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Otevřena nová budova SPŠ TOS Varnsdorf
Začátek školního roku 2019 – 2020 byl ve Střední průmyslové škole TOS Varnsdorf mnohem
slavnostnější, než bývá při této příležitosti obvyklé. Přímo v areálu společnosti byla v pondělí 2. září
otevřena nová budova školy.
V několika předchozích číslech jsme vám ukazovali, jak
se budova bývalého VSLO
(zkratka pro Výrobní Systém
Lehkých Obroben) postupně
mění ve školu. Bourací práce
začaly loni o dovolené, takže
celá rekonstrukce trvala jen
o málo více než rok. Pro státní
stavby je to sci-fi.

Rekonstrukce budovy školy se
uskutečňuje ve dvou etapách:
v první etapě byