu-
tí dospěl Plauert na Velký Pátek
v roce 1903, a proto se tento den od 
roku 1998 slaví jako podnikový svá-
tek – den založení Plauertovy to-
várny jakožto přímé předchůdkyně 
dnešní TOS VARNSDORF a.s. Tuto 
legendu z dochovaných dokladů 
nelze potvrdit. K zápisu uvedeného 
převodu do podnikového rejstříku 
vedeného u Krajského soudu Česká 
Lípa totiž došlo až 30. listopadu 
1903 (I d III 310, s. 274), přičemž 
jméno firmy z obchodních důvodů 
zůstalo zachováno (Otto Petschke a 
Co.), a to přesto, že se jméno maji-
tele změnilo. O tuto změnu zažádal 
A. Plauert, jak dokládá zápis varns-
dorfského notáře Ottokara Nowot-
nyho, který Plauertovu žádost pro 
krajský soud vypracoval 25. listo-
padu 1903, tudíž o více než sedm 
měsíců později (neoficiální, ale 
skutečný důvod zavedení tohoto 
svátku je prozaičtější – Velký pátek

Jak to bylo doopravdy v roce 1903
je ve většině evropských zemí sou-
částí křesťanských velikonočních 
svátků a je uznaným dnem volna, 
dnes to tedy platí i pro zaměstnance 
TOSu).

Podnět k převzetí firmy měl 
jiné příčiny. Podle zmíněné smlou-
vy totiž v případě odstoupení 
jednoho z podílníků mohl převzít 
firmu ten, který byl ochotný uhra-
dit případné schodky a vyrovnat 
podíl toho druhého. A to se právě
v roce 1903 stalo. Firmě totiž hrozil 
krach a konkurzní řízení, přičemž 
Otto Petschke odmítl ve firmě se-
trvat. Arno Plauert se rozhodl firmu 
zachránit a převzít na sebe odpo-
vědnost za její další osud. Dohodl 
se proto se správcem konkurzní 
podstaty JUDr. Viktorem Weitlo-
fem, advokátem ve Varnsdorfu, a 
další vedení firmy převzal sám. A 
protože firma Otto Petschke & Co. 
existovala již několik let a její 
jméno bylo známé, rozhodl se toto 
označení i nadále používat. V tomto 
duchu byla také vypracována již 
zmíněná žádost o změnu zápisu
v obchodním rejstříku pro Krajský 
soud v České Lípě. Provedená změ-
na v rejstříku pak byla publikována 
i v Úředním listu Pražských novin 
(č. 281 ze dne 10. prosince 1903).

K oficiálnímu a trvalému pře-
jmenování firmy došlo zápisem do 
podnikového rejstříku u Krajského 
soudu v České Lípě dne 8. ledna 
1906 (I d III 340/2). Její nový ná-
zev zněl: „Arno Plauert, Maschi-
nenfabrik in Warnsdorf“, žádost 
byla podána již 29. prosince 1905. 
Důvod, proč nová firma převzala 
poměrně všeobecné označení stro-
jírna, byl velice jednoduchý: pod-
nik vyráběl různorodý sortiment 
výrobků a teprve hledal své priori-
ty. Tato změna byla uveřejněna
v Úředním listu Pražských novin, 
tentokrát v č. 12 ze dne 17. ledna 
1906. V této souvislosti není jistě 
bez zajímavosti zmínit nejstarší 
dochovaný firemní hlavičkový pa-
pír s vyobrazením podniku a s ná-
zvem firmy Arno Plauert z roku 
1907, kde je jako datum založení 
firmy uveden rok 1905. Dnes již jen 
stěží vypátráme, který z výše uve-
dených letopočtů byl pro zakla-
datele tím pravým rokem založení, 
ale ze současného pojetí vlastnictví 
se jako správný jeví rok 1903.“ To-
lik doslovný citát z knihy.

Jsme však o patnáct let (snad) 
moudřejší a navíc jsme měli štěstí, 
a tak dnes můžeme upřesnit a po-
psat události, které se v tom roce 
1903 odehrály a potvrdit, že na Vel-
ký pátek v roce 1903 skutečně došlo 
k něčemu natolik rozhodujícímu, 
co pak ovlivnilo následující běh 
událostí.

Náš objev je vlastně vedlejším 
produktem jiného hledání. Mohli 
jsme totiž „zalistovat“ výtisky novin

Reichenberger Zeitung, což byl teh-
dy nejvýznamnější severočeský de-
ník, kde byly mimo jiné pravidelně 
publikovány informace obchod-
ního charakteru, a to včetně vý-
sledků soudních jednání. Nepro-
cházeli jsme výtisky systematicky, 
ale pomocí vyhledávacích nástrojů 
v naskenovaných kopiích jsme 
narazili na několik velmi zajíma-
vých a objevných záznamů, které 
uvádějí některá tvrzení v knize 
zmíněná na pravou míru.

V záznamu z 29. ledna 1903 se 
dozvídáme, že c. k. Okresní soud
v České Lípě dne 27. ledna 1903 
odložil otevření bankrotu firmy 
Otto Petschke & Ko. Konkursní 
řízení nebylo zahájeno, protože 
akcionář pan Plauert chtěl „v po-
slední hodině“ zahájit reorganizaci 
firmy, když byla dne 26. ledna c. k. 
Okresnímu soudu v České Lípě 
zaslána žádost o zahájení konkur-
zu. Jak se dozvíme později, tato 
snaha byla úspěšná.

Stejné noviny pak v úterý
7. dubna 1903 přinášejí poměrně 
rozsáhlý sloupek, kde je podrobně 
popisován aktuální děj ve firmě 
Otto Petschke & Ko. „Ke konkurzu. 
Firma „Nordböhmische Strick- 
und Werkzeugmaschinenfabrik 
Otto Petschke & Komp. in Warns-
dorf“ (pozn.: to byla přesná podoba 
názvu firmy – Továrna na pletací a 
obráběcí stroje Otto Petschke a 
spol. ve Varnsdorfu) a její akcionáři 
Otto Petschke a Arno Plauert podá-
vají správci konkurzní podstaty, dr. 
Weitlofovi, advokátu z Varnsdorfu, 
následující zprávu: K těmto třem 
konkurzním podstatám (pozn.: ne-
ní to zde upřesněno) jsou následně 
podány pohledávky od různých vě-
řitelů, takže podle současného sta-
vu jsou závazky v konkurzu společ-
nosti Otto Petschke & Komp. bez 
dodatečně registrovaných poplat-
ků ve výši 416 000 korun. Skutečné 
obchodní dluhy společnosti Otto 
Petschke & Komp. činí pouze 90 
000 korun, zatímco ostatní závazky 
tvoří směnky, které použil pan Otto 
Petschke pro své soukromé účely 
(pozn.: že by tunel?). Vzhledem
k tomu, že pan Otto Petschke je 
veřejným akcionářem společnosti 
Otto Petschke & Komp., je jako ta-
kový také oprávněn čerpat za spo-
lečnost samotnou. Proto musí být 

směnky vystavené panem Otto 
Petschkem ve jménu společnosti 
rovněž uznány v konkurzním řízení 
společnosti. Aktiva společnosti činí 
podle inventury 83 295 korun. Ne-
splacené pohledávky v celkové výši 
13 071 korun budou zcela nedobyt-
né od přibližně 2 do 3 000 korun a
u rozpracovaných strojů v hodnotě 
63 834 korun lze při nuceném od-
prodeji v nejlepším případě dosáh-
nout příjmu pravděpodobně od 40 
do 50 tisíc korun. Při konkurzu je 
pravděpodobné, že po dokončení 
všech procesů bude možné vyplatit 
přibližně 7 procent hodnoty nároků 
třetích osob po přibližně dvou le-
tech. Pan Arno Plauert, další ve-
řejný akcionář společnosti Otto 
Petschke & Komp., usiluje o vy-
pořádání s věřiteli. Pan Arno Plau-
ert vstoupil do podnikání jen před 
dvěma lety a zcela přišel o svůj ma-
jetek v hodnotě kolem 60 000 ně-
meckých marek kvůli machinacím 
pana Otto Petschkeho.“

A přichází Velký pátek, tedy 10. 
dubna 1903. Ve sloupku novin 
Reichenberger Zeitung ze dne 11. 
dubna se píše: „Firma Otto Petsch-
ke & Ko. ve Varnsdorfu nabízí po-
dílníku společnosti Arno Plauerto-
vi, který utrpěl velké ztráty díky 
Petschkově machinacím, patnácti-
procentní kompenzaci. Podle stavu 
podstaty společnosti se i tato nízká 
kvóta musí nazývat příznivou. 
Petschke byl soudem prohlášen za 
šíleného a v současnosti se nachází 
v drážďanském Reichenhausu“ 
(pozn.: ústav pro choromyslné).

Tedy přesně na Velký pátek 
1903 se Arno Plauert stává hlavním 
akcionářem firmy, jeho společník 
ztrácí kontrolu nad svou společnos-
tí a uchyluje se do azylu blázince 
(pravděpodobně se zde skrývá před 
věřiteli … je to stále stejné). Arno 
Plauert tedy rozhodnutím soudu
v České Lípě přesně na Velký pátek 
vzhledem i k těmto okolnostem 
firmu ovládl.

Citovaná kniha pak ještě uvádí 
úpis z 25. listopadu 1903, v němž 
podepsaný Otto Petschke potvrzu-
je, že jeho továrnu provozuje pan 
Arno Plauert. Dál už to znáte.

LP 2018
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A máme tady další tradiční 
událost. Jestli nás záznamy ne-
klamou, tak v únoru byli již po-
dvanácté vyhodnoceni nejúspěš-
nější dodavatelé naší firmy. Za rok 
2017 byli dodavatelé posuzováni
v šesti kategoriích a k tomu ještě 
bylo uděleno několik poděkování.

Mezi kategorie, v nichž byli za 
dodávky v roce 2017 oceněni naši 
dodavatelé, patří: dodavatelé dílců 
v celkové hodnotě nad 5 mil. Kč a
1 až 5 mil. Kč, dodavatelé výrobků
v celkové hodnotě nad 10 mil. Kč a
5 až 10 mil. Kč, dodavatelé výrobků 
v celkové hodnotě 1 až 5 mil. Kč a 
dodavatelé zvláštního příslušenství 
a nářadí v celkové hodnotě nad
1 mil. Kč. Celková hodnota dodávek 
nebyla jediným kritériem, každý 
dodavatel byl hodnocen ve více 
kritériích a jejich pořadí bylo dáno 
výsledným součtem za tato kritéria. 
Zde jsou jednotlivé žebříčky:

Dodavatelé dílců nad 5 mil. Kč
1. KOVO Děčín spol. s r.o.
2. KOVOMONT DC s.r.o.
3. STROJÍRNY Prostějov a.s.

Dodavatelé dílců 1 – 5 mil. Kč
1. STAPI - Stanislav Pípal s.r.o.
2. STYLO SPOL. S.R.O.
3. JALOVEC ANTONÍN

Dod. výrobků nad 10 mil. Kč
1. Slévárna Kuřim, a.s.
2. Odlewnia RAFAMET sp.z o.o.
3. KSK Precise Motion, a.s.
    a HEIDENHAIN  s.r.o.

Ve dnech 18. – 20. dubna 2018 
proběhl v prostorách firmy TOS 
VARNSDORF a.s. recertifikační 
audit, zaměřený zejména na úspěš-
nost implementace nových poža-
davků novelizované normy ISO 
9001:2015 do firemní legislativy a 
hlavních, ale i podpůrných procesů 
firmy.

První den auditu byl tradičně 
zahájen úvodním setkáním audito-
ra SKQS pana Václava Jíchy s před-
staviteli vedení společnosti, kdy se 
hlavního slova ujal generální ředi-
tel TOS VARNSDORF a.s. Po tomto 
úvodním jednání pak auditor pro-
vedl přezkoumání systému řízení 
kvality týkající se zajišťování zdrojů 
(finančních a lidských), kdy vyzpo-
vídal vedoucí útvarů, jejichž náplní 
je tato problematika denním chle-
bem (Ing. Rozsypal a V. Hulánová 
Makalová). A na závěr prvního dne 
auditu byla věnována pozornost 
implementace nových prvků nor-
my ISO 9001:2015 do „tosácké“ le-
gislativy (OSRK – Ing. Korb, Bc. 
Středová).

