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Poznáváte prototypovou dílnu?
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Reportáž Přehled investic roku 2011 a plán pro 2012
v termínu dokončení dotačního pro-
jektu OPPI „Inovace technologic-
kých procesů ….“. Součástí tohoto 
projektu je ještě dodávka nového za-
řízení pro plazmovou nitridaci a poří-
zení pracoviště vyvažování. Obě ak-
ce budou ukončeny začátkem dru-
hého čtvrtletí roku 2012.

V polovině roku 2011 byla zahá-
jena dlouho připravovaná stavba 
Školícího střediska s celkovými ná-
klady zhruba 54 mil. Kč. Stavba je 
realizována s podporu dotačního 
programu OPPI Školící střediska. 
Dodavatelem stavby, který vzešel
z opakovaného výběrového řízení, 
se stala firma Regionální stavební, 
s.r.o. se sídlem v Liberci. Přes určité 
zpoždění stavebních prací bylo do 
konce roku 2011 prostavěno  téměř 
11 mil. Kč.

Ani oblast výpočetní techniky a 
informačních technologií nezůstala 
stranou. V loňském roce bylo již
v prvním čtvrtletí pořízeno větší 
množství nové výpočetní techniky 
(konkrétně 22 kusů grafických stanic 
pro vývojovou konstrukci). Pak pro-
běhla výměna diskového pole, usku-
tečnila se náhrada čtyř serverů a byl 
pořízen velkoformátový kopírovací 
stroj OCÉ TDS 750. Do investic 
spojených s informačními technolo-
giemi spadá také nová verze firem-
ního intranetu, která je nyní provozo-
vána v redakčním systému WebJET 
Firemní intranet byl spuštěn do 
ostrého provozu 23. září 2011. Ob-
jem nákladů na tyto nové investice
v informačních technologiích dosáhl 
výše 4 mil. Kč.

Z ostatních realizovaných akcí 
plánu rozvoje výrobní základny stojí 
jistě za zmínku obnova služebních 
automobilů pro potřeby servisu a 
vedení společnosti, obnova dvou 
měřících přístrojů Ballbar s rozšíře-
nými diagnostickými možnostmi 
(provádění měření všech rovin z jed-
noho bodu a informace o kolmosti os 
měřených rovin).

V celém roce 2011 bylo z titulu 
realizace plánu rozvoje výrobní zá-
kladny ve skutečnosti investováno 
celkem téměř 121,5 mil. Kč, z toho 
98,7 mil. Kč představují investice do 
strojů a zařízení. Stavební investice 
dosáhly 17 mil. Kč. Rozdíl mezi plá-
nem a skutečností je dán zpoždě-
ným předáním stroje MORI SEIKI, 
kde byla teprve s převzetím stroje 
spojena konečná faktura.

V roce 2012 se rozvoj výrobní 
základny soustředí na ukončení zá-
věrečných etap dotačních projektů

Nový ročník Horizontu již téměř 
tradičně otevíráme přehledem inve-
stic uskutečněných v roce přede-
šlém a pokud to je možné, také po-
pisem plánovaných investic pro rok 
nadcházející. Výchozím materiálem 
pro tento přehled se stal „Komentář
k plnění plánu Rozvoje výrobní zá-
kladny pro rok 2011“, který vznikl 
proto, aby se představenstvu společ-
nosti dostalo potřebných informací, a 
ve finální podobě bude součástí Vý-
roční zprávy za rok 2011. Se svole-
ním autora, Ing. Milana Tesaře, se 
tedy zpráva o investicích dostává i
k vám, našim věrným čtenářům.

Celkové oživení světových trhů
s obráběcími stroji se v roce 2011 
pozitivně promítlo i do prodejů firmy. 
Zvýšená poptávka po strojích z naší 
produkce s sebou přinesla i uvolnění 
finančních prostředku do rozvoje vý-
robní základny. Plán rozvoje výrobní 
základny na rok 2011 bylo proto mož-
né připravit až do výše 150 mil. Kč.

Významný podíl v plánu roku 
2011 tvořila aktivace výstupu tech-
nického rozvoje, zvláště pak strojů 
WRD 150 DUO (projekt MK1), 
GRATA (projekt MK2) a WRD 130 Q, 
které byly součástí dotačního pro-
jektu „Mechatronický koncept vodo-
rovných strojů“. Celková hodnota 
aktivovaných strojů se zastavila na 
částce 61 mil. Kč.

Investicí roku byla dodávka a in-
stalace soustružnicko - frézovacího 
centra NT 6600DCG / 4000BS firmy 
MORI SEIKI v celkové hodnotě 34 
mil. Kč. V několika číslech loňského 
ročníku Horizontu jsme se této inve-
stici věnovali. Předpřejímka stroje 
proběhla v červenci ve výrobním zá-
vodu firmy MORI SEIKI v japonském 
městě Chiba (to není chyba). Po me-
diálně mnohokrát propíraném země-
třesení, následné vlně tsunami a de-
vastaci jaderné elektrárny ve Fukuši-
mě nastala i v tak precizním státě, 
kterým je Japonsko (srovnejte s do-
posavad trvajícím chaosem na 
Haiti), výjimečná situace, v jejímž 
důsledku a byla vlastní dodávka 
stroje zpožděna o jeden měsíc. Mon-
táž stroje na základ v hale lehké 
mechaniky byla ukončena předáním 
geometrie stroje 27. října 2011. 
Ověření technologie, především ga-
rantované přesnosti a produktivity u 
vybraných představitelů, bylo ukon-
čeno v lednu 2012 a stroj byl předán 
do užívání 25. ledna 2012. 

Zpoždění dodávky soustružnic-
ko - frézovacího centra zohlednilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu

z programu OPPI „Školící středisko“ 
a „Inovace technologických procesů 
….“. Mimo tyto projekty obsahuje 
plán rozvoje výrobní základny i akce 
z nově připravovaného projektu Ino-
vace II. Společnost pro letošní rok 
plánuje investice ve výši 132 mil. Kč. 
Většina z těchto prostředků bude 
použita pro stavební práce. Tak, jak 
budou jednotlivé projekty uváděny
v život, budeme přinášet podrobnější 
informace. 

S použitím podkladů od OISM 
(Odbor investic a správy majetku) 

sestavil LP 2012

Na horní fotografii je světlíkem vytahována stará pec pro plazmovou 
nitridaci ze svého místa v kalírně. Na druhé fotografii vidíme skládání pece do 
haly kalírny (opět průnik světlíkem). Nyní se v místě pece čeká, až bude 
možné betonovat, protože vzniká základ nové pece. Na třetí fotografii shora je 
nová vyvažovačka. Dole vidíme, jak rychle postupují zednické práce v hale 
prototypové dílny. Vlevo 24. ledna probíhá zdění přízemí, vpravo 6. února 
zdění prvního patra (zde budou toalety školícího střediska).
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Úsporu vidíme v moderním osvětlení DOMINO

Na jaře roku 2010, jsme se začali 
zabývat úsporou financí v naší firmě 
v oblasti energetiky. Napadlo nás, 
uspořit elektrickou energii výměnou 
stávajícího zastaralého osvětlení za 
nové moderní a nízkoenergetické. 
Po několika měsících studování a 
hledání nových výrobků na světo-
vém trhu jsme podali inovační návrh 
(DOMINO) na výměnu současného 
osvětlení za nové úsporné LED lam-
py, které mají nižší příkon, výrazně 
lepší svítivost a několikanásobně 
vyšší životnost. Výsledkem několika 
týdenních měření a testování těchto 
lamp byla prokazatelná úspora ve 
spotřebě elektrické energie a zlep-
šení hygieny pracovního prostředí 
pro zaměstnance naší firmy.

V prosinci loňského roku se nám 
za podpory odboru správy majetku a 
investic podařilo prosadit částečnou 
realizaci našeho návrhu, a to v mon-
tážní hale v lodi 4 a 5 (brusy). Přiklá-
dáme zde graf výsledků měření od-
běru el. energie v lodi nad brusy. Zde 
je patrné, jak v době výměny výbojek 
docházelo k postupnému snižování 
spotřeby elektřiny. Po tomto reálném 
měření a dalších výpočtech jsme

došli k závěru, že jen v těchto dvou 
lodích ušetří naše společnost cca 
850 tis. Kč ročně, a navíc se zlepší 
pracovní prostředí pro zaměstnan-
ce. Pořizovací cena tohoto osvětlení 
není nejlevnější, avšak vzhledem
k roční úspoře plateb za el. energii je 
návratnost investice velice příznivá a 
do budoucna pro naši firmu finančně 
přínosná.

