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Veletrh EMO 2017 Hannover

Letošní Horizont má dvě nosná 
témata: nové obráběcí centrum 
WHT 110 C a veletrh obráběcích 
strojů a obrábění EMO 2017 v Han-
noveru. V tomto článku se defini-
tivně prolnou, protože se nyní 
podíváme, jak to celé bylo a jak to 
proběhlo z pohledu ze zákulisí. Dal-
ší dva pohledy na veletrh najdete na 
jiném místě v tomto čísle.

Prototyp obráběcího centra 
WHT 110 C se začal stavět již na 
konci loňského roku v prototypové 
dílně. Po prvních testech byl v břez-
nu tohoto roku představen ve svě-
tové premiéře našim obchodním 
zástupcům. Poté prošel dalšími zá-
těžovými zkouškami a v červnu se 
stal hlavním exponátem na Zákaz-
nickém dnu TOSday 2017. Testová-
ní dále pokračovalo a v srpnu byl 
stroj rozebrán a převezen na výsta-
viště v Hannoveru. O tom všem 
jsme průběžně psali.

V Hannoveru jsme měli jediný 
exponát. Světu jsme ukázali to nej-
novější a nejlepší z pohledu součas-
ných nároků na obrábění v naší 
kategorii. Stroj zaujal a jeho pre-
zentace, doufejme, položila základ 
pro zájem zákazníků, který se v sou-
časnosti ještě více stupňuje s ohlá-
šením prací na větší verzi tohoto 
obráběcího centra s názvem WHT 
130 C (o něm budeme referovat

v příštím roce).

Samotná prezentace stroje na 
veletrhu EMO představovala snad 
nejsložitější logistický oříšek v hi-
storii našich účastí na veletrzích a 
výstavách. Troufám si tvrdit, že to 
překonalo i do této doby největší 
prezentaci na MSV 2000 v Brně, 
kde jsme vystavovali dva stroje – 
WRD 130 Q a WFN 180 HSQ. Stroj, 
jeho krytování a nezbytné pomůcky 
byly nakonec naskládány na 11 ka-
miónů, které odjížděly z firmy ve 
třech vlnách. Montáž na výstavišti 
jsme museli zahájit dříve, než bylo 
organizátorem vyhlášeno. Na před-
časnou montáž a prodlouženou 
demontáž jsme si museli vyžádat 
speciální povolení. Zase to mělo 
výhodu, že v té velké hale byl do-
statek prostoru pro manipulaci. 
Jak se blížil termín veletrhu, hala se 
začala zaplňovat exponáty a pak 
stánky, takže místa bylo čím dál 
méně.

Náš stánek byl ve stejné hale a 
na stejném místě jako před čtyřmi 
lety, což bylo výhodou. Inovovali 
jsme pojetí stánku, jednak pro 
prostorovou náročnost exponátu 
(obráběcí centrum bylo na veletrhu 
vybaveno dvěma paletami), jednak 
bylo nutné zaujmout již na první 
pohled. Nové videoklipy o firmě a 
stroji jsme promítali na velké LED

stěně, stánek byl vzdušný s dosta-
tečným místem pro jednání. Jak 
sami vidíte na fotografiích, po vět-
šinu z těch šesti veletržních dnů 
bylo na stánku plno, často i nabito. 
Proběhlo velké množství obchod-
ních jednání, z nichž řada vyústila 
či má ještě šanci proměnit se v kon-
krétní objednávky. Veletrh se tak 
zaplatil. A že se vyplatil nejen po 
obchodní stránce, dočtete se v pří-
spěvku vedoucího marketingu.

Po skončení veletrhu byl stroj 
demontován a domů se vrátil v de-
víti kamiónech (firmě HESTEGO se 
při demontáži podařilo zracionali-
zovat naplnění kamiónů krytová-
ním) a jak vidíte na stranách 4 a 5, 
již se začal stavět v těžké mechani-
ce. Jistě se stane hlavním poutačem 
při Dnu otevřených dveří a Zákaz-
nickém dnu v příštím roce.

To všechno, co se odehrálo 
před, na a po veletrhu, by se neobe-
šlo bez práce, energie a nervů vel-
kého množství pracovníků firmy. 
Vám všem patří poděkování za to, 
že letošní EMO můžeme zařadit 
mezi nejúspěšnější podniky, kte-
rých jsme se kdy zúčastnili. Nebu-
deme zde vyjmenovávat všechny 
pracovníky z konstrukce, výroby, 
technologie, zákaznického centra a 
dalších oddělení, kteří se na vývoji, 
výrobě a přípravě stroje podíleli,

