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Výzva vedení společnosti pro zaměstnance TOS VARNSDORF a.s.
TOS VARNSDORF a.s. hledá z řad svých zaměstnanců zájemce o dlouhodobý pobyt v zahraničí
za účelem výkonu pracovní pozice:

Technická podpora při montáži strojů pro teritorium Taiwan
Požadavky:
ź středoškolské vzdělání v oboru strojírenství, případně elektro
ź znalost čtení technické dokumentace (výkresy dílců, elektroschémata)
ź technické znalosti v oblasti obráběcích strojů z produkce TOS VARNSDORF a jejich

ovládání
ź znalost AJ na úrovni minimálně B1 (samostatný uživatel)
ź praxe v TOS VARNSDORF minimálně 3 roky

Osobnostní předpoklady:
ź komunikační dovednosti, profesionální vystupování, samostatnost a iniciativa

Náplň práce:
ź technická podpora při stavbě nových strojů
ź zaučování místních pracovníků
ź koordinace komunikace mezi TOS VARNSDORF a ﬁrmou LITZ

TOS VARNSDORF pro vybrané pracovníky zajistí:
ź potřebnou praxi ve stavbě strojů pro Taiwan
ź technické znalosti a dovednosti v ovládání potřebných počítačových programů

Přihlášky formou profesních životopisů předejte do odboru ŘLZ pí Vladimíře Hulánové Makalové
nebo zašlete na email vhulanova@tosvarnsdorf.cz do 20. ledna 2017.

Pozvánka na setkání se zaměstnanci společnosti
Tradiční zimní setkání vedení společnosti se zaměstnanci se koná

v úterý 20. prosince 2016
v přednáškových sálech A, B a C školicího střediska

od 14:00 hod.
Všichni zaměstnanci jsou zváni na toto pravidelné předvánoční setkání.

Představujeme dceřiné společnosti
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METALURGIE Rumburk
METALURGIE Rumburk v roce 2002

První dceřinou ﬁrmou společností TOS VARNSDORF, kterou
v tomto cyklu představujeme, je
rumburská slévárna.
Historie slévárny na březích
Mandavy sahá až k začátku minulého století. Rozvoj strojírenství jako
důsledek bouřlivého vývoje textilního průmyslu v regionu už od konce 19. století vyžadoval zavedení
dalších souvisejících odvětví, mezi
které patřilo také slévárenství. Výrobci textilních a obráběcích strojů
potřebovali odlitky. O počátcích
rumburské slévárny se můžeme
dočíst v knize „Varnsdorf město
průmyslu a zahrad“, kterou vydala
společnost TOS VARNSDORF a.s.
v roce 2003 ke stému výročí svého
založení.
Rumburská slévárna byla založena v roce 1903 jako součást podniku se dvěma závody, což byly
strojírna se specializací na výrobu
textilních strojů a slévárna šedé
litiny. Ve slévárně se sice odlévaly
součástky pro vlastní strojírnu, ale
již od počátku podstatnou část
produkce tvořily odlitky právě pro
ﬁrmu Arno Plauert Maschinenfabrik. Jako zajímavost uveďme, že
odlitky z rumburské slévárny putovaly do varnsdorfské strojírny zpočátku přes Německo pomocí koňských povozů (takřka podél břehů
Mandavy, což je logické, protože
byla požadována co nejrovinatější
trasa).
V té době byla rumburská slévárna středně velkým podnikem,
který zaměstnával přes 100 zaměstnanců a byl pobočným závodem stejnojmenné ﬁrmy se sídlem
v Neugersdorfu v Sasku „Webstuhlfabrik und Eisengiesserei Gustav
Thiele, Aktien – Gesellschaft“ (Továrna na tkalcovské stavy a slévárna šedé litiny Gustav Thiele, akciová společnost). V roce 1945 byl
rumburský podnik konﬁskován a
byla v něm zavedena národní sprá-