Při výměně osvětlení ve všech 
výrobních a montážních halách mlu-
víme tedy o finanční úspoře v řádech 
miliónů korun ročně. Myslíme, že je 
to úspora jak pro naši firmu, tak pro 
nás všechny. Zbývá jen věřit, že tato 
částečná realizace nezůstane na 
mrtvém bodě a bude se pokračovat 
až do konkrétního cíle inovačního 
návrhu.

T. Matějka, Z. Scholze

Poznámka Ing. Petra Franka 
na závěr: v roce 2011 se ve firmě 
spotřebovalo 5 535 018 kWh, což 
představuje částku 13,105 mil. Kč. 
Jelikož spotřeba elektřiny na svícení 
činí 25 % z celkové spotřeby, zname-
ná to, že ročně prosvítíme ve firmě 
cca 3,3 mil. Kč. 

Ani letos nezůstaneme stranou 
veletržního dění. Podle plánu účastí 
na veletrzích a výstavách v roce 
2012, který byl zpracován v říjnu 
loňského roku, jsme pro letošní rok 
měli v plánu zúčastnit se celkem 24 
akcí. Do tohoto balíku započítáváme 
i náš Zákaznický den TOSday, který 
je v podstatě naším „domácím vele-
trhem“.

Jednu výstavu již máme za se-
bou, byla to lednová výstava STEEL 
FAB v emirátu Sharjah. Vlastní účast 
zajistil náš obchodní zástupce 
DUGARD, my jsme účast podpořili 
(to je nejméně nákladná forma, která 
nestojí buď vůbec nic nebo jen ná-
klady na odeslání prospektů a jiných 
obchodních materiálů). Pak měla ná-
sledovat účast ve společné české 
expozici na výstavě FAMTECH v pa-
kistánském Karáčí, ale tato akce 
byla zatím odložena. Dostáváme se 
k nejbližší a možná největší letošní 
účasti, je to veletrh METAV v němec-
kém Düsseldorfu, kde budeme vy-
stavovat stroj WHQ 15 CNC na stán-
ku Strojimport GmbH, našeho ně-
meckého obchodního zástupce.

Společná účast českých firem 
na výstavě v Petrohradu byla zru-
šena. Tedy přesněji: byla zrušena 
dotace a bez dotace to zase tak moc 
atraktivní není. Pro upřesnění dodá-
váme, že ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR, organizace CzechTra-
de a Hospodářská komora ČR po-
skytují pro vybrané veletrhy a vý-
stavy dotaci buď na plochu a stavbu 
stánku (což vystačí na malý devíti-
metrový stáneček - 3 x 3 metry) ane-
bo dotaci do výše 120 tis. Kč na plo-
chu a stavbu stánku (liší se to právě 
tím, zda podporu vypisuje MPO ČR 
nebo CzechTrade). Svaz strojíren-
ské technologie (SST), naše obo-
rová asociace, každoročně jedná
s oběma státními organizacemi a vy-
jednává dotační programy pro pod-
poru exportu.

Veletrhy a výstavy v roce 2012 Veletrhy a výstavy

Na konci března podpoříme na-
šeho francouzského partnera REP-
MO na výstavě INDUSTRIE v Paříži 
(zapůjčíme jim model). Pro duben je 
plánováno hned několik výstav: 
CCMT v čínském Nanjingu (společ-
ná česká expozice), MACH v anglic-
kém Birminghamu a FinnTec v Hel-
sinkách (na obou výstavách podpoří-
me naše místní obchodní zástupce).

Na konci května přicházejí čtyři 
velké veletrhy: Mecanica v Sao Pau-
lu (zde se stále jedná o možnosti vy-
stavit stroj na stánku našeho ob-
chodního partnera), Metalloobrabot-
ka v Moskvě (tady budeme mít velký 
stánek ve společné české expozici), 
Mach-Tool v polské Poznani (zde 
budeme vystavovat ve společné ex-
pozici s naším polským obchodním 
zástupcem) a FIMAQH v Buenos 
Aires (také zde bude společná česká 
expozice).

Na začátku června nás čeká Zá-
kaznický den TOSday 2012. Ten pro-
běhne ve čtvrtek 7. června a v dal-
ších číslech Horizontu vás budeme 
připravovat na tuto největší letošní 
akci v naší firmě. V polovině června 
bude velký veletrh ve velké Číně,
v Pekingu se zúčastníme se strojem 
PRIMA v samostatném stánku vele-
trhu CIMES. Na konci června nás 
čeká ještě účast ve společné akci 
českých strojírenských firem v ruské 
Kazani.

Společná česká expozice je plá-
nována také v srpnu v jihoafrickém 
Johannesburgu (výstava HARDEX). 
A pak je tu září a tradiční veletrh IMT / 
MSV Brno, tentokrát nebudeme vy-
stavovat stroj a Zlatou medaili tak 
necháme jiným. Pro září je ještě ve 
hře veletrh AMB v německém Stutt-
gartu (tady bychom měli mít samo-
statný stánek).

Tradiční podzimní blok výstav 
tvoří říjnový TOOLEX v polském 
Sosnowci (zde budeme na stánku 
našeho polského obchodního zá-

stupce), TATEF v Istanbulu (na stán-
ku tureckého obchodního zástupce), 
TIB v Bukurešti (na stánku obchod-
ního zástupce pro Maďarsko a Ru-
munsko). Na závěr roku připravuje-
me tři společné účasti, výstava IIF
v Kyjevě, tradiční MACTECH v Káhi-

Na fotografii stroj WHN 15 CNC, který bude hlavním exponátem na stánku 
našeho německého obchodního zástupce Strojimport GmbH na veletrhu 
METAV 2012, který proběhne v Düsseldorfu ve dnech 28. února až 3. března 
2012.

ře a zkusíme se ještě více ukázat
v Indonésii na výstavě Machine Tool.

Jak je již několik let zvykem, tak 
plán účastí není dogma, může se
v průběhu roku měnit, když reaguje-
me na situaci v tom kterém teritoriu.

LP 2012 

Upozorňujeme, že
  

 firemní ples
TOS VARNSDORF a.s.

    

proběhne v pátek 17. února 2012 od 20:00 hod.
v sále Lidové zahrady

   

k poslechu a tanci hraje skupina Big Band BONIT
   

jako host vystoupí Martin Chodúr
    

vstupenky jsou ještě k dostání
volejte 604 294 320 (pan A. Heinrich)
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Investice Školící středisko

První letošní investičně veletržní 
číslo Horizontu zakončíme náhle-
dem do stavby školícího střediska. 
Na titulní straně je pohled do haly 
prototypové dílny ze dne 24. ledna 
2012. Na vzdáleném konci haly je 
dokončována demolice přístavby,
v popředí probíhá vyzdívání přízemí 
nové přístavby (dílenské kanceláře, 
chodba spojující budovu školícího 
střediska s administrativní budovou).

Této straně dominuje vizualiza-
ce konečné podoby vstupního areálu 
do firmy, jak by ji mohl vidět fyzicky 
zdatný pozorovatel z vrcholu hydro-
glóbu někdy v létě 2013. V první bu-
dově od parkoviště (bývalá klempír-
na) bude nad archivem velkoryse 
pojaté školící středisko (konečně),

v části nad vstupem do budovy bude 
personální oddělení a další školící 
místnosti. Podrobnější popis této 
velké investice přineseme v někte-
rém z příštích čísel Horizontu, odha-
dujeme tak zhruba kolem dovolené. 
To již bude dokončena stavební část 
obou budov a začne se s vnitřní 
úpravou. Průběžně pořizujeme zá-
běry z vnitřku obou budov, budeme 
tak moci postup dokumentovat ve 
větší příloze Horizontu. Celá stavba 
by měla být dokončena do konce 
roku 2012, současně s venkovními 
úpravami. Jako poslední bude do-
končeno parkoviště Západ, které vi-
díte na vizualizaci konečné podoby.

LP 2012

14. 2. 201227. 10. 2011


