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Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
dat 7 strojů, následuje Itálie s pěti
stroji, Čína se 4 stroji. Do pěti teritorií bylo prodáno po 2 strojích,
do deseti teritorií po jednom kusu.
Sledujeme pokles prodejů do ČR a
SR, je to dáno zatím „zamrzlým“
dotačním programem, který měl už
několik měsíců běžet naplno, ale
v důsledku nečinnosti (nebo velmi
utlumené činnosti) příslušných
úředníků na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR bylo schváleno
jen pár nových projektů, přičemž
podle plánu MPO ČR to již měly být
stovky projektů. Od začátku roku se
zatím nejvíce daří v teritoriích Jana
Kováře. Nejprodávanějším byl
stroj WHN(Q) 13/15 CNC, následovaný WHR/WRD 13 (Q).

Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo
opět ve spojených školících místnostech Školicího střediska. Stalo
se tak ve čtvrtek 23. června. Stejně
jako v prosinci loňského roku si
novinky a závažnější informace přišlo poslechnout téměř 100 zaměstnanců.
Setkání zahájil předseda správní rady Ing. Jan Rýdl. Po něm vystoupil ﬁnanční ředitel Ing. Radek
Rozsypal, který přednesl zprávu o
výsledcích hospodaření TOS
VARNSDORF a.s. za období leden
až květen 2016 s výhledem do
konce letošního roku. Informace
nebyly moc optimistické, což dokazovaly údaje ve srovnávací tabulce, kde sice tržby za vlastní výrobky
a služby překročily loňskou hodnotu, stejně tak produktivita práce
z přidané hodnoty, ale hospodářský
výsledek provozní i před zdaněním
dosáhly hodnot nižších než loni.
Osobní náklady mírně vzrostly, a to
díky prémiím propláceným ze začátku letošního roku. Ovšem minimálně do poloviny roku prémiový
ukazatel již plněn nebude. Všechny
nejdůležitější ukazatele jsou za toto
období pod plánovanými (vyjma již
zmíněných osobních nákladů).
Finanční ředitel na závěr svého
vystoupení přece jen jednu veskrze
pozitivní informaci přinesl: společnost TOS VARNSDORF a.s. získala
od renomované auditorské ﬁrmy
D&B (Dun & Bradstreet) nejvyšší
možné certiﬁkační hodnocení TOP
RATING. To získávají společnosti,
které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě po dobu mini-

málně 12 měsíců. Jinými slovy to
znamená, že TOS VARNSDORF se
dostal do úzké společnosti ﬁrem
pro banky spolehlivých s velmi dobrou platební morálkou.
Následovala informace od obchodního ředitele Miloše Holakovského, který vyhodnotil aktuální
vývoj ve světě z pohledu dopadu na
obchod a podrobněji popsal aktuální situaci v oblasti prodejů. Plán

prodejů strojů na rok 2016 je 122
kusů. Do konce května bylo prodáno 39 strojů. Stálicí je pořád ještě
stroj WHN(Q) 13/15 CNC ve všech
svých modiﬁkacích, méně se dařilo
prodávat deskové stroje řady WRD.
Poměrně lépe na tom jsou menší
stroje, zejména WH(Q) 105 CNC.
Z pohledu teritorií na tom je nejlépe stále Rusko, kam se i přes trvající
sankce ze strany EU podařilo za
prvních pět letošních měsíců pro-

Výrobní ředitel Ing. David Nejedlý popsal realizované a plánované investice. Mezi investice, které
už proběhly, patří regálové pole pro
vřetena v hale lehké mechaniky,
regálové pole pro plánované obráběcí centrum YASDA tamtéž, nový
ostřící stroj REINECKER WZS 70,
dva nové soustruhy v hale lehké
mechaniky, zkušební stolice na frézovací hlavy, zkušební stolice na
vřeteníky (zde je cílem, aby již od
září 2016 bylo možné testovat
jakýkoli vřeteník), dva sloupové jeřáby. Zmínil se také o tom, že v administrativním přístavku haly
montáže vřeteníků byly dokončeny
práce na učebnách Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF, která zahájí svoji činnost 1. září 2016.
Praktická výuka žáků bude probíhat v prostorách haly lehké me-

První litinový stojan ke stroji WRD 170 (Y = 5000 mm)
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chaniky, kde už jsou instalovány
pracovní stoly, sloupové vrtačky a
frézky.
Do konce letošního roku a v roce 2017 by měly být realizovány tyto
investice: zhotovení základu pro
nové obráběcí centrum WHT 110,
montovaná příčka mezi halou těžkých mechanik a montáží „třináctek“, v hale lehké mechaniky pak
dovybavení dílen pro praktické
vyučování SPŠ TOS VARNSDORF
a instalace obráběcího centra
YASDA.
Následovalo vystoupení technického ředitele Ing. Jána Pagáče,
který informoval o výstupech technického rozvoje v roce 2016. Zde se
omezíme jen na výčet, podrobnosti
k jednotlivým vývojovým úkolům
(stejně jako k investicím výše jmenovaným) se budeme vracet v následujících číslech Horizontu.
Letos bylo dokončeno nové provedení stojanu pro stroje WRD
130/150 (Q), tento stojan je nyní litinový a má nové (lepší) parametry.
Rovněž tak bylo od 4. série změněno těleso stojanu pro stroj WRD
170 (Q) – to však beze změny parametrů. U stroje WHR 13 (Q) byly od
2. série provedeny konstrukční
změny v oblasti vřeteníku a stojanu, u stroje WRD 13 (Q) bylo realizováno nové provedení krytování.
Byly vyvinuty a zkouškami prošly či
procházejí frézovací hlavy HOIL
50, HUF 50 a HOF 50. Nová verze
řídicího systému Heidenhain TNC
640 byla úspěšně aplikována u typu
WH(Q) 105 CNC a nyní se oživuje u
typu WHN(Q) 13 CNC. U ostatních
strojů zatím deklarujeme tento
řídicí systém jako opci (variantu
řešení za příplatek s delší dodací
lhůtou v závislosti na druhu a počtu
požadovaného zvláštního příslušenství). Probíhá vývoj stolu S80
s nosností 80 tun.
Technický ředitel podrobněji
popsal zcela nové obráběcí centrum WHT 110/130 C, jehož stavba
prvního kusu právě nyní probíhá
v prototypové dílně. Tento popis
s prvními fotograﬁemi si necháme
pro zářijové nebo říjnové číslo
Horizontu, protože na přelomu léta
a podzimu letošního roku očekáváme představení této nové řady
obráběcích center našim obchodním zástupcům a poté i odborné
veřejnosti.
Následovala diskuse, v níž nemůžeme pominout smělé vystoupení jedné naší kolegyně. Kdo v ten
moment nebyl přítomen, jistě se o
obsahu této připomínky během
několika hodin dozvěděl. Toto vystoupení se týkalo dodržování etického kodexu a u vedení společnosti
se setkalo s kladnou odezvou a
posléze i kladnou reakcí. Poté se

diskuse zaměřila na technické a
ekonomické otázky, například zazněl dotaz týkající se plánovaného
osudu „třináctek“, stále nejprodávanějších strojů z naší nabídky.
Nová řada obráběcích center WHT
má ambici tyto populární stroje
nahradit, ovšem potvrzení záměru,
že se to podaří, je otázkou několika
příštích let, obzvlášť když zákazníci
stále vyžadují osvědčené „třináctky“. Na jiný dotaz generální ředitel
Ing. Jan Rýdl, MBA odpověděl, že
soustruhy nebudeme vyrábět (byl
to dotaz směrovaný na možné rozšíření výrobního programu). Generální ředitel se rovněž vyjádřil k připravovanému nařízení Evropské
unie o energetických třídách obráběcích strojů. Myšlenky eurokomisařů jsou v tomto směru v rozporu
s pohledem výrobců obráběcích
strojů. Zatímco EU se snaží hodnotit energetickou náročnost, tak
mnohem logičtější je hodnocení
energetické efektivity produktů.
Evropské sdružení výrobců obráběcích strojů CECIMO dostalo za
úkol připravit metodiku pro přípravu této směrnice s cílovým datem 2026. (Při psaní posledních vět
LP 2016 odolával pokušení uštěpačně komentovat toto – a nejen
toto – konání EU, ale protože tato
reportáž by měla být objektivní,
nemůže obsahovat komentáře a
poznámky subjektivního charakteru …). Generální ředitel na závěr
diskuse ještě okomentoval nejbližší
výhled společnosti s tím, že na
konci července bude situace zřejmější, takže po celozávodní dovolené by již mělo být jasnější, jak se
bude vyvíjet druhé pololetí a zda
budou zapotřebí nějaká další

opatření.
Poté následovalo tradiční předání ocenění nejlepším pracovníkům, nyní za první pololetí roku
2016. U jednotlivých oceněných
přinášíme hodnocení jejich nadřízených, která vyjmenovávají důvody, proč byli vybráni.
Za úsek generálního ředitele
byl oceněn pan Petr Diessner,
předák oddělení technické kontroly. Svědomitě plní úkoly, je
samostatný, iniciativní a důsledný.
Trvale podává stabilní výkony a
neustále pracuje na svém profesním rozvoji. Svou práci odvádí
bezchybně, problémy řeší aktivně
a bez potíží zvládá problematiku
v rámci svého pracovního zařazení.
Za úsek obchodního ředitele
byl oceněn pan Jan Drusan,
marketingový technik. Dlouhodobě přistupuje k zadaným úkolům
velmi zodpovědně, zejména pak při
realizaci celkové změny prodejních
a propagačních materiálů, kde se
zásadní měrou zasloužil o zpracování tohoto úkolu (tisk nových prospektů, vytvoření nových prezentací a technických nabídek výrobků
včetně umístění materiálů na webové stránky).
Za úsek technického ředitele
pan Jiří Lorenz, strojní konstruktér. Svým přístupem svědomitě
zastává svoji práci a je platným
týmovým pracovníkem. Jako konstruktér je tvůrčí, vynalézavý s prostorovou představivostí a technickým myšlením. Od začátku roku
2016 čelil různým výzvám trhu se

speciálními požadavky zákazníků.
Řešil aplikace a opční provedení,
které si vyžádaly nový směr a konstrukční vývoj našich výrobků.
Za úsek výrobního ředitele
v těžké mechanice byl oceněn pan
Karel Kolouch, horizontář.
Dlouhodobě se angažuje nad rámec
svých pracovních povinností. Velmi aktivně spolupracuje s technologií a samostatně vylepšuje výrobní procesy. Velkou měrou se
podílí na odlaďování složitých
kooperací.
Za úsek výrobního ředitele
v lehké mechanice byl oceněn pan
Martin Klautz, soustružník. Je
nejlepším pracovníkem na stroji
MORI SEIKI, velice ochotný a
vstřícný. Ocenění získal především
za rozběhnutí výroby řetězových
kol na lehké mechanice a za ochotu
pracovat přesčas za dlouhodobě
nemocného pana Wenzela.
Za úsek výrobního ředitele
v montážích byli oceněni pan
Zdeněk Doležal, montér zámečník, a pan Petr Gramblička,
montér elektro, za instalaci stroje
WRD 180 Q výrobní číslo 0102 u
zákazníka v Indii ve velmi ztížených
pracovních a klimatických podmínkách.
Za úsek ﬁnančního ředitele byl
oceněn pan Karel Šiman, údržbář energetických zařízení. Podává
trvale špičkové pracovní výkony a
je každoročně při hodnotícím rozhovoru vysoce ohodnocen. Pan Šiman je schopen pracovat samostatně, objemem skutečně vykonávané
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činnosti výrazně přesahuje své
povinnosti, dosahuje nadprůměrné výkonnosti a díky vrozené
sebekontrole vždy odvádí perfektní
práci. Má zdravý logický úsudek, a
pokud je postaven před složitý
úkol, nepřestane, dokud problém
nevyřeší. Pro svůj neustálý zájem o
novinky si stále udržuje přehled o
technickém vývoji. Pracovník je to
univerzální s mnoha oprávněními a

osvědčeními na vyhrazená technická zařízení: topičský průkaz, průkaz obsluhy tlakových nádob
stabilních, jeřábnický a vazačský
průkaz, svářečský průkaz, osvědčení o státní svářečské zkoušce plynem, osvědčení ITI na montáž a
opravy plynových zařízení (průmyslových plynovodů atd.), čímž se
stal specialistou na plynová zařízení ve ﬁrmě.

Na závěr se generální ředitel
s přítomnými rozloučil, poděkoval
za práci v nelehkém prvním pololetí 2016 a vyslovil naději, že přes
všechny vnější okolnosti bude
situace ve druhém pololetí přece
jenom optimističtější.
zapsal LP 2016

chcete uchovat na delší dobu, si nezapisujte gelovou tužkou, a pokud
si je přesto takto zapíšete, nenechávejte tyto poznámky na místě, kam
dosáhnou sluneční paprsky, protože Sluncem vygenerované teplo
vám za pár dnů spolehlivě sežere
všechna písmena na papíru gelovou tužkou napsaná)

(rada na závěr: poznámky, které

Jaký byl TOSday 2016
Ve čtvrtek 16. června 2016 se
uskutečnil v areálu TOS VARNSDORF tradiční Zákaznický den
TOSday 2016. Předcházela mu
středeční celosvětová konference
obchodních zástupců, kterou pod
názvem TOSmeet již potřetí společnost uspořádala ve spojených
místnostech Školicího střediska. O
této významné odborné akci najdete informace v jiném článku tohoto
čísla.
Při zákaznickém dnu jsme se
drželi osvědčených postupů z posledních let, což také přispělo
k hladkému, intenzivnímu a pro
všechny zúčastněné přínosnému
průběhu akce. Akci navštívilo celkem 221 pozvaných hostů, z nich
bylo 98 z České republiky, 8 ze Slovenska, 73 z ostatního zahraničí a
42 pracovníků vystavovatelů (letos
se akce zúčastnilo rekordních 18
vystavovatelských ﬁrem). Mezi
hosty samozřejmě převažovali
zákazníci, ale byli tu i obchodní
partneři a zástupci škol a dalších
institucí. Ti všichni si prohlédli
nejen ﬁrmu jako takovou, ale
zejména představované novinky ve
výrobním programu a ukázky
zajímavých technologií.
Právě tyto ukázky technologií
na vybraných strojích spolu s běžně
pracujícími stroji ve všech dílnách
demonstrují, že TOS VARNSDORF
svým výrobkům natolik věří, že je v
celé paletě typů používá při vlastní
výrobě. Hosté tak mohou poznat
schopnosti a možnosti všech nabízených výrobků přímo v reálném
prostředí, při plném nasazení a
zatížení. A to je mnohonásobně
prokazatelnější a užitečnější zkušenost než desítky veletrhů najednou.
Šířku nabídky při letošním
TOSday si ilustrujme na několika
předváděných technologií. Na
technologickém pracovišti WRD
150 DUO bylo předváděno obrábění dvou velkých motorových bloků
pro dieselové lokomotivy (obrobky
známé z testování prvního hydrostatického stroje WRD 180 H).

Obráběcí centrum VARIA ukazovalo, jak zvládá pětiosé obrábění
zkušebního obrobku s pomocí
vidlicové frézovací hlavy HV/V
(obrábění obecných ploch). Na
deskovém stroji WRD 130 Q bylo
předváděno obrábění litinového
válce (v podstatě tělesa velkého
ventilu) s využitím lícní desky LD
650. Na novém obráběcím centru
WHtec 130 bylo prezentováno
obrábění ozubení na dvou mezikružích (s ukázkou paletové výměny).
Dále si hosté mohli prohlédnout plně v akci pracující nové portálové obráběcí centrum Waldrich,
nedávno zařazené do plného provozu, demonstraci kalení a navařování na robotickém laserovém
pracovišti, dvě nové zaběhávací
stolice (jedna pro těžké frézovací
hlavy, druhá pro vřeteníkové jednotky všech vyráběných typů strojů). Již potřetí si mohli prohlédnout
ve 3D projekci virtuální realitu –
modely nyní již čtyř strojů z produkce ﬁrmy včetně ukázky technologických operací (tento projekt
vznikl ve spolupráci s VUT Brno).
A samozřejmě byla ke zhlédnutí
připravena celkem v pěti výrobních
halách řada dalších strojů ze
strojového parku ﬁrmy, včetně
třísouřadnicových měřících strojů.
Přístupné byly i prostory montáže,
kde se nacházelo v různém stádiu
montáže široké spektrum od nejmenších vyráběných strojů (WHQ
105 CNC) až po ty největší (deskový
stroj WRD 170 s osou Y = 7 000
mm, který již nyní míří k tureckému zákazníkovi).
Letos se zákaznického dne zúčastnil i rekordní počet vystavovatelů, dodavatelů nástrojů, měřících
zařízení, zvláštního příslušenství a
softwaru (již zmíněných 18 ﬁrem).
Poprvé se na této akci prezentovaly
i dvě dceřiné společnosti, Metalurgie Rumburk a TOS Olomouc. A
jako speciální novinku společnost
představila vznikající Střední
průmyslovou školu TOS VARNSDORF.
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Jaký byl TOSday 2016
SPŠ TOS VARNSDORF vznikla
v letošním roce po několikaletém
boji za založení soukromé střední
školy, nabízející jak učňovské, tak
maturitní obory zaměřené na strojírenství. Je to reakce na akutní nedostatek nových pracovníků, kteří
by měli mít kvalitní technické
vzdělání. Střední průmyslová škola
zahajuje svoji činnost od 1. září
2016, otevírají se dvě třídy. TOS
VARNSDORF si od tohoto projektu, na kterém spolupracuje s řadou
strojírenských ﬁrem zejména z
děčínského okresu, slibuje, že nová
střední škola se stane trvalým zdrojem kvalitně připravených absolventů, kteří již při studiu projdou
ﬁrmou a získají potřebné technické
vzdělání. A již teď snad můžeme
prozradit, že slavnostní zahájení
činnosti SPŠ TOS VARNSDORF by
mělo být opravdu slavnostní, účast
přislíbil ministr ﬁnancí a místopředseda vlády Andrej Babiš.
Zákaznický den TOSday 2016
se vydařil. Již teď se můžeme těšit
na příští ročník, kdy hostům ve
světové premiéře předvedeme mimo jiné i velmi zajímavou novinku,
obráběcí centrum WHT 110 C. A
děkujeme všem pracovníkům společnosti, kteří se při přípravách a
vlastním konání akce zasloužili o
její nedrhnoucí, na informace bohatý a pro naše zákazníky a obchodní zástupce jistě přínosný průběh.
LP 2016

Zaběhávací stolice na frézovací hlavy
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Předváděcí technologie - motorové bloky na WRD 150 DUO

TOSmeet 2016
Pokud chce ﬁrma TOS VARNSDORF a.s. patřit k celosvětovým
leadrům ve výrobě a prodeji strojů
s horizontálním uložením vřetena,
pak musí splnit dva základní požadavky. Za prvé mít konkurence
schopný produkt po stránce technické a cenové, za druhé mít fungující celosvětovou prodejní síť.
První podmínku splňujeme a co do
počtu ročně vyrobených a prodaných strojů jsme v naší kategorii
v Evropě číslo jedna. Ke splnění
druhé podmínky je určeno setkání s
našimi dealery z celého světa pod
názvem TOSmeet.
Letošní setkání se konalo ve
středu 15. června 2016 a zúčastnilo
se ho 50 obchodních partnerů, kteří zastupovali 27 teritorií. To znamená, že z pohledu zastupovaných
teritorií byla účast 67,5 % a jedná se
o nejlepší účast ze všech tří ročníků.
Nejvzdálenější partneři přiletěli
z Číny a Kanady. Toto setkání má
pro nás mimořádný význam, neboť
v jednom dni dokážeme posbírat
téměř z celého světa informace o
vývoji v jednotlivých teritoriích a
zároveň požadavky na vývoj našich
produktů a služeb. Byl to právě
první ročník TOSmeet v roce 2014,
který ukázal správnost tohoto setkání a na kterém jsme vyslyšeli požadavek z trhu na doplnění sortimentu našich strojů o WHN 13 s výsuvným smykadlem a o lehký stroj
v deskovém provedení. K dnešnímu dni evidujeme 15 prodaných
strojů WHR 13 (Q) a 4 stroje WRD
13 (Q).

V letošním roce jsme našim
partnerům představili novou produktovou strategii pod označením
WHT 110 a WHT 130 ve standardním provedení i v provedení obráběcího centra. Dále byla diskutována problematika frézovacích hlav,
aplikace nového řídicího systému
TNC 640, AVN pro menší počet nástrojů, realizaci cyklu 19/800, ale i
taková problematika, jako jsou
základové plány, tvorba kompletní
dokumentace pro stavební ﬁrmy a
předexpediční dokumentace ke
strojům.
V části věnované marketingu
jsme představili tzv. privátní sekci
na webových stránkách TOS
VARNSDORF, která nám umožní
okamžitě předávat nové informace
a změny všem partnerům po celém
světě.
Celý program byl tlumočen do
ruského, německého a anglického
jazyka. Mohu konstatovat, že toto
celodenní setkání mě utvrdilo
v názoru, že pracujeme s partnery,
kteří mají zájem o spolupráci
s TOSem, mají zájem o nové informace a chtějí být naší úspěšnou
prodlouženou rukou v teritoriích.
Na závěr bych rád poděkoval
všem, kdo se zasloužili o přípravu a
zdárný průběh akce TOSmeet
2016.
Miloš Holakovský