va. V roce 1946 se objevily snahy o
rozšíření strojírny zavedením
výroby automatických stavů typu
C. A. Roscher (produkt stejnojmenné ﬁrmy v Jiříkově). Výrobu se
ale nepodařilo prosadit, a tak byl
celý závod s účinností od 1. ledna
1947 převeden do národní správy
Severočeským strojírnám a slévárnám, n. p., Praha.
K dalšímu přesunu došlo v průběhu roku 1947, kdy se ﬁrma Thiele
stala součástí nově utvořeného
národního podniku Textilstroj
Rumburk, který dále tvořily závody
Rutewe Rumburk a Roscher
Jiříkov. V roce 1949 byl závod Thiele z tohoto podniku opět vyčleněn a
stal se součástí strojírenského podniku TOS Čelákovice n. p. Rozhodnutí se však týkalo pouze slévárny,
kterou TOS převzal do své správy
včetně všech zaměstnanců. Strojírna zůstala mimo. O jejím osudu
bylo rozhodnuto 20. prosince 1949,
kdy došlo k dohodě mezi Textilstrojem a TOS Varnsdorf, na jejímž
základě bylo její strojní zařízení
převzato Textilstrojem, kdežto
uvolněné objekty převzal TOS.
V roce 1950 sem pak bylo přemístěno zařízení slévárny z bývalé ﬁrmy
Bönisch ve Varnsdorfu. Její zaměstnanci však odmítli do Rumburka odejít a všichni včetně vedoucího raději přešli do jiného
varnsdorfského podniku „Zimmer
dědicové“, jehož součástí byla i
slévárna šedé litiny a barevných
kovů (bývalá varnsdorfská slévárna, v současnosti už jen prázdná
skořápka několika budov hyzdících
příjezd do města). S účinností od 1.
ledna 1950 se pak všechny objekty
ﬁrmy Thiele staly součástí nově
utvořeného podniku TOS Varnsdorf, národní podnik, jako jeho
závod 02 - slévárna Rumburk.
Závod po roce 1945 zaměstnával zhruba 110 osob. Počet zaměstnanců k datu sloučení stoupl na
188. Budovy i strojní zařízení

slévárny byly velmi zastaralé a
závod nestačil pokrývat poptávku
mateřského podniku. Krátce po
převzetí slévárny tak došlo k jednání o její rekonstrukci, protože bylo
nutné zvýšit výrobní kapacitu na
300 tun měsíčně. V průběhu roku
1950 byl zpracován projekt ve výši
22 mil. Kčs, přesto k rekonstrukci
nedošlo. Navíc se při geologickém
průzkumu zjistilo, že slévárna je
postavena na místě bývalého rybníka. To spolu s faktem, že stojí na
břehu Mandavy, způsobuje, že v celém areálu je vysoká hladina spodní
vody - pouze 1,5 m pod povrchem.
Vedení TOS Varnsdorf a slévárny
proto zvažovalo návrh, aby přípravy k rekonstrukci slévárny byly
zastaveny a místo toho byla na jiném místě postavena nová slévárna. Pro odpor ministerstva národní
obrany, které zakázalo výstavbu
nových velkých průmyslových
objektů v blízkosti státních hranic,
se však tento záměr neuskutečnil.
Jako pobočný závod TOSu
fungovala slévárna jen s některými
nejnutnějšími přestavbami až do
počátku devadesátých let 20. století. Kvůli zastaralému zařízení a
vybavení, překračování ekologických norem, malou kapacitu apod.
se dokonce několikrát zcela vážně
uvažovalo o zastavení jejího provozu (např. v roce 1978 a na začátku
devadesátých let).
Provoz slévárny pokrýval potřebu odlitků pro celý sortiment
vodorovných vyvrtávaček. V této
době zde bylo zaměstnáno zhruba
200 lidí z Rumburku a okolí. Změna režimu v roce 1989 posléze
umožnila privatizaci TOS Varnsdorf s. p. (státní podnik), jehož
součástí rumburská slévárna stále
byla. Státní podnik na dva roky
pronajal slévárnu francouzské společnosti, po tuto dobu nesla název
Rumburk Castings. V únoru 1996
vznikla ze slévárny ﬁrma METALURGIE Rumburk s.r.o., jejímž
majitelem se stala nově vzniklá

společnost TOS VARNSDORF a.s.
Výrobním programem ﬁrmy byly i
nadále odlitky ze šedé litiny pro
obráběcí stroje.
Pro další rozvoj slévárny se stal
důležitým rok 1999, kdy byla zahájena radikální obměna technologie výroby. Změnila se produkce
tekutého kovu i výroby forem. Na
výrobu forem bylo upuštěno od
používání přírodních písků a byla
zavedena technologie samotuhnoucích směsí na bázi furanové
pryskyřice.
V roce 2000 byl obměněn tavící agregát. Dvě studenovětrné kuplovny nutně potřebovaly odstavit,
pracovaly střídavě a jejich kapacita
byla 5 tun za hodinu. Velké odlitky
se lily poměrně dlouho, téměř hodinu se čekalo a kuplovny nedosahovaly potřebné vysoké teploty lití.
Případná generální oprava kuploven by stála 40 miliónů Kč. Proto se
hledala jejich náhrada. Tavení pomocí elektřiny nebylo možné (díky
známému stavu elektrické rozvodné sítě ve Šluknovskému výběžku),
proto se vedení slévárny rozhodlo
pro plynovou rotační pec s kapacitou 12 tun tekutého kovu. Pec vyrobila a dodala italská ﬁrma SOGEMI. Tato pec taví kampaňovitě,
kdežto kuplovny tavily kontinuálně. Pro srovnání – většina sléváren
doposud používá kuplovny a elektrické tavící pece. Přechod na furanové směsi a nový tavící agregát
umožnily významně zvýšení produktivity práce a kvality odlitků.

METALURGIE Rumburk v roce 2016
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METALURGIE Rumburk (pokračování)
Odpich

dí. Nová čistírna je projektována
tak, aby podstatným způsobem
snížila znečištění životního prostředí. Rumburská slévárna tak
bude mít ochranu proti znečištění
tří základních přírodních zdrojů:
vzduchu, vody a půdy. Celá akce
bude ﬁnancována z vlastních zdrojů a ze zmíněné dotace.
V plánu je výstavba druhé
(menší) rotační pece, která umožní
lití větších odlitků o větší hmotnosti (až do 14 tun), a to pokryje potřebu větší části odlitků pro stroje
z TOS VARNSDORF. Slévárna již
provozuje nové progresivní mísiče
furanové směsi a plánuje inovace
dalších výrobních prostředků.

Do prostoru po kuplovnách byl
umístěn nový mísič furanové směsi. Použité formy se vyklepávají na
vytřásacím roštu, poté tato směs
putuje pneudopravou do sila. Písek
se zbavuje pryskyřice, oddrolí se,
prach se odsaje. Písek se tak znovu
vrací do výroby, přidává se do něj
10 % nového písku. Používá se
křemičitý písek se speciﬁckými
vlastnostmi.
V roce 2001 ﬁrma investovala
do nového brokového tryskače,
v němž se čistí nové odlitky. Od roku 2003 do roku 2008 došlo k rekonstrukci centrální šatny, správní
budovy a především byla uskutečněna vestavba hlavní výrobní haly,
na kterou navázala v roce 2012 rekonstrukce boční formovací haly.
Při rekonstrukci v roce 2008 slévárna přerušila provoz na tři měsíce, protože bylo nutné vybourat
dřevěnou konstrukci a postavit
ocelovou halu. Souběžně s tím vznikla příprava pro vzduchotechniku.
Spolu s rekonstrukcí boční haly
v roce 2012 byla zprovozněna kompletní vzduchotechnika pro celou
slévárnu (vzduch v slévárně se vymění čtyřikrát za hodinu), což je

Lití ze dvou

významný krok ke zlepšení pracovního a životního prostředí. Pro příští rok se počítá s výstavbou nového
skladu modelů vybaveného zakladačem. Pro informaci: modely
mohou být dřevěné nebo polystyrénové. Zatímco polystyrénové modely shoří ve formě, dřevěné se používají opakovaně a právě pro ně
vznikne tento nový sklad.
Investiční práce ve slévárně
jsou průběžně konzultovány s naším Odborem investic a správy majetku. Slévárna spolupracuje s projekční kanceláří Metakon z Brna,
která se specializuje na návrhy a
projekty v oblasti slévárenství. A
připravují se další investiční projekty. Ty budou realizovány podle
toho, jak to umožní výsledky hospodaření. Čistírnu odlitků nelze
zrekonstruovat, protože by to znamenalo zastavení provozu slévárny. Proto bude postavena nová
čistírna odlitků. Po napojení slévárny na novou čistírnu bude prostor po staré čistírně využit pro
rozšíření formovací plochy. Stavba
nové čistírny odlitků bude realizována v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostře-

Zatím jsme se věnovali historii,
změnám ve vlastnictví a významným investičním krokům. Pro laiky
shrňme pár informací o lití odlitků.
Do pecí se vkládá slévárenská surovina, což je surovina odlitá v hutích. V současnosti je 90 % této suroviny dováženo z Ruské federace,
přičemž je garantováno její chemické složení. Do pece dále přijdou
litinové zlomky ze sběren (zde jsou
požadovány určité vlastnosti šedé
litiny), do vsázky se ještě přidává
„vraťák“, což jsou zbytky z vlastních
odlitků a vtokových cest. A přidávají se přísady, které zajišťují žádané chemické složení litiny a
odpovídající mechanické vlastnosti. Aby pec přežila tak vysoké
teploty, používá se speciální izolace. Tato „výduska“ pece se mění
dvakrát do roka. Výduska je název
speciální směsi, která chrání ocelovou konstrukci pece před roztavením.
V současné době pec taví dvakrát denně, aby byl provoz ideální,
jsou potřeba tři denní tavby šedé
litiny.
V rámci spolupráce se společnostmi TOS Olomouc a Gleason
byla od roku 2010 zahájena výroba
tvárné litiny. Tvárná litina se od
šedé liší. Zatímco šedá litina je
křehká, tvárná litina se svými vlastnostmi blíží oceli. Obě litiny se od
sebe liší formou vyloučeného graﬁtu, do tvárné litiny se přidává
především hořčík. Výroba tvárné
litiny probíhá tak, že do základního
tekutého kovu se speciﬁckým chemickým složením se očkuje. Na to
se používá tzv. modiﬁkační zařízení, které obsahuje v podstatě dva
plněné proﬁly, jeden s hořčíkem,
druhý s křemíkem, pomocí kterých
se tekutý kov očkuje uvedenými
prvky. Tvárná litina se musí připravovat již při vsázce. Využití tvárné
litiny je např. v tom, že umožňuje lít
odlitky se slabší stěnou (například
saně), je levnější než ocel, ale trochu dražší než šedá litina. Pro TOS

VARNSDORF se z ní vyrábějí zejména některé vřeteníky a smykadla.
V roce 2009 se ani rumburské
slévárně nevyhnula hospodářská
krize. Toto období ﬁrma za pomoci
mateřské společnosti a za cenu snížení stavu zaměstnanců zvládla, a
to bez přerušení provozu. Prodej
odlitků klesl z 5 762 tun v roce 2008
na 2 383 tun v roce 2010, kdy se
hospodářská situace mírně stabilizovala a produkce odlitků opět
začala stoupat. Do tohoto vývoje
však zasáhla blesková povodeň
nebývalých rozměrů.
V srpnu 2010 se po intenzivním
dešti prudce a rychle rozvodnila
Mandava. Byla sobota dopoledne.
Práce se zastavila a začala záchrana
majetku. Nejprve byly stěhovány
modely do vyšších poloh. Voda
však stoupala tak rychle, že brzy
přetekla protipovodňovou zeď (ta
byla projektována na padesátiletou
vodu). Brzy byla na dvoře voda do
výše 120 centimetrů. Voda se dostala i do slévárny, kde byly v zemi
čerstvé odlitky. Zaměstnanci se
brodili po kolena ve vodě a zachraňovali, co se dalo. Odlitky se však
samozřejmě zachránit nedalo, protože byly zality vodou, která se od
nich zahřívala tak, že všude v budově byla hustá mlha, voda se téměř
vařila. Odlitky popraskaly. Voda se
dostala do skladu modelů, do přízemí administrativní budovy. Jaderníky plavaly po Mandavě, zaměstnanci je poté lovili až v Německu. Následující den hasiči vypumpovali vodu z jam a zpod pece,
takže mohl začít úklid. Díky přístupu zaměstnanců se podařilo výrobu
během deseti dnů opět obnovit, ale
náprava škod trvala celý následující
rok. Tak dlouho se postupně opravovaly znehodnocené modely (což
stálo 30 miliónů Kč). Celkové škody
po bleskové povodni dosáhly až na
40 miliónů Kč. Pojišťovna po důkladném prokazování škody uhradila.
A jaká je současnost? V současné době jde přibližně polovina produkce do mateřské ﬁrmy, dalšími
odběrateli jsou TOS Olomouc,
ReTOS Varnsdorf, TRENS Trenčín,
Strojírna Tyc a další. TOS VARNSDORF v minulosti odebíral až 85 %
roční produkce, poslední větší číslo
bylo před 3 lety, kdy jsme odebírali
75 %.
Objem roční produkce je zhruba 150 mil. Kč (letos to bude maximálně 140 mil. Kč). Rok 2017 by
mohl být srovnatelný s letošním.
Nyní má ﬁrma ve stavu cca 90
zaměstnanců. Nový vjezd do areálu
je z roku 2012, s tím bylo zrekonstruováno i nádvoří a opraveny ga-
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METALURGIE Rumburk (dokončení)
ráže. Na rekonstrukci administrativní budovy a šaten se pracuje
kontinuálně.
Kvalita výrobků se kontroluje
emisním spektrometrem od ﬁrmy
TASSMAN (byl pořízen v roce
2012). Kontroluje se na něm chemické složení každé tavby i každé
pánve. Testy se provádějí pomocí
odebíraných vzorků. Jiné metody
kontroly se pak provádějí v Technické univerzitě v Liberci (mechanické zkoušky). S ČVUT v Praze
rumburská slévárna spolupracuje
v rámci poradenství a technologií
(stejně tak s TU Liberec).
Organizace výroby a kontrola
kvality ve slévárně vyhovuje i německým obchodním partnerům.
Ve ﬁrmě se stále prohlubuje vy-

užívání informačních technologií,
například byl zprovozněn program
pro simulaci tuhnutí kovů ve formě. Nyní probíhá upgrade řídicího
systému slévárny na verzi pro
operační systém Windows (systém
OPTI, původně německý, dnes
dodává brněnská společnost RGU).
Ve ﬁrmě je používáno cca 25 počítačů (servery, technologové, řízení výroby, mistři, účtárna, administrativa atd.). Slévárna má samostatný docházkový systém a samostatný ekonomický modul (PREMIER).
Firma nemá vlastní modelárnu, probíhají zde jen drobné opravy
modelů. Modely jsou vyráběny externě, nejlepší modelárnou je nyní
MOSTRA ze Strašic, kde probíhá
výroba modelů ručně. V modelárně
v Uničově pak vyrábějí pro rum-

Zástupci METALURGIE Rumburk se letos poprvé
zúčastnili našeho TOSday.
burskou slévárnu modely na CNC
strojích.

Tak to je ve stručnosti METALURGIE Rumburk.
LP 2016

Investice v roce 2016
Plán Rozvoje výrobní základny
(RVZ) pro rok 2016 byl v termínu
tvorby odsouhlasen s limitem 130
mil. Kč, přičemž největší podíl, 70
mil. Kč plánovaných prostředků,
představovaly investice do strojů a
zařízení, a to především z vlastní
výroby.
Vzhledem ke stavu plnění plánu prodejů nových strojů vedení
společnosti v květnu rozhodlo, že
budou pozastaveny realizaci akcí
s nižší prioritou. Současně s tímto
opatřením byla zrušena i dodávka
stroje WHTec 130 vlastní výroby do
střediska Těžká mechanika. Takto
byly plánované náklady na RVZ
sníženy pod 100 mil. Kč.
Akce plánu RVZ realizované
v roce 2016 můžeme rozdělit do
čtyř základních oblastí: aktivace
výstupu technického rozvoje, rozšíření kapacit výrobního střediska
Nástrojárna, realizace projektu
OPPIK a investice do informačních
technologií.
Aktivace výstupu technického rozvoje tj. obnova, nebo
modernizace výrobního zařízení na
střediscích Těžká mechanika,
Montáž vřeteníků a Montáž zvláštního příslušenství. V Těžké mechanice se prakticky ve všech případech jednalo o administrativní
zavedení výstupů realizovaných
úkolů technického rozvoje do majetku ﬁrmy. Jmenovitě to jsou kompletace stroje WHTec 130 (1), nové
vřeteníky ke strojům WHN(Q) 15
CNC a WRD 130 (Q), pick-up na
frézovací hlavy ke stroji WRD 150
DUO a technické zhodnocení stroje
GRATA, včetně aktivace měřícího

zařízení Laser Tracker Leica.
Montáž vřeteníků byla dovybavena zkušební stolicí vřeteníků a
zaběhávací stolicí tubusů hlavního
uložení. Rozpracována je zaběhávací stolice pro záběh a komplexní
ověření funkčnosti frézovacích
hlav. Celková aktivace výstupů
vlastní výroby v roce 2016 dosáhla
hodnoty 33,2 mil. Kč.
Rozšíření kapacit výrobního střediska Nástrojárna
mělo za cíl zpřístupnit část dílny
v čase mimo pracovní dobu pro
potřeby Stření průmyslové školy
TOS VARNSDORF. V tomto projektu se jednalo o pořízení pěti
soustruhů SV 18 od ﬁrmy MOOS
Lipník nad Bečvou a čtyř frézek
(FGV 32 2ks, FNK2 1ks, FNGJ 40 A
1ks) z produkce ﬁrmy TOS Olomouc s.r.o. v celkové hodnotě 7, 7
mil. Kč. Součástí tohoto projektu
byla realizace montážního a zámečnického pracoviště s celkovými
rozpočtovými náklady cca 1,2 mil.
Kč.

základě úspěšné předpřejímky
obráběcího centra u výrobce, ﬁrmy
YASDA PRECISION TOOLS K.K.
byla poskytnuta druhá záloha ve
výši 16 mil. Kč dodavateli CNC
invest, s.r.o. Praha.

Realizace projektu „Nová
technologie výroby inovovaných a nově vyvíjených frézovacích hlav“ podaného v rámci
operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK. Projekt
řeší pořízení obráběcího centra do
střediska Lehkých mechanik, včetně zázemí pro seřizování nástrojů a
skladování přípravků. V roce 2016
bylo zprovozněno regálové pole pro
sklad přípravků v celkové hodnotě
0,3 mil. Kč a pořízen seřizovací
přístroj od ﬁrmy ZOLLER AUSTRIA GmbH za 1,34 mil. Kč. Na

Poslední ucelenou oblastí, které se v roce 2016 věnovala zvýšená
pozornost, byla informatika. Jde
především o dodání a zavedení nového informačního systému s názvem QAD Enterprise Applications
od zhotovitele Minerva Česká republika, a.s., Dukelská 21/456, České
Budějovice, v celkové smluvní ceně
14,09 mil. Kč. Společně s touto základní investicí jsme řešili obnovu
serverů, diskových polí a aktivních
prvků v celkové hodnotě cca. 2,7
mil. Kč. Novými graﬁckými stanicemi byla vybavena vývojová konstrukce. Zde se investovalo 1,06

Montáž obráběcího centra YASDA 7T – 63RP (15. prosince 2016)
mil. Kč.
Mimo tyto základní oblasti rozvoje výrobní základny v roce 2016
směřovaly investiční prostředky do
manipulace s materiálem a dopravy, s cílem snížit fyzickou námahu
pracovníků a maximálně zvýšit
bezpečnost práce. Největší podíl
investičních prostředků v oblasti
manipulace s materiálem 1,9 mil.
Kč představují náklady na pořízení
otáčecího zařízení ROTOMAX RVE
30000/5.0 pro otáčení těžkých dílců.
Celkové výdaje na RVZ, včetně
poskytnutých záloh na dodávky
v následujících letech, dosáhly v roce 2016 hodnoty 96,70 mil. Kč.
Dle podkladů z odboru ISM
podává LP 2016