pro ilustraci jen popíšu, kdo všech-
no byl v Hannoveru. Snad si vytvo-
říte představu. Montáž zahájili pá-
nové Tomáš Kozlok, Jaroslav Cha-
rouzek, Radek Boháček, Jiří Svobo-
da, Petr Vychytil a Zdeněk Doležal. 
V průběhu montáže střídali Pavel 
Dubský a Zdeněk Jurica, na nasta-
vení stroje pak přijel Zdeněk Pos-
selt, který spolu s Jaroslavem Cha-
rouzkem byl pak u stroje po celou 
dobu veletrhu (pomáhal jim Radek 
Javůrek). Na demontáži se podíleli 
pánové Kozlok, Milan Vojáček, 
Dubský, Michal Badík, Boháček a 
Svoboda. A to nepočítáme pracov-
níky firmy HESTEGO, kteří měli na 
starosti montáž a demontáž kryto-
vání, a dva pracovníky VÚTS Libe-
rec, kteří vyladili AVN stroje. Na 
veletrzích EMO již potřetí byl na-
ším styčným důstojníkem Tomáš 
Kozlok, který spolu s Pavlem Dub-
ským a dalšími montéry skvěle 
komunikovali s pracovníky veletrž-
ní správy a dalších organizací, které 
se podílely na přípravě a průběhu 
veletrhu. A sluší se poděkovat také 
Jitce Frieseové a Janě Bielovičové, 
které byly na veletrhu srdcem i duší 
našeho stánku.

Za dva roky nás čeká opět Han-
nover. Uvidíme, čím se tam bude-
me prezentovat, jestli to bude další 
vrchol a další výzva. Naši lidi toho 
dosáhnou hodně.

LP 2017
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Veletrh EMO 2017 Hannover (dokončení)

Významná událost
V pondělí 9. října 2017 v Brně 

se odehrála událost významná ne-
jen pro naši společnost, ale přede-
vším pro předsedu správní rady 
Ing. Jana Rýdla.

Na sněmu Svazu průmyslu a 
dopravy ČR, kterým se každoročně 
zahajuje Mezinárodní strojírenský 
veletrh v Brně (letos již 59. ročník) 
byl za účasti předsedy vlády ČR Bo-
huslava Sobotky, ministra průmy-
slu a obchodu ČR Jiřího Havlíčka a 
dalších ministrů a stovek českých 
průmyslníků do Galerie osobností 
průmyslu uveden Ing. Jan Rýdl st., 
předseda správní rady naší společ-
nosti.

Toto významné ocenění pře-
vzal pan Rýdl z rukou prezidenta 
Svazu průmyslu a dopravy ČR Ja-
roslava Hanáka a premiéra ČR Bo-
huslava Sobotky. Je to mimořádné 
ocenění, udělené za dlouhodobý 
přínos k rozvoji českého průmyslu 
a v poslední době zvláště za práci na 
oživení duálního vzdělávání v tech-
nických profesích. Prezident Ha-
nák ve svém laudatiu (to je „termi-
nus technicus“ pro úvodní pochva-
lu či projev díků při předávání oce-
nění) ocenil dlouholetý přínos pana

Rýdla k rozvoji českého průmyslu a 
vyzdvihl jeho práci v představen-
stvu Svazu průmyslu a dopravy zej-
ména v oblasti technického škol-
ství. Pan Rýdl ve svém poděkování 
mimo jiné také připomněl, že sotva 
by toho všeho dosáhl bez podpory 
svých spolupracovníků.

Ještě jednou blahopřejeme a 
přidáváme obrázky certifikátu a 
plakety, které tuto událost budou 
připomínat. Pan Rýdl zanechává
v českém průmyslu trvalou stopu.

LP 2017
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Výměna strojů v těžké mechanice

Z výrobního úseku

Na letošním mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Hanno-
veru jsme úspěšně představili stroj
z naší nové produktové řady – 
WHT 110 C. Z veletrhu se stroj pře-
sunul rovnou do těžké mechaniky. 
Nyní probíhá jeho stavba, která by 
měla být dokončena v závěru letoš-
ního roku. Tato investice s sebou 
nese řadu logistických a kapacit-
ních změn, které jsou již v plném 
proudu. Abychom vytvořili mani-
pulační prostor a uvolnili místo 
nejen pro stroj WHT 110 C, ale i pro 
plánovaný stroj WHT 130, bylo 
nutné demontovat stroje SPEED-
tec a VARIA. Historie těchto strojů 
určitě stojí za zmínku.

VARIA výrobní číslo 0102
Jedná se o největší stroj z řady 

TOStec s koncepcí vřeteníku umí-
stěného do středu stojanu. Do těžké 
mechaniky byl stroj dodán na konci 
roku 2005. Původní záměr pro po-
řízení tohoto stroje bylo obrábění 
forem v rámci kooperace. Z tohoto 
důvodu byl stroj doplněn o vrtací 
vřeteník IXION, který umožňuje 
hluboké vrtání děr ve formách. 
Pětiosé obrábění bylo úspěšně 
realizováno na několika projektech 
s mladoboleslavskou Škodovkou. 
Po hlavě HUI byla na stroji odzkou-
šena prototypová hlava HV2/V, 
která umožňuje plynulé nastavení 
os v průběhu obrábění. Na stroji 
byly postupně odladěny i dílce pro 
TOS VARNSDORF – smykadla pro 
stroje řady WRD, saně pro stroje 
WH(Q) 105 CNC a WH 10 CNC aj. 
Vzhledem k poklesu vytížení stroje 
a potřebě uvolnit místo, rozhodlo 
vedení společnosti v polovině roku 
2017 o odprodeji stroje. Stroj 
VARIA je prodán zákazníkovi do 
Gruzie a do konce roku 2017 bude 
expedován. Sortiment dílců je 
převeden na stroje WRD 130 Q a 
WHtec 130.