WHR 13 Q a HUF 50
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Pochvala montérům

Z ﬁrmy

Výzva
Zaměstnanci společnosti TOS
VARNSDORF současní i bývalí,
stejně tak přátelé a příznivci ﬁrmy
si za mnoho posledních let zvykli na
to, že je celým rokem provází speciální ﬁremní stolní kalendář.
Také pro rok 2017 připravujeme nové vydání. A již po páté budete jeho spoluautory. Pokračujeme v populární sérii „Tosáci sobě
aneb Svět našima očima“, kdy zaměstnanci a přátelé ﬁrmy přispívají
svými fotograﬁemi.
Nastává doba dovolených, čas
jako stvořený pro pořízení jedinečných fotograﬁí. Není to však jen
dovolenková příležitost, která vám
může přihrát něco pozoruhodného
nebo zaznamenáníhodného.
Vyzýváme vás, abyste poslali
své fotograﬁe buď na adresu
horizont@tosvarnsdorf.cz
nebo je přineste osobně Ing. Ladislavu Plaňanskému, oskenujeme
je. Pokud budete chtít fotograﬁi
(klidně jich může být více, aby bylo
z čeho vybírat) umístit k nějakému
konkrétnímu datu, opět platí heslo
„Kdo dřív přijde, ten to tam bude
mít.“ A chcete-li u fotograﬁe mít
nějaký text, napište ho a přiložte do
mailu nebo k fotograﬁi.
Takže ještě jednou: kalendář
2017 bude již popáté sestaven z vašich fotograﬁí a stále platí stejná
pravidla jako v předchozích čtyřech
vydáních. Nezapomeňme na uzávěrku: fotograﬁe posílejte do
30. září 2016.
LP 2016

Aktualita
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Aktualita - vyhodnocení sociometrického šetření
Ve dnech 13. a 14. června 2016
bylo ve společnosti TOS VARNSDORF uspořádáno již třetí sociometrické šetření, známější pod
přívětivějším názvem anketa.
V den uzávěrky tohoto čísla (tedy
21. července 2016) jsme se dozvěděli výsledky této ankety.
Samotné vyhodnocování probíhalo po dobu pěti týdnů, s výsledky byli seznámeni nejprve členové
vedení společnosti, poté zaměstnanci. Je to, jak již jsme uvedli, třetí
průzkum v pořadí, první proběhl
v roce 2011, druhý v roce 2014.
S podrobnými výsledky letošního
průzkumu vás seznámíme v některém z dalších čísel Horizontu, nyní

přinášíme několik údajů tak, jak
jsme je namátkou zachytili při
prezentaci pro zaměstnance.
Dotazník byl anonymní, obsahoval 43 otázek, odpovědi dodalo
323 zaměstnanců, z toho 44 žen,
268 mužů a 11 své pohlaví neuvedlo. Cílem průzkumu bylo zjištění
aktuální situace a atmosféry napříč
společností, zjištění spokojenosti
zaměstnanců se zaměřením na
motivační a demotivační prvky.
Výsledky byly graﬁcky zpracovány, dnes uvádíme jen čísla.
Odpovědělo 51 % dělníků, 45 %
THP, zbytek kategorii neuvedl. Mezi zajímavé údaje patří například:

31 % zaměstnanců pracuje ve ﬁrmě
v intervalu 11 až 20 let, 39 % má
střední odborné vzdělání s maturitou, 63 % je spíše spokojeno se
zaměstnáním v TOSu, 51 % odpovědělo „spíše ano“ na dotaz, zda
jsou dostatečně informováni o
cílech ﬁrmy. Z odpovídajících 64 %
uvedlo, že získávají informace na
výrobních poradách, 33 % na setkáních s vedením ﬁrmy a 31 % z Horizontu (takže když si toto vydání
Horizontu vezmete na výrobní poradu, není co řešit … ).
Celkem 61 % respondentů si
myslí „spíše ano“ na otázku, zda
jsou naše stroje a nabízené služby
kvalitní, 53 % odpovědělo „určitě

ano“ na dotaz, jestli vědí, co mají
dělat, dokonce 77 % je spokojeno se
vztahy na pracovišti, 85 % zúčastněných konkrétně uvedlo, co může
zvýšit motivaci lidí ve ﬁrmě.
A co nás těší, tak 53 % z dotázaných na otázku, jaké služby sociálního programu využívá, odpovědělo, že Horizont.
Po prezentaci odpovědí následovalo porovnání průzkumů z let
2014 a 2016. Z průzkumu vyplynulo to, co obecně platí asi všude:
mezi motivujícími faktory trvale
vládne triumvirát peníze – mezilidské vztahy – pracovní podmínky.
LP 2016

Z tiskové zprávy Svazu dopravy a průmyslu ČR
Téměř dvě desítky zástupců
ﬁrem působících ve Šluknovském
výběžku se počátkem června sešly
ve strojírenském podniku TOS
VARNSDORF, aby zde diskutovaly
o problémech podnikání v regionu.
Jednání svolal Svaz průmyslu a
dopravy ČR (SP ČR). Klíčovým tématem bylo vedle nedostatku kvaliﬁkovaných pracovníků zejména
zásobování Šluknovského výběžku
elektrickou energií a možnosti řešení. Přítomní se shodli v tom, že
zásobování podniků pouze jediným
110kV vedením, které bylo vybudováno před 50 lety, je nevyhovující a
představuje riziko pro rozšiřování
výroby či kalamitní situace. Podpořili proto výstavbu nového pro-

pojovacího vedení 110kV na trase
Nový Bor – Varnsdorf.
„Naší snahou je zlepšovat
podmínky podnikání a pomáhat
rozvoji regionů. Zajištění bezpečného a stabilního napájení Šluknovského výběžku elektrickou
energií vnímáme jako zásadních
věc pro místní podniky,“ uvedla
generální ředitelka SP ČR Dagmar
Kuchtová k záměru svolání diskuse. Konkrétní příklad zmínil hostitel setkání předseda správní rady
TOS VARNSDORF Jan Rýdl, který
poukázal na obavy z výpadků elektřiny. „Jeden den výpadku elektřiny znamená ztrátu pěti milionů
korun. Zvýšení spolehlivosti dodávek je však pro nás nezbytné i z to-

ho, důvodu, že zvažujeme rozšíření
výroby,“ uvedl.
Představitelé místních ﬁrem
jako je například Benteler ČR,
ELITE, HELIX či Metalurgie Rumburk uvedli, že řešení záložními
zdroji by pro ně z dlouhodobého
hlediska bylo ekonomicky nevýhodné. Zástupce společnosti Teplárna Varnsdorf Miroslav Novotný navíc upozornil, že v jejich
případě nejde pouze o ﬁnanční
ztráty, ale v době výpadku je rovněž
ohrožena dodávka tepla do města a
například společnosti Velveta. Navíc některé podniky plánují rozšíření výroby a chystá se příchod
zahraničních investorů.

Na dotazy podnikatelů odpovídal člen představenstva ČEZ Distribuce a ředitel úseku Síťové služby
Vladimír Budinský. Poukázal na to,
že přenosové možnosti stávajících
vedení a zatížení v oblasti dosahuje
limitních hodnot a že v případě kalamity nebude možné zajistit podnikům bezpečnou a trvalou dodávku elektrické energie. „Již 20 let se
snažíme o nápravu stavu vybudováním nového 110kV vedení,“ uvedl. Zmínil kompromisní řešení výstavby a úpravy původního návrhu
výstavby nového vedení, díky němuž by v ČR vznikl ojedinělý případ
vedení el. energie, kdy jeho část,
v úseku CHKO, bude vedena kabelem pod zemí.

Redakce ﬁremních
novin HORIZONT vám
přeje co nejpříjemnější
prožití dovolené, načerpejte síly na druhé
pololetí, prožijte ty dva
týdny se svými blízkými a tam, kde to máte
rádi nebo kde se vám
bude líbit. Myslete jen
na sebe a nenechte se
vytáčet věcmi, které
stejně nemůžete ovlivnit. Zdraví je jen jedno,
tak o něj dbejte.
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