Investice | Sport pro děti zaměstnanců
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Přejímka stroje YASDA 7T – 63RP
Na začátku prosince 2016 bylo
do ﬁrmy dodáno superpřesné obráběcí centrum s vícečetným paletovým systémem YASDA YBM 7T –
63RP s řídicím systémem FANUC
3li model B5. Stroj byl pořízen
v rámci investičního rozvoje především na přesnou výrobu komponentů frézovacích hlav a dalšího
příslušenství. Firma YASDA vyhrála výběrové řízení garancí požadovaných geometrických tolerancí a
produktivitou na zkušebních dílcích, jejichž obrábění bude součástí
přejímky stroje. Stroj by měl být
předán do osmého týdne roku
2017.
V září letošního roku proběhla
předpřejímka a obrobení NASA
kusu a jeho vyhodnocení přímo ve
ﬁrmě YASDA v městě Okayama,
které je vzdálené asi 80 km od
známého přístavního města Hirošima. Předmětem přejímky byla
kontrola vybraných geometrických
poloh, kontrola funkčnosti a jako
nejdůležitější obrobení a změření
zpřesněného NASA kusu. Za ﬁrmu
TOS VARNSDORF se přejímky
zúčastnili vedoucí lehké mechaniky
Ing. Spurný z důvodu umístění
stroje na jeho středisku, technolog
a programátor p. Šindelář, který
bude daný stroj mít na starosti, a
vedoucí TPV, který v součinnosti
s útvarem investic projekt připra-

voval. Průběh a výsledky přejímky
potvrdil neobyčejnou přesnost tohoto stroje a profesionální přístup
všech pracovníků, kteří přejímku
připravovali. Firma YASDA je na
trhu obráběcích strojů od roku
1939 a od počátku se specializuje na
velice přesné stroje. Rozdělení
trhu, kam ﬁrma dodává své stroje:
Japonsko 56,5 %, Asie 21,4 %, USA
12,3 % a Evropa 9,8 %.
Nakonec pár zajímavostí z prefektury Hirošima. Sportem číslo
jedna není, jak by se dalo předpokládat, sumo nebo judo, ale baseball. Hirošima má v současné době
kolem 1,5 milionu obyvatel. Pro
celý svět je známá především výsledkem použití jaderné pumy
nazvané Little Boy o síle 12 – 20 kilotun TNT v roce 1945, kterou použila americká armáda proti tomuto spojenci hitlerovského Německa. Na 80 000 lidí zemřelo okamžitě, zničeno bylo na 62 tisíc budov
a na následky ozáření zemřely další
desetitisíce lidí.
Uprostřed města je památník
míru a jako memento trosky bývalého ministerstva zahraničí, které
se jako jedna z mála budov uchovala. Zajímavé je, že tuto budovu
navrhl český architekt Jan Letzel.
Karel Špaček

Lyžování v rakouských Alpách
pro děti zaměstnanců TOS VARNSDORF a.s.
Střední průmyslová škola TOS
VARNSDORF s.r.o organizuje pro
žáky 1. ročníku lyžařský výcvikový
kurz v rakouských Alpách. Nabízíme možnost zaměstnancům TOS
VARNSDORF a.s. přihlásit svoje
děti.
Místo: Atraktivní oblast Mölltal, rozkládá se na jižních svazích
největšího rakouského pohoří
Vysoké Taury (u italských hranic)
v blízkosti nejvyšší hory Rakouska Grossglockner (3798 m.n.m.).
Sjezdové tratě z vrcholu Scharecku
(3122 m), jsou jedny z nejkrásnějších a tato oblast patří mezi nejlepší
lyžařské terény v Rakousku. Dostanete se do nadmořské výšky přes
2 850 m! Díky nadmořské výšce a
všem klimatickým podmínkám garantujeme stoprocentní jistotu
sněhu od října do Velikonoc.
Ubytování: Actionhotel je
vzdálen pouze 6 kilometrů od parkoviště pod Mölltalským ledovcem
ve vesnici Flattach. K dispozici jsou
dvou- až osmilůžkové pokoje se
sociálním zařízením na pokojích.
Stravování zahrnuje snídani for-

mou švédského stolu, tříchodová
večeře. V objektu je řada společenských místností, které jsou vhodné
pro večerní programy a semináře
(k dispozici je i didaktická technika). Je možné využít i stolní tenis.
V blízkosti místa ubytování je supermarket a v blízkém Sporthotelu
krytý bazén s vířivkou, párou a saunou pouze za poplatek 4,- eur na
osobu a den.
Termín: 5. - 10. dubna 2017
(odjezd 5. 4. 2017 večer, návrat 10.
4. 2017 v brzkých ranních hodinách).
Cena se skipasem pro celou oblast: 6500,- Kč pro studenty narozené v roce 1998 a mladší.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem po celou dobu akce, ubytování na 3 noci s polopenzí, skipas
na 4 dny.
Zájemci se mohou přihlásit
nejpozději do 15. 1. 2017 u Ing.
Jiřího Bajana, mobil 773 798 380
nebo e-mail:
jiri.bajan@spstosvarnsdorf.cz

Informace u obchodního úseku
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Změny v obchodní síti a zajímavé obchodní
případy
TOS LITZ Machinery
Corporation Taichung
Taiwan
Generální ředitel TOS VARNSDORF a.s. Ing. Jan Rýdl ml. podepsal s majitelem ﬁrmy LITZ Hitech
Corporation panem Jamesem Hu
Smlouvu o založení společného
podniku TOS LITZ od 1. ledna
2017. Cílem společného podniku je
výroba a prodej strojů WHT 110 S,
WHT 110 L a VARIA z produkce
TOS VARNSDORF a strojů LB 110 a
LB 130 z produkce společnosti
LITZ Hitech Corporation. Produkce bude prioritně dodávána na čínský trh a případně podle potřeby i
do ostatních teritorií.
Akcionáři společností TOS VARNSDORF a.s. a KMTCL
Kunming se dohodli na prodloužení spolupráce ve společném
podniku TOS Machine Tool Kunming o dalších 10 let.

TOS TRADE
North America
V dceřiné společnosti TOS
TRADE North America došlo od
1. 11. 2016 k výměně generálního
ředitele. Pana Ralpha Applebyho
vystřídal na pozici pan Radim
Petrák. Panu Ralphu Applebymu
děkujeme za mnoholetou úspěšnou
spolupráci a přejeme zasloužený
odpočinek v důchodovém věku.
Zároveň došlo ke změně sídla
společnosti z města Nashville do
města Atlanty, kde jsme získali bezplatný pronájem kanceláří u našeho nového dealera FLINT MACHINE TOOLS, INC Atlanta.

WRD 150 TANDEM v Jihoafrické republice
GRS Ural LLC
Ve společném podniku GRS
Ural LLC se k 1. lednu 2017 připravuje změna na pozici generálního ředitele. Pana Andreje Michailova vystřídá na pozici bývalý
pracovník TOS VARNSDORF a.s.
pan Karel Andok.

PROMAS (Nizozemí)
Od 1. 1. 2017 se novým zástupcem s výhradním zastoupením pro
teritorium Nizozemí stává ﬁrma
PROMAS, která střídá zástupce
STIM GmbH Wiesbaden.

WRD 170 Q v Turecku
Ve ﬁrmě GIMAS v přístavním
městě Izmir v Turecku je instalován
zatím největší stroj WRD 170 Q
(stojan Y = 6500 mm). Stroj je
umístěn v nové hale, zákazník vážně uvažuje o koupi dalšího stroje.
Firma GIMAS se zabývá dodávkami pro důlní, cementářský, petrochemický a lodní průmysl, je významným dodavatelem pro energetický průmysl.
Základní parametry:
ź

X = 13 000 mm

ź

Y = 6500 mm

ź

stůl Demmeler 130 tun

ź

stroje je vybaven kompletním
sortimentem frézovacích hlav

Právě probíhá montáž pracoviště WRD 150 TANDEM ve ﬁrmě
HYDRA ARC v městečku Secunda
v Jihoafrické republice. Tato ﬁrma
je jednou z největších jihoafrických
ﬁrem. Má několik velkých výrobních hal (každá z nich má na délku
přes 500 metrů). Firma se zabývá
výrobou obrovských tlakových nádob, separátorů a výměníků tepla
pro petrochemický průmysl. Dalšími výrobky jsou svařované konstrukce mnohdy obřích rozměrů,
zařízení pro údržbu raﬁnerií apod.
Firma HYDRA ARC je dodavatelem pro největší jihoafrickou ﬁrmu
SASOL.
Zakladatel a majitel HYDRA
ARC pan José Maciel, původem
Portugalec, začínal jako prostý
svářeč ve ﬁrmě SASOL. Součástí

dodávky byl i model pracoviště v
měřítku 1 : 50.
Základní parametry:
ź

jsou to dva stroje WRD 150 Q na
jedné ose X

ź

oba stroje mají hodnotu osy Y =
5000 mm

ź

osa X tvoří u nás dosud nejdelší
vyrobený pojezd 33 000 mm

ź

u strojů jsou dva stoly Demmeler (40 tun a 60 tun)

ź

stroje jsou vybaveny kompletním sortimentem frézovacích
hlav pro tento typ.