Následující celý den auditu byl

Dodavatelé roku 2017
Dod. výrobků 5 – 10 mil. Kč

1. VS – TRADING, s.r.o.
2. COROLL s.r.o.
3. ARGO-HYTOS s.r.o.

Dod. výrobků 1 – 5 mil. Kč
1. TRIBOTEC, spol. s r.o.
2. STASTO Automation s.r.o.
   a UNIKOL BRNO, s.r.o.
3. BALLUFF CZ PRAHA

Dod. ZP a nářadí nad 1 mil. Kč
1. EMUGE-FRANKEN servisní 
centrum, s.r.o.
2. ISCAR ČR s.r.o.
3. TGS nástroje-stroje-technologie

Poděkování za spolupráci pak 
obdržely tyto firmy: Fajners, s.r.o., 
BOHDAN BOLZANO spol. s r.o., 
TESORT, spol .s  r .o. ,  ReTOS 
VARNSDORF s.r.o. (truhlárna), 
ELPA KUPEČEK, spol. s r.o., 
MANVER s.r.o., Sonepar Česká 
republika spol. s r.o. a Revlis, s.r.o.

Vyhodnocení dodavatelé obdr-
želi diplomy a vítězové k tomu ještě 
pamětní plakety. Předávání oceně-
ní se uskutečnilo v průběhu něko-
lika týdnů, tak jak probíhaly schůz-
ky s jednotlivými obchodními 
partnery. Vítězové pak byli odmě-
něni na slavnostním setkání 19. 
dubna, jehož se zúčastnili zástupci 
firem STAPI - Stanislav Pípal s.r.o.,  
KOVO Děčín spol. s r.o., EMUGE-
FRANKEN servisní centrum, s.r.o. 
a VS – TRADING, s.r.o.

LP 2018

Recertifikační audit
věnován prvnímu z hlavních proce-
sů realizace zakázek podmíněný 
vydání certifikátu pro systém řízení 
kvality – výrobě. Dopoledne pro-
gram druhého dne věnoval auditor 
pozornost podpůrnému procesu 
výroby – plánování a řízení výroby 
(J. Jelenčiak). Po náročném dopo-
ledni výrobní ředitel Ing. Nejedlý 
pozval auditora na oběd mimo naši 
firemní restauraci a navštívili Pivo-
var Kocour. Odpoledne byl postup-
ně monitorován proces realizace 
zakázky na provozech lehké me-
chaniky (Ing. Spurný) a CHTZ (P. 
Tůma), montáže – nová hala WRD 
a nakonec těžké mechaniky (Ing. 
Poupal). Úplnou tečkou za druhým 
dnem byla návštěva pracoviště 3D 
měření s představením nového 
stroje firmy ZEISS – ACCURA.

Třetí den byl věnován dalším 
dvěma hlavním procesům realizace 
zakázek, které jsou předmětem 
certifikace, tj. Prodeji a Marketin-
gu, a na něj navazující Návrh, vý-
zkum a vývoj a Nákup. Finiš celé 
certifikace byl podroben kontrole 
shody s novou normou podpůrné-
mu procesu Metrologii a Kontrole

shody výrobku s dokumentovaný-
mi informacemi.

Závěr auditu – shrnutí všech tří 
dní prověrek byl proveden už jen za 
účasti zástupců OSRK. Výrok audi-
tora zněl, že nebyly shledány ne-
shody s novelizovanou normou ISO 
9001:2015 a auditorem bude firma 
TOS VARNSDORF a.s. doporučena 
pro vydání nového certifikátu. Jeho 
vydáním tak bude oficiálně potvr-
zena úspěšná implementace normy 
ISO 9001:2015 v naší společnosti a 
dokladováno zacílení našich pro-
duktů na kvalitu a systémová řešení 
vedoucí k neustálému zlepšování 
interních procesů. Jako společnost 
jím navenek sdělujeme, jak je pro 
nás kvalita a spokojenost zákazní-
ků důležitá a bereme ji vážně. Na 
závěr všem auditovaným patří u-
přímný dík za přípravu, vstřícnost a 
spolupráci.

Středová
Korb

ISO 9001

Tak vypadá náš zatím poslední platný 
certifikát ISO 9001. Ten nový se bude 
lišit především verzí a samozřejmě i 
datem platnosti.
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Horizontky proti vrtákům IV

Číslo IV v nadpisu dává tušit, že 
se jednalo již o čtvrtý ročník přá-
telského zápasu mezi týmy TOS 
VARNSODRF a Walter Tools CZ
v ledním hokeji. Akce se uskutečni-
la 2. 3. 2018 na zimním stadionu ve 
Varnsdorfu.