SPEEDtec výrobní číslo 0101
Přestože byl stroj vyroben pou-

ze jako prototyp, jeho historie je 
poměrně bohatá. Jeho stavba za-
čala v roce 2006 na základě poža-
davku na vývoj dvouvřeteníkového 
stroje. V té době se jednalo o uni-
kátní řešení v oboru rychlostního 
obrábění. Stroj ještě v témže roce 
putoval na brněnský strojírenský 
veletrh, kde získal Zlatou medaili. 
Snahou bylo stroj posléze prodat, 
což se nepodařilo, a tak se přestě-
hoval do prototypové dílny. Kapa-
citně byl stroj vytížen kooperací pro 
TOS Olomouc. Další stěhování pro-
běhlo v roce 2012 do prostor těžké 
mechaniky. Zde se již obráběly 
dílce pro TOS VARNSDORF – 
především ložiska, domky pro lo-
žiska a jiné menší dílce. V polovině 
roku 2016 vedení společnosti roz-
hodlo, že se stroj uvolní k prodeji, a 
tak se sortiment dílců převedl na

Obráběcí centrum VARIA v únoru 2007.

Obráběcí centrum SPEEDtec
v hale lehké mechaniky

 v prosinci 2007.

Technologie na stroji VARIA.
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Výměna strojů v těžké mechanice (dokončení)
externí dodavatele. Nyní se sorti-
ment dílců převádí zpět do TOS 
VARNSDORF na stroj YASDA
v lehké mechanice, který by měl 
přinést zefektivnění výroby a zvý-
šení přesnosti vyráběných dílců. 
Stroj SPEEDtec je prodán zákazní-
kovi do Dánska a stejně tak jako 
VARIA bude expedován do konce 
roku 2017.

Vraťme se ale k obráběcímu 
centru WHT 110 C. Stroj z nové pro-
duktové řady je nutné důkladně 
vyzkoušet ve všech směrech. Vlast-
ní výroba je pro to ideálním pro-
středím. Pro tyto účely je dokonce 
tzv. v „plné výbavě“. Sortiment díl-
ců bude převeden ze stroje PRIMA 
a částečně ze strojů WHQ 13 CNC a 
WHN 110 Q. Hlavním cílem využití 
WHT 110 C je zefektivnit výrobu
s dopadem na snížení ceny a zkrá-
cení průběžné doby výroby. V ne-
poslední řadě je to i signál pro naše 
zákazníky, že našemu novému 
produktu věříme.

JP

Obráběcí centrum SPEEDtec
ve zkušebně v listopadu 2012.

Stavba obraběcího centra WHT 110 C v těžké mechanice.

Technologie na stroji VARIA. Technologie na stroji SPEEDtec.
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TOS Machine Tools (Shanghai) Ltd.

Představujeme dceřiné společnosti

Naše druhá dceřiná společnost 
v Číně s názvem TOS Machine 
Tools (Shanghai) Ltd. byla založe-
na v Šanghaji v roce 2011. Hlavním 
důvodem pro otevření kanceláře 
byla podpora obchodu a servisu na 
tak rozsáhlém trhu, jaký tvoří Čína.

Prvním pracovníkem firmy, 
který vznik dceřinky zajišťoval, byl 
Pavel Dyntera za podpory organi-
zace Czech Trade (šanghajské kan-
celáře). Ředitelem byl jmenován 
Ing. Petr Příkop. Dalšími zaměst-
nanci byli zpočátku prodejce Ing. 
Lukáš Pokorný, účetní paní Lily 
(plným jménem Fang Li Zhu - 方丽
珠) a jako technik Jiří Svoboda, 
koncem roku pak Petr Bališ.

V roce 2012 došlo ke změně na 
pozici ředitele, a tím byl pověřen 
Ing. Stanislav Linc, který dříve pů-
sobil v jiné čínské dceřince TOS 
Kunming Machine Tool Co., Ltd. 
Pod vedením pana Lince byli přijati 
čínský servisní technik pan Sun 
(plným jménem Sun Shao Qing - 孙
绍庆) a paní Vivian He (plným 
jménem He Jun - 何珺), která za-
jišťovala komunikaci se zákazníky a 
v roce 2013 byla jmenována ředi-
telkou společnosti TOS Machine 
Tools (Shanghai). Ta pak přijala 
dalšího prodejce, pana Summita 
(plným jménem Sun Feng - 孙峰).