Firemní ples proběhne 17. února 2017 v Lidové zahradě.
Výstavy | Odbory
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MSV 2016 Brno
Za celý letošní rok jsme se buď
přímo, nebo jako podpora našich
obchodních zástupců zúčastnili
celkem 18 veletrhů a výstav. V příštím čísle Horizontu přineseme o
těchto účastech více informací,
nyní se zaměříme jen na tradiční
podzimní veletrh v Brně.
Letos jsme již poněkolikáté za
sebou obsadili rozlohou spíše
menší stánek, kde jsme prezentovali ve 3D projekci čtyři naše stroje
a fyzicky pak představili frézovací
hlavy HOIL 50 a HUF 50.
Také letos náš stánek navštívili
představitelé státu, nejprve prezident Miloš Zeman, na konci dne

pak také ministryně školství, tělovýchovy a mládeže Kateřina Valachová. Pan prezident se zastavil
jen na chvíli, paní ministryně se
přišla poptat po naší Střední průmyslové škole (hned v úvodu přiznala, že jí o škole referoval ministr Andrej Babiš, který nás navštívil na začátku září).
Co však bylo podstatné, na
stánku v průběhu týdne proběhla
řada jednání jak s českými či slovenskými zákazníky, tak se zahraničními hosty. Nebyla to jen společenská setkání a doufejme, že se
to projeví v nových obchodních případech.
LP 2016

Co bylo - víme, co bude - uvidíme
I když byl letošní rok na akce
skromnější, je na co vzpomínat.
Milovníci hokeje si určitě rádi zavzpomínají na úžasnou sezónu
hokejového týmu Bílí Tygři Liberec, který jsme v hojném počtu
doprovodili až do ﬁnálových zápasů. I v letošním roce hraje tým
dobře. A i když máme již několik let
permanentky pro zaměstnance na
hokej zdarma, stále se setkávám
s jednotlivci, kteří o této možnosti
nevědí. Rezervace permanentek je
možná jako u všech akcí – osobně,
telefonicky nebo e-mailem. Jenom
pro informaci – první volné termíny jsou na 15. 2. 2017.
Pravidelný pronájem plaveckého bazénu, tělocvičen a sportovišť za účelem uspořádání turnajů
v nejrůznějších sportech jsou již
zaměstnanci vnímány jako každoroční klasika.

To, že mají naši zaměstnanci
zájem o aktivní pohyb v kolektivních sportech, nám dokládá každoročně se zvyšující počet žádostí na
tuto aktivitu. Zájem nejen o sport
roste, výše ﬁnančních příspěvků
však zůstává stejná. Aby bylo možné i v nadcházejícím roce přispět co
největšímu počtu žadatelů, bylo
odsouhlaseno snížení příspěvku na
sport na částku 2.000,- Kč/rok.
V letošním roce jsme uspořádali pro zaměstnance pouze 2 zájezdy a můžeme je dělit na úspěšný
– AQUAPARK ČESTLICE a ne z naší strany zaviněný, ale nepovedený
zájezd do O2 Arény v Praze na narozeninový koncert Lucie Bílé nesoucí název FIFTY FIFTY. Pro milovníky této zpěvačky máme dobrou
zprávu. Z důvodu přesunutí termínu nám odpadlo několik zájemců,
a tak touto cestou nabízíme volné

vstupenky, které můžou vaši milovaní najít třeba pod vánočním stromečkem. Na tuto akci již nebude
vydán žádný letáček, proto připomínám, že máme vstupenky na večerní koncert a odjíždíme v neděli
8. ledna 2017 v 13.00 hodin z náměstí E. Beneše zde ve Varnsdorfu.
Na rok 2017 je tak jako každý
rok sjednán pronájem plaveckého
bazénu. Vstupenky je možné si
zakoupit od 12. 12. 2016 v kanceláři
VZO za cenu 25,- Kč/kus.
Dne 28. října 2017 přijede do
Home Credit Areny v Liberci hudební skupina KABÁT. Městské divadlo ve Varnsdorfu navštíví 26. 4.
2017 Karel Šíp se svým jediným
hostem J. A. Náhlovským. Vstupenky na obě akce jsou již zajištěny,
letáčky budou vydány začátkem
příštího roku. Návrh na uspořádání

zájezdu do Brna na legendární skupinu KISS již nebylo možné odsouhlasit z důvodu malého počtu
volných vstupenek.
Na závěr vás prosím o pomoc
převážně v oblasti kultury. Jestliže
objevíte nějakou zajímavou akci, u
které by byl předpoklad, že zaujme
větší část zaměstnanců, nenechávejte si tuto informaci pro sebe a
oslovte člena VZO nebo zavolejte
do kanceláře VZO. Čím dříve se o
akci ví, tím máme větší šanci na
zakoupení vstupenek.
Závěrem mi dovolte, abych
vám jménem členů VZO, členů
jednotlivých DV a také jménem
svým popřála klidné prožití Vánočních svátků a šťastné vykročení do
nového roku 2017.
Dana Sýkorová

Redakce ﬁremních
novin HORIZONT vám
přeje klidné a naplňující prožití vánočních
svátků a neohrožený
vstup do nového roku.
Znovu opakujeme,
že zdraví je jen jedno,
proto dbejte jak o své,
tak podle možností také o zdraví svých nejbližších.
Požehnané svátky a
dílu zdar.
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