Sice se jedná o přátelský zápas, 
ale prestiž tu hraje velkou roli a 
nikdo nechce prohrát. Domácí tým 
chodil na pravidelnou přípravu 
jednou týdně, kde také vykrystali-
zovala domácí sestava. Tým soupe-
ře přijel také dobře připraven, ale 
byl oslaben o jednoho člena sesta-
vy. Proto po dohodě došlo k dopl-
nění soupeřova týmu jedním bor-
cem z našeho týmu. Po této dohodě 
bylo vše připraveno k zápasu. Pre-
stiž tohoto zápasu umocňuje čestná 
buly, kterou nám letos vhodil 
generální ředitel společnosti TOS

VARNSDORF a.s. pan Jan Rýdl ml. 
Moc si toho vážíme a děkujeme. Na 
památku pan ředitel dostal puk, 
kterým vhazoval buly, a vzpomín-
kový dres.

Poté byl zápas rozehrán na plné 
obrátky. Domácímu týmu se po 
delší době podařilo vyřešit problém 
na postu brankaře. Tohoto postu se 
zhostil velmi dobře asistent trenéra 
FK Varnsdorf pan Libor Macháček. 
S chytáním má mnoho zkušeností, 
protože ve své největší slávě chytal 
za FK Teplice fotbalovou ligu mi-
strů. Zápas se odehrával v solidním 
tempu a velkém nasazení, ale v přá-
telském duchu. V koncovce zápasu 
se projevila větší sehranost a počet-
nější sestava domácího týmu, který 
vyhrál 8 : 4. Tentokrát horizontky 
porazily vrtáky.

né tradici budeme pokračovat. A již 
se těšíme na pátý ročník tradiční 
akce.

PK

Na závěr chci poděkovat všem za 
účast a aktivní přístup k repre-
zentaci naší firmy. Také s realizač-
ním týmem slibujeme, že v založe-

Vážení čtenáři, jistě jste si vši-
mli, že v průběhu měsíce března to-
hoto roku došlo k instalaci nového 
měřícího stroje ACCURA 16/42/10 
v klimatizovaném prostoru vedle 
velkého měřícího stroje ZEISS 
MMZ-G 30/60/20. Instalace stroje 
proběhla na původní základ po 
stroji UMC CARAT, tedy bez ja-
kýchkoliv stavebních úprav. Co by-
lo důvodem výměny měřícího stro-
je UMC CARAT za stroj ACCURA? 
Hlavní důvodem bylo především 
jeho stáří. Přestože 21 let je z pohle-
du lidského života nádherný věk,
z pohledu měřícího stroje je to věk 
již téměř důchodový. Zdravotní 
kondice stroje je po mechanické 
velmi dobrá, avšak velmi obtížně 
lze zajistit servisní služby v oblasti 
hardware a software. Bylo rozhod-
nuto, že stroj UMC CARAT bude 
spokojeně užívat důchodového vě-
ku v nově připravovaných prosto-
rách Střední školy TOS VARNS-
DORF a.s. kde bude předávat své 
zkušenosti v oblasti měření studen-
tům. Nový stroj ACCURA se již plně 
zapojil do výrobního procesu. 
Dovolte mi uvést několik jeho zá-
kladních výhod a parametrů.

ź Vyšší, širší a delší měřící pro-

stor umožňuje přesunout na stroj 
ACCURA více dílců doposud měře-
ných pouze na stroji na MMZ. Tím 
bylo odstraněno úzké kapacitní 
místo měřených dílců. Jedná se na-
příklad o některá smykadla, vřete-
níky, výložníky apod.

ź Získali jsme možnost měření 
některých dílců na obou strojích jak 
na MMZ tak ACCURA v závislosti 
na vytížení jednoho či druhého 
stroje, případně můžeme efektivně 
řešit výpadek jednoho nebo druhé-
ho stroje.

ź  mezní chyba podle ISO 10360-
2, MPEJE = 2,9 + L/300) nm

Je nutné podotknout, že stroj 
byl pořízen za velmi výhodnou ce-
nu. Mohu tedy konstatovat, že 
vzhledem k výše uvedeným sku-
tečnostem bylo pořízení stroje 
ACCURA velmi povedenou akcí. Na 
stroji MMZ-G 30/60/20 byla ještě 
před instalací stroje ACCURA pro-
vedena výměna rozvaděče a upgra-
de software. Máme dva nové měřící 
stroje. Můžeme tedy důsledně 
uplatňovat pravidlo „Dvakrát měř, 
jednou řež“.

LuPi

Nový měřící stroj
ZEISS ACCURA

Měřící stroj „měří” měřící stroj
aneb Kuriózní situace při instalaci ZEISS ACCURA