Díky čínským prodejcům se za-

čalo dařit v prodeji strojů a došlo
k uzavření několika velkých zaká-
zek, jako například pro firmu Qin-
ghe Shanghai, která koupila šest 
strojů WHR 13 (Q) a pro firmu Xin-
baolu Shenyang, kde se budou na 
začátku příštího roku instalovat 
čtyři stroje WHtec 130.

Naším největším partnerem
v prodeji strojů na tomto trhu je 
firma NORTON Nanjing. Tento zá-
stupce je velice úspěšný v prodeji 
všech typů strojů. V posledním roce 
prodal například stroje WHR 13 Q, 
dva stroje WHQ 15 CNC a stroj 
MAXIMA.

Hlavní spojkou mezi mateř-
skou společností a šanghajskou 
dceřinkou je teritoriální manažer 
pro Čínu pan Tomáš Mrkus. Letos
z vedení dceřiné společnosti z ro-
dinných důvodů odstoupila paní 
Vivian He a na místo ředitele byl 
jmenován Petr Bališ.

Prodeje v Číně průběžně ro-
stou, proto je potřeba rozšířit počet 
techniků tak, aby byla zajištěna 
plynulost provozu našich nových 
strojů, ale také proto, abychom mo-
hli garantovat plnohodnotný servis 
pro zákazníky po uplynutí záruky.

Čínský trh je hladový a naše 
stroje mu chutnají.

z podkladů od P. Bališe LP 2017

Dole šanghajská ulice a nával v nádražní hale před čínským novým 
rokem. Vpravo stroje u čínských zákazníků.
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TOS Machine Tools (Shanghai) Ltd. (dokončení)
Radek Boháček delší dobu v Šanghaji pobýval. Do kalendáře 2018 poslal pěkné fotografií, ne všechny se tam vešly. Tady je další výběr.
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EMO – pohled do světa novinek
obráběcích strojů

Veletrhy a výstavy

Letošní září bylo ve znamení 
největšího evropského strojíren-
ského veletrhu EMO Hannover 
2017. Byli zde prakticky všichni vý-
robci, kteří jsou nějakým způsobem 
spojeni s oblastí obrábění. Jednak 
to byli výrobci obráběcích strojů 
(všech různých velikostí a typů), 
jednak dodavatelé nástrojů, pří-
slušenství, technologií, řídicích sy-
stémů a dalších periferií, které sou-
visejí s celkovým zajištěním výroby 
obrobků.

Samozřejmě jsme nechyběli 
ani my. Naší prezentaci jsme zamě-
řili na představení nejnovější řady 
obráběcích strojů WHT 110/130, 
kterou představuje prototyp stroje 
WHT 110 C (v „maximální“ výbavě 
včetně krytování, výměny palet, 
nástrojů a frézovacích hlav a s nad-
stavbou řídicího systému TOS Con-
trol). Právě řada těchto strojů, jejíž 
vývoj má být dokončen v následu-
jícím roce, má z větší části nahradit 
současný (velmi rozdrobený) vyrá-
běný sortiment našich strojů.

Ale ani konkurence nezahálí a 
na veletrhu bylo představeno mno-
ho jiných zajímavých konceptů, 
strojů a příslušenství. Nyní je čas si 
alespoň některé z nich blíže ukázat.

Jako první je vhodné popsat 
velmi zajímavě řešenou výměnu 
nástroje od konkurence SHW na 
stroji PS 4000. Výměna je realizo-
vána manipulátorem, který je navr-
žen jako otočné rameno zavěšené 
na stojanu. Toto řešení je zajímavé 
svou odlišností koncepce, protože 
pohyby pro nasazení a vyjmutí ná-
stroje vykonává smykadlo stroje.

Další zajímavý exponát, opět 
od firmy SHW, představoval stroj 
US 2000, který svými velikostmi 
pojezdů spadá do kategorie našeho 
stroje WHT 110 (X = 2000 mm,
Y = 1300 mm, Z = 1300 mm), ale

přitom jde o řešení, které je co do 
spotřeby plochy výrazně úsporněj-
ší.

   
Jako třetí zajímavou ukázku 

našich konkurentů představuji 
frézovací hlavu s mechanickým 
náhonem. Jde o hlavu aplikovanou 
na stroji od firmy Correa. Je to por-
tálový stroj s označením UDX. Hla-
va má maximální otáčky 10.000 
ot/min (je potřeba dodat, že jde o 
integrovanou hlavu s vnitřním 
chlazením).
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EMO – pohled do světa novinek
obráběcích strojů (dokončení)

Jinou neméně zaj ímavou 
oblastí na veletrhu byla prezentace 
různých systémů a funkcí integro-
vaných do řídicího systému stroje, 
které přispívají k vyššímu komfortu 
jeho užívání a servisu. Většina 
těchto aplikací spadá do dnes velmi 
populární oblasti vývoje ve strojí-
renství, nazvané „Industry 4.0“ 
(pro názornost bych tuto oblast po-
psal jako dnešní chytré telefony a
v nich instalované aplikace, které 
vám umožňují využívat mobil
k různým dalším činnostem – tj. na 
stroji jsou instalované další funkce, 
jež dovolují stroj užívat jinak, velmi 
často i vzdáleně).

