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18. Den otevřených dveří
PRŮVODCE

Letošní velkopáteční fotografie areálu TOS VARNSDORF by
správně měla být zasněžená.
Předpovědi jsou neúprosné – na
velikonoce bude větší zima než na
vánoce. Podivné počasí v podivném světě chtělo by se říci.
My jsme však optimisté a věříme, že jednou to jaro prostě přijít
musí. Po osmnácté se otevírají některé haly, aby se mohla varnsdorfská i vzdálenější veřejnost
přesvědčit o tom, co se za poslední rok ve firmě podařilo, tedy to, co
je vidět. A současně letošní ročník
znamená návrat ke kořenům a
podstatě Dne otevřených dveří.
Za poslední léta se tento firemní svátek postupně stal lidovou
poutí, kdy požitky těla převážily
nad požitky ducha. Mnoho z hostů

dalo přednost klobáse či guláši
s pivem před pohledem na nový
stroj.
Proto dochází ke změně, nikoli ovšem radikální. Je to pobídka
k tomu, abyste vy, naši vážení a
milí hosté, měli více času a prostoru a hlavně důvodů si projít přístupné části firmy, abyste se na
vlastní oči přesvědčili o tom, co
v průběhu roku slýcháváte, nebo
naopak se přesvědčili o tom, že ty
negativní fámy nejsou pravdivé.
Abyste se zde setkali se svými
bývalými spolupracovníky a zavzpomínali na časy, kdy všechno
bylo nějak lepší. Řečeno gramatickou mluvou: zatímco nyní je to
první stupeň, tehdy to byl druhý
stupeň. Řečeno česky: rovné bylo
rovnější, křivé křivější, jasné jas-

nější ...
Anebo abyste viděli, kde pracují vaši blízcí a známí, dokonce,
pokud jste přišli do své firmy i o
firemním svátku, abyste si prohlédli prostory, kam během pracovní doby nemáte možnost zajít a
podívat se.
K tomu všemu slouží tento
Průvodce, což je trochu obsáhlejší
popis toho, co můžete dne 3. dubna 2015 ve firmě vidět.
Zbývá nám už jen zmínit se o
tom, v čem je jiná organizace Dne
otevřených dveří. Jídelna je letos
zavřená, stejně jako celá administrativní budova. Ostatně – co nenajdete ve výčtu přístupných hal,
to není přístupné. Poznáte to také
na plánku akce, který je uvnitř tohoto čísla Horizontu. Jsou nasta-

vena určitá omezení ohledně občerstvení. To je letos omezeno
především sortimentem a množstvím, což znamená, že nabízeny
budou klobásy, kuřecí čtvrtky, párky v rohlíku, obvyklý sortiment nápojů, ovoce, sladkosti, pro drsňáky
i zmrzlina. Nechybí ani pivo, ale to
je jako jediné omezeno také přístupností: každému dospělému
hostu bude při příchodu nabídnut
jeden lístek na pivo, protože pivo
bude buď na lístek, nebo za 10,Kč. Ovšem jen do té doby, dokud
nedojdou zásoby (lístků nebo piva). A s tou omezenou zásobou to
platí pro celý sortiment občerstvení.
Občerstvení se letos nachází
v hale montáže a těžké mechaniky, v lodi uvolněné odstěhovavší
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Úvod
se montáží vřeteníků. Na plánku
jsou znázorněny přístupové trasy
do haly, v místě občerstvení bude
hrát k poslechu skupina MALVAS,
bude zde také jedna z atrakcí pro

Průvodce 18. dnem otevřených dveří
děti – stánek s cukrovou vatou.
Nakonec tedy vyjmenujme
zbývající atrakce: po areálu bude
jezdit dětský výletní vláček, což
bude letos bohužel jen pro otužilé,

turnikety se v recepci otevřou
v 9:00, akce skončí v 13:00 hod.