Například: funkce zobrazování 
aktuálního stavu stroje (kondice 
jednotlivých uzlů stroje), zobrazení 
návodové dokumentace ke stroji, 
nebo zobrazení potřebných výrob-
ních výkresů obráběných dílců. 
Může se také ale jednat o spuštění 
technologické kalkulačky pro ur-
čení vhodných řezným parametrů, 
nebo aplikace funkcí měření (kdy 
se stoj chová a ovládá úplně stejně 
jako 3D měřicí stroj) atd. 

Z této oblasti bych zdůraznil 
velmi zajímavý koncept, který jsem 
si fyzicky odzkoušel, tzv. „rozšíře-
nou realitu“ s brýlemi určenými pro 
servisní pracovníky (třeba i od zá-
kazníka). Kdy při servisní činnosti 
mohou tyto brýle poskytovat další 
potřebné informace pro lehčí pro-
vedení servisu (rady o potřebném 
montážním postupu, způsobu a síle 
utahovacích momentů), nebo do-
konce umožňují on-line podporu 
od výrobce, který vidí přes brýle to 
samé, co pracovník servisu, a může 
tudíž sdělovat aktuální potřebné 
informace a rady.

 
Obdobným příkladem byla 

prezentace firmy FPT k jejich 
platformě „MARES 4.0“, jež před-
stavuje určitou skupinu programů, 
které může obsluha na stroji pou-
žívat (funkce pro monitoring a ko-
rekce stroje, vzdálené ovládání a 
servis, měření dílce).

K této oblasti také patří design 
ovládacích panelů, které mají vět-

šinou velké obrazovky často dopl-
něné dalším displejem právě pro 
zobrazování a ovládání přídavných 
funkcí stroje. Spolu s ovládacími 
panely výrobci představovali i za-
jímavé kreace designu krytování 
strojů a jejich příslušenství. Vše 
bylo moc hezky barevné, nablýska-
né, ale co si budeme povídat, po 
několika měsících ve výrobě je 
barva všech strojů prakticky stejná, 
proto spolu s pěkným vzhledem 
propagují všichni i perfektní funk-
čnost (tedy těsnost) předváděného 
krytování.

Rád bych dodal, že uvedené 
příklady a ukázky různých řešení a 
koncepcí jsou jen střípkem z celé 
palety nových myšlenek na vele-
trhu prezentovaných. Například 
jsem zcela vynechal prezentaci 
firmy DMG MORI (jde o světového 
výrobce, který měl stánek veliký 
jako celý jeden pavilon a prakticky 
určuje vývoj celého svého odvětví 
obrábění – malá centra pro výrazně 
sériovou výrobu). Ta představila 
několik kompletních řad strojů 
(jejich popis výrazně překračuje 
prostor tohoto článku). 

Jedním z hlavních motivů je-
jich prezentace bylo představení 
řady strojů pro tzv. hybridní tech-
nologie, které umí nejen obrábět 
(tedy materiál ubírat), ale také tisk-
nout nový materiál na obrobek. 
Tyto stroje představují jeden ze 
současných směrů řešení poža-
davků na „univerzalitu strojů“.

  
Zde ale ani my rozhodně nezao-

stáváme, protože v naší kategorii 
strojů (obrábění dílců větších než
1 metr krychlový) umíme řešit po-
žadavky na univerzálnost. Napří-
klad náš nový stroj WHT 110 C je 
vybaven karuselovacím stolem, 
který umožňuje aplikovat nejen 
frézovací, ale i soustružnické ope-
race. Věřím, že právě připravovaná 
řada strojů WHT 110/130 nám po-
může nadále získávat nové zákaz-
níky pro řešení jejich požadavků na 
moderní obrábění tak, abychom 
mohli jako firma v budoucnu dále 
prosperovat.

MM
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EMO Hannover

Veletrhy a výstavy | Rozhovor

Největší letošní celosvětový 
strojírenský veletrh se uskutečnil
v termínu 18. - 23. září 2017 v ně-
meckém Hannoveru. Mottem vý-
stavy bylo: Connecting systems for 
intelligent production.

Výstavu oficiálně zahájil svým 
projevem německý prezident 
Frank-Walter Steinmeier. Kromě 
německého prezidenta v rolích řeč-
níků na zahájení vystoupili Ste-
phan Weil, ministerský předseda 
Dolního Saska Bernd Leukert, člen 
výkonné rady SAP SE a předseda 
společnosti Plattform Industrie 4.0 
pro iniciativu německé vlády Prů-
mysl 4.0, a Luigi Galdabini, prezi-
dent CECIMO.

Na toto slavnostní zahájení by-
lo vystaveno pouze 300 pozvánek a 
velikou poctou pro TOS VARNS-
DORF bylo, že osobní pozvánku ob-
držel náš generální ředitel p. Rýdl a 
obchodní ředitel p. Holakovský. To 
potvrzuje výborné jméno naší firmy 
v celosvětovém měřítku.

Výstavy se zúčastnilo více než 
2200 vystavovatelů ze 44 zemí svě-

ta. TOS VARNSDORF se prezento-
val strojem WHT 110 C na moderně 
a dynamicky pojatém stánku s roz-
lohou 273 m2. Všichni naši konku-
renti, ať už z České republiky, Ně-
mecka, Itálie nebo Španělska se 
rovněž prezentovali vystaveným 
strojem. Trendem v naší kategorii 
strojů je důraz na multifunkčnost a 
maximalizaci užití stroje. Náš stroj 
WHT 110 C rozhodně nepropadl, 
naopak svými parametry patřil
k TOP exponátům. Pokud i za ně-
kolik let chceme být chápáni jako 
jedna z vedoucích firem v provede-
ní strojů s horizontálně uloženým 
vřetenem, je potřeba zapracovat na 
vývoji automatické výměny nástro-
jů, parametrech frézovacích hlav a 
designu včetně většího uživatelské-
ho komfortu u ovládacích panelů. 
Na stánku TOSu se průběžně vy-
střídali téměř všichni naši zástupci 
a dealeři. V průběhu celého týdne 
se uskutečnilo velké množství ob-
chodních jednání napříč všemi 
teritorii. Výstavu lze hodnotit jako 
velice úspěšnou a patří velké podě-
kování všem, kdo se na této akci 
podíleli.

Miloš Holakovský

Otázky pro vedoucího technologie
V červnu letošního roku na-

stoupil do odboru Technologie jako 
vedoucí pan Radek Javůrek, do té 
doby pracovník Technologické 
podpory prodeje. Po uplynutí ně-
kolika měsíců od nástupu do této 
funkce jsme se vedoucího technolo-
gie zeptali.

Na místo vedoucího odbo-
ru Technologie jste přešel
z odboru Technologické pod-
pory prodeje. Jak velký skok 
to byl a jaké jsou rozdíly v pří-
pravě technologií pro zákaz-
níky a ve výrobní technologii?

Zákaznická technologie je o ně-
čem jiném než výrobní technologie. 
V technologii prodeje, jsem praco-
val spíš jako poradce při potížích, ať 
už s obráběním či obsluhou nebo 
funkčností stroje. Prováděl jsem 
různá školení a navrhoval komplet-
ní projekty na klíč danému zákazní-
kovi. Práce vedoucího není tolik o 
té technologii jako takové, na to tu 
je kolektiv špičkových kolegů, ale o 
řízení a směřování požadavků fir-
my. Pro mě byly první měsíce dosti 
hektické nejen proto, že se změnila 
náplň mojí práce, ale také proto, že 
jsem se musel seznámit se všemi in-
terními procesy a chody u nás ve fir-
mě. Snad nejhorší bylo porozumět 
všem těm názvoslovím a zkratkám 
v mluvě či písmu lidí, se kterými 
jsem v rámci firmy přišel do styku

poprvé. Pro mě jako pro člověka, 
který přišel do TPP z venku, byl pře-
chod po pěti letech do TPV jako 
nový začátek v TOSu.

Nastoupil jste do rozjetého 
vlaku a musíte za pochodu ře-
šit řadu problémů. Co váš od-
bor čeká v nejbližší době a má-
te už promyšlenou dlouhodo-
bější strategii rozvoje výrobní 
technologie?

To, že budu muset řešit problé-
my, jsem si plně uvědomoval, ale že 
toho bude tolik, jsem opravdu 
netušil. Musím se přiznat, že jsem 
neznal šíři záběru této funkce, do 
kolika oblastí fungování naší firmy 
zasahuje. Postupně se tím prokou-
sávám a seznamuji.

V současné době je v našem 
odboru zpracováván projekt, kde 
výstupem bude efektivně řízená 
logistika dílců do montáží a s tím 
spojené objektivní nastavení časů 
montážních norem. Tento projekt 
je primárně zaměřen na stroje 
WHT, ale postupně budeme tento 
proces aplikovat na všechny řady, 
které budou v budoucnu v portfoliu 
naší nabídky. Toto je asi nejdůleži-
tější, co je třeba do budoucna změ-
nit, protože dnešní zakořeněný sys-
tém nefunguje správně a generuje 
firmě velké finanční ztráty. Uvědo-
muji si náročnost tohoto cíle, ale

bez zásadní změny se nehneme
z místa.

Plánujete pořízení dalších 
nových technologií nebo se 
chcete soustředit na dosažení 
plného využití stávajících 
technologií?

V posledních několika letech 
naše firma investovala nemalé 
prostředky do nového strojního 
vybavení. Ať už se jedná o stroj 
POWERtec či YASDA nebo právě 
instalovaný WHT 110. Ne vše zatím 
běží dle představ, takže hlavním cí-
lem je nejdříve zajistit plné využití 
stávajících kapacit a až poté se za-
měřit na nové. Prostor pro pořizo-
vání nových technologií tu bude 
vždy, vždyť už jen z principu našich 
produktů by právě naše firma měla 
být nositelem a uživatelem nových 
technologií.

Prozraďte na sebe něco. 
Čemu se věnujete ve volném 
čase, pokud ho nyní vůbec má-
te?

S volným časem to je tak trochu 
jinak než bývalo, předtím jsem ho 
měl snad i více, ale dost jsem ce-
stoval, takže jsem toho volna vět-
šinu trávil na hotelu. Teď toho 
volného času mám méně, ale tím že 
již nikam necestuji, mohu se více 
věnovat jak svým dvěma dětem, tak 
koníčkům, které jsem musel zásad-
ně omezit. Můj celý život vždy pro-
vázel nějaký sport, ať lední hokej, 
jízda na kole nebo v posledních le-
tech florbal, takže k těm jsem se 
opět vrátil. Občas to je poznat i na 
mé vizáži ;-).

(pozn. redakce: v době rozho-
voru měl pan Javůrek v tváři něko-
lik barevných modřin).

YASDA 7T - 63RP
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Montáž strojů WHT 110
V těchto dnech probíhá závě-

rečná montáž prvních dvou strojů 
WHT 110 z nové produktové stra-
tegie. Oba stroje jsou určeny pro 
zákazníky, kteří již mají zkušenosti 
s našimi stroji.

První stroj WHT 110 LC míří do 
České republiky do firmy TRIGA 
Lomnice nad Popelkou. Jedná se o 
větší provedení obráběcího centra
s automatickou výměnou palet a 
celoplošnou kapotáží.

Druhý stroj WHT 110 S je určen 
pro největší ruskou společnost vy-
rábějící vakuové zařízení, firmu 
JSC VAKUUMMASH Kazaň. Stroj 
je v provedení horizontka s otoč-
ným stolem.

Expedice obou strojů se usku-
teční v prosinci 2017.

Nové sazby pojistek odpovědnosti
V souvislosti s uzavřením 

smlouvy na nové pojistné období 
informujeme o možnosti sjednání 
pojištění odpovědnosti zaměst-
nance za škodu způsobenou za-
městnavateli. Jedná se o pojistnou 
smlouvu uzavřenou mezi společ-
ností TOS VARNSDORF a.s. a

Kooperativa pojišťovnou, a.s., ze 
které je možno uplatnit náhradu 
způsobené škody na majetku za-
městnavatele. Rozsah pojištění je 
rozdělen dle toho, zda se vztahuje 
nebo nevztahuje na odpovědnost za 
škodu způsobenou v souvislosti
s řízením dopravního prostředku,

územně pak na Českou republiku 
nebo celý svět. Limit představuje 
maximální pojistné plnění, které se 
určuje zákonným omezením, tj.
4,5 násobkem průměrné hrubé mě-
síční mzdy. V případě vzniku po-
jistné události je veškerá admini-
strativa spojená s jejím vyřízením

zajištěna za pojištěného v rámci 
interního řešení škody. Spoluúčast 
pojištěného činí 10 %, min. 1 000,- 
Kč z výše uplatňované škody.

Pojištění lze sjednat kdykoliv 
během roku, více informací Vám 
podá Bc. Eliška Volšičková, DiS., 
linka 470.

ČR celý svět

100 000 Kč

150 000 Kč

200 000 Kč

250 000 Kč

400 000 Kč

300 000 Kč

350 000 Kč

450 000 Kč

500 000 Kč

Limit/skupina
3A 3B 3AS 3BS

1 176 Kč

1 397 Kč

1 649 Kč

1 791 Kč

2 636 Kč

2 121 Kč

2 415 Kč

2 799 Kč

2 967 Kč

452 Kč

525 Kč

636 Kč

735 Kč

1 040 Kč

846 Kč

945 Kč

1 124 Kč

1 197 Kč

1 350 Kč

1 602 Kč

1 854 Kč

2 048 Kč

3 035 Kč

2 442 Kč

2 783 Kč

3 213 Kč

3 418 Kč

525 Kč

609 Kč

741 Kč

846 Kč

1 197 Kč

966 Kč

1 087 Kč

1 287 Kč

1 381 Kč

Označení skupiny

3A

3B

3AS

3BS

Specifikace skupiny

s řízením motorového vozidla po území ČR

bez řízení motorového vozidla po území ČR

s řízením motorového vozidla po území celého světa

bez řízení motorového vozidla po území celého světa
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Hráči z TOSu uspěli!
V sobotu 23. 9. 2017 se na kur-

tech pivovaru Kocour uskutečnil 
turnaj tříčlenných družstev v no-
hejbale. Byl to již 5. ročník memori-
álu Václava Riedela, takzvaný Véna 
Cup. Kdo jste Vénu znali, tak víte, 
že byl nohejbalistou tělem i duší. 
Nezapomenutelné jsou jím pořáda-
né turnaje na Slávii v Horním Pod-
luží a jeho speciální úder „Vénova 
pata“!

Turnaj Véna Cup má stálý ter-
mín, koná se vždy první sobotu 
před svátkem Václava (28. 9.). Ko-
nec září bývá ošemetný na dobré 
počasí, ale také letos se Václavovi 
„nahoře“ podařilo domluvit dešťo-
vou přestávku, takže turnaj proběhl 
za sucha. Sešlo se celkem devět tý-
mů. Přijeli hráči z Jablonce, Ústí 
nad Labem, Nového Boru, Cvikova, 
Mladé Boleslavi a čtyři týmy

z Varnsdorfu. Po zápasech ve dvou 
skupinách přišla na řadu vyřazova-
cí část. Zde, i díky vydatné pomoci 
varnsdorfských fanynek, které 
nevynechaly žádný ročník, se do fi-
nále probojovaly dva týmy z Varns-
dorfu. Po vyrovnaném boji, kdy byl 
stav 1 : 1 na sety a rozhodující set
9 : 9, se k umění tosáckých hráčů 
přidala i větší vůle po vítězství. Ví-
tězný pohár tedy nakonec zvedli 
nad hlavu tosáci ve složení P. 
Frank, T. Vojáček a odchovanec 
TOSu J. Frank.

Tento článek berte také jako 
pozvánku na příští ročník. První 
sobota před svátkem Václava vy-
chází v roce 2018 na 22. 9., tak si 
tento termín vyznačte do kalendá-
ře!

Nohu vejš! - PF

Krátce z práce
Po mnohaměsíční odmlce se 

vracíme se stručným výčtem toho, 
co by vás mohlo z dění ve firmě, ať 
už minulého nebo budoucího, za-
jímat.

Prosincové setkání vedení 
společnosti se zaměstnanci 
proběhne ve čtvrtek 14. 12. 2017 
od 14 hodin ve spojených sálech 
školicího střediska. Chcete-li se 
dozvědět více o hodnocení letošní-
ho roku a výhledu na rok 2018, jste 
zváni.

V týdnu od 9. října proběhl
v Brně veletrh MSV 2017. Poprvé
v historii tohoto veletrhu jsme 
nebyli přítomni jako vystavovatelé. 
Naši prodejci pracovali na stáncích

TOS Olomouc a ReTOS Varnsdorf. 
Uvedeným spřáteleným firmám 
tímto děkujeme za poskytnuté zá-
zemí a především za trpělivost, 
kterou s námi měly. Pro příští rok 
máme účast na MSV v Brně opět
v plánu.

V těchto dnech probíhá kole-
ktivní vyjednávání. Odborová 
organizace KOVO vyjednává s ve-
dením společnosti pracovní a 
mzdové podmínky pro rok 2018.
O výsledcích tohoto jednání vás 
budeme informovat snad už v pří-
štím čísle, které vyjde ještě v tomto 
roce.

V roce 2018 uplyne 115 let od 
založení naší firmy. Toto výročí

budeme v příštím roce častokrát 
připomínat a nezapomněli jsme ani 
na výroční logo. Představujeme ho 
zde poprvé, pro celý příští rok se 
stane naším průvodcem.

Milovníky tance a nečekaných 
překvapení už můžeme potěšit in-
formací o firemním plese. Ten 
proběhne v pátek 2. 2. 2018 v sá-
le Lidové zahrady. Zahraje kapela 
BONUS z Litoměřic a podruhé bu-
dou slosovány vstupenky o velmi 
hodnotné věci. Podle zpráv z kulo-
árů by měly být výhry ještě zajíma-
vější než letos. Příště přineseme po-
drobnější pokyny pro rezervaci sto-
lů (v podstatě to bude stejné jako
v posledních letech).

Stolní kalendář 2018 již 
prošel finální korekturou a jde do 
tisku. Najdete v něm řadu moc

pěkných fotek celkem od 35 přispě-
vatelů. Kalendář bude distribuován 
v čase adventním.

Studentka žitavské vysoké ško-
ly psala pod vedením pracovníků 
Odboru systému řízení kvality 
diplomovou práci s názvem ISO 
9001: 2015 – implementace nové-
ho standardu v TOS VANSDORF 
a.s. Středobodem diplomové práce 
bylo nalézt efektivní nástroj pro 
identifikaci a hodnocení rizik a 
příležitostí, což je jedním z hlavních 
požadavků revidované normy ISO 
9001 oproti její předchozí verzi. 
Data z této diplomové práce by nám 
měly zásadně pomoci k plynulému 
průběhu certifikace dle nového 
standardu ISO 9001 při externím 
auditu v březnu nadcházejícího 
roku 2018 (informoval Bc. Ladislav 
Špaček).

LP 2017

Výroční logo bude
v příštím roce připomínat
výročí založení firmy