Lehká mechanika

Lehká mechanika

MORI SEIKI
Hala lehké mechaniky je tradičně přístupná každý rok. Ve středisku lehké mechaniky uvidíte
v provozu hlubokovrtací stroj
TIBO, který byl instalován a do
provozu uveden v loňském roce.
Přímo vedle něj bude své schopnosti předvádět soustružnicko –
frézovací centrum NT 6600
DCG/4000 BS firmy MORI SEIKI
(v celkové hodnotě 34 mil. Kč, o
němž jsme psali již v roce 2012.
V klimatizované dílně pak poběží
bruska BUC 63/4000 CNC. Kromě
toho si můžete prohlédnout pracoviště s třísouřadnicovým měřícím strojem ZEISS, které bylo
v lehké mechanice uvedeno do
provozu v roce 2013.
Ve středisku nástrojárny budou v provozu oba stroje WHQ 105
CNC, ostřičky WALTER, CNC soustruh Masturn a ve středisku výroby frézovacích hlav uvidíte na zaběhávací stolici novou frézovací
hlavu HUF 50. Bude zde také
výstavka všech dostupných frézovacích hlav. V prostřední lodi, která se uvolnila po středisku výroby
zvláštního příslušenství, uvidíte
vybudovaný základ pro novou zaběhávací stolici. Tato nová stolice
vznikne ze stávajícího stroje
TOStec OPTIMA z těžké mechaniky.
A nyní zde bude místo pro
lukostřelbu. Proto je také uzavřen
vchod do haly od hydroglóbu.
Ještě nezapomínejme na kalírnu, která poběží v běžném provozu, její návštěvu doporučujeme
obzvlášť pro zimomřivé, protože
zde se jistě zahřejete. K vidění zde
budou běžné operace na několika
pecích, zájemci si mohou prohlédnout také zařízení pro plazmovou nitridaci od firmy RÜBIG z roku
2012.
LP 2015

v hale lehké mechaniky bude
oblíbená lukostřelba a na kolejích
u kotelny bude stát firemní lokomotiva.
A ještě to nejdůležitější:

Lehká mechanika

hlubokovrtací
stroj TIBO

BUC 63

LP 2015
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Montáž vřeteníků

Montáž vřeteníků
Jako novinka letošního Dne
otevřených dveří bude představena hala montáže vřeteníků a
zvláštního příslušenství. Je to hala
bývalé řezárny, jež byla po
dlouhou řadu let pronajata firmě
InterTOS. Loni proběhlo zateplení
a modernizace pláště budovy, také
uvnitř byste to nyní nepoznali,
protože hala dostala novou
podlahu, což s dalšími opatřeními
významným způsobem zvýšilo
čistotu na pracovištích. Nyní má
montáž vřeteníků komfortní parametry a může se stát jednou ze
zastávek při prohlídkách firmy našimi zákazníky.
V této budově je vytvořen
prohlídkový okruh, vstupuje se
bočními dveřmi (kvůli očekávanému nepříznivému počasí budou
vjezdová vrata zavřena). Seznámit se můžete s montáží všech
vřeteníků kromě strojů WRD a
s montáží zvláštního příslušenství.

Montáž vřeteníků

LP 2015

Těžká montážní hala
Letos bude v těžké montážní
hale méně přístupného prostoru.
Vstup do haly bude hlavním
vchodem uprostřed haly, je zde
vytvořen koridor, kterým projdete
kolem dvou strojů WRD 170, na
jednom z nich bude nasazená
frézovací hlava HOI 50 v provozu
(testování ve spolehlivostním pro-

gramu), ve druhé lodi si rozhodně
nenechte ujít zkompletovaný a
zakrytý stroj WHR 13 Q, loňskou
novinku ve výrobním programu.
Jen za první půlrok od uvedení na
trh bylo objednáno 12 strojů, další
objednávky přicházejí, takže se
čím dál častěji objevují nadějné
předpovědi, že tento stroj v krátké

WRD 170 Q

Těžká montážní hala
době nahradí na pozici „vlajkové
lodi“ stále oblíbený a žádaný stroj
WHN(Q) 13 CNC.
Zde předváděný stroj WHR 13
Q, v podstatě třináctka se smykadlem a výsuvným vřetenem, je určen pro českého zákazníka. Přes
uličku pak uvidíte stroj WRD 200
H, což je opět novinka, deskový

stroj s hydrostatický vedením.
Po odchodu z těžké montážní
haly projdete uličkou ve venkovním skladu odlitků a dostanete se
do haly montáže a těžké mechaniky.
LP 2015
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montážní hala

VARIA
SPEEDtec

sklad

WRD 150
DUO

výroba
frézovacích hlav

klimatizovaná dílna
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18. Den otevřených
dveří
3. 4. 2015
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Montáž a těžká
mechanika
Hned při vstupu do haly montáže a těžké mechaniky směrem
od těžké montážní haly narazíte
na dvě zajímavá pracoviště.
Napravo je v nově přistavené části
haly situováno nové portálové
obráběcí centrum PowerTec 4000
AG-M3 od firmy WALDRICH
Coburg. Je to největší investice
v těžké mechanice, celý projekt
dosahuje hodnoty více než 5,5 mil.
eur. V současné době je toto obráběcí centrum předáváno, proto
zatím nepoběží (předávání stroje
do zkušebního provozu ještě není
dokončeno). Už jen základ pro
tento stroj je impozantní, časosběrné video stavby stroje od prvního výkopu po závěrečnou instalaci je přístupné na firemním
facebookovém profilu a pokud to
situace dovolí, budeme ho promítat v prostoru obráběcího cen-

Montáž a těžká mechanika
tra.
Naproti obráběcímu centru je
robotické pracoviště pro kalení povrchu laserovým paprskem, Toto
pracoviště bylo uvedeno do provozu v roce 2013.
Když už tedy popisujeme to
nejzajímavější v těžké mechanice,
doplňme další stroje, které budou
v provozu. Vedle brusek to bude
v příčné lodi v provozu rovněž
pracoviště WRD 150 DUO, každoroční atrakce, také starší obráběcí
centrum WALDRICH poběží.
V lodi těžké mechaniky bude
v provozu deskový stroj WRD 130
Q, nové obráběcí centrum WHtec
130 (novinka z roku 2013), dva
stroje WHQ 13 CNC a obráběcí
centrum WHN 110 MC. Na všech
těchto strojích se bude obrábět
běžný výrobní sortiment. Ve vedlejší lodi jsou tři obráběcí centra

vstup do haly

TOStec (PRIMA s paletovým systémem, OPTIMA, která bude
v blízké době nahrazena, a VARIA
s vidlicovou hlavou HV2/V pro pětiosé obrábění) a centrum
SPEEDtec, všechna pracují v těžké mechanice.
Nezapomeňte si prohlédnout
pracoviště s třísouřadnicovými
měřícími stroji ZEISS, v lodi montáží uvidíte kromě několika strojů
WHN(Q) 13/15 CNC v různém stádiu rozpracování i jeden zkompletovaný stroj WHQ 13 CNC
(včetně krytování), poběží na něm
testovací program.
A obloukem se vracíme do
lodi, kde ještě donedávna byla
montáž třináctkových vřeteníků.
V minulých dnech tu byla položena
nová podlaha a nyní zde bude
hlavní a jediné stanoviště občerstvení se dvěma grily, elektrickým

grilem, dvěma výčepními stolicemi, bude zde místo k sezení a
bude tu hrát skupina MALVAS.
Najdete tu také stánek s cukrovou
vatou.
Venku na okružní komunikaci
před vjezdem do haly, který je situován uprostřed administrativního
přístavku, bude nástupní a výstupní stanoviště dětského výletního
vláčku.
A pokud si zajdete kolem uzavřené expedice za halu montáží a
těžké mechaniky, najdete zde na
kolejích firemní lokomotivu,
oblíbenou to atrakci dětí každého
věku, za kolejemi pak můžete
nahlédnout do firemního energocentra, kde vám službu mající
pracovník ukáže plynovou kotelnu
nebo kogenerační jednotky.
LP 2015

místo pro občerstvení

WHQ 13 CNC

WALDRICH

WRD 130 Q
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Montáž a těžká
mechanika

Montáž a těžká mechanika

WRD 150 DUO

Aktuální problém technického školství
očima Jana Rýdla
TOS VARNSDORF a.s. již
krátce po privatizaci v devadesátých letech navázal spolupráci se
svým bývalým učilištěm, které je
dnes součástí Vyšší odborné a
střední školy Varnsdorf. Ve firmě
vzniklo Středisko praktické výuky
žáků, do kterého chodí na praxi
žáci 2. a 3. ročníků, o něž se stará
21 instruktorů, všichni zaměstnanci firmy. Máme uzavřeny
smlouvy s celkem 27 žáky, na
základě kterých jim kromě ochranných pomůcek, příspěvku na studijní pomůcky a úhrady obědů
firma poskytuje stipendia ve výši
500 až 2000,- Kč a platí odměny za
produktivní práci při praxi.

Přesto s výsledky spolupráce
nejsme zcela spokojeni, zejména
s kvalitou a motivací žáků nastupujících do školy. Mnohdy se stává, že i absolventi oborů s maturitou nemají potenciál zvládnout
nároky svého oboru. Proto jsme se
rozhodli znovu si zřídit firemní
učiliště - Střední průmyslovou školu TOS VARNSDORF. Cílem je
využít postavení firmy v regionu a
nabídkou kvalitního vzdělání spojeného s rozšířenou praxí ve firmě
a s perspektivou zajímavého zaměstnání, případně dalšího studia, nabídnout žákům vycházejících ze základních škol alternativu ke všeobecnému vzdělání

na gymnáziu.
Bohužel, náš projekt „narazil“
na zřizovatele školy - Ústecký kraj.
Úředníci i politici sice uznávají
naše argumenty, ale zatím jim
chybí chuť nás podpořit. Problém
je zejména v tom, že by museli
změnit 4 roky staré rozhodnutí o
sloučení několika škol a vypořádat
se i s odporem ředitele zmíněné
VOŠ a SŠ Varnsdorf s 1250 žáky,
který nás vnímá jako ohrožení.
Přitom vedení a všichni pedagogové střediska školy, s kterým
spolupracujeme a máme zájem jej
odkoupit, projekt jednoznačně
podporují.
Zdá se, že se blýská na lepší

Technické školství

časy. Z popudu pana hejtmana
dostaneme příležitost znovu záměr, který dnes podporuje jak
Okresní hospodářská komora, tak
i Rada pro hospodářský a sociální
rozvoj a město Varnsdorf, projednat v krajských orgánech. Jsme
přesvědčeni, že zvítězí zdravý rozum a vyřešíme největší ohrožení
naší firmy spočívající v nedostatku
kvalifikovaných, kteří budou
schopni převzít a dále rozvíjet více
jak stoleté know-how výroby
světově uznávaných obráběcích
strojů ve Varnsdorfu.
Ing. Jan Rýdl st.,
časopis machining & tooling
magazine č. 1 / 2015

Změny oproti loňsku
Méně občerstvení
Méně atrakcí
VÍCE TOSu
Grily a nápoje v hale těžké mechaniky.
Na recepci je každému dospělému hostu
nabídnut lístek na 1 PIVO
PIVO bez lístku je za 10,- Kč,
zbytek občerstvení zdarma
Dodržujte bezpečnostní pravidla a pořádek.
Odpadky odhazujte jen do nádob
k tomu určených.
Dne 3. dubna 2015 je v areálu povoleno
fotografovat na volném prostranství
mimo budovy bez omezení.
Uvnitř budov je fotografování možné jen se
svolením příslušného pracovníka firmy
(nebo svého průvodce).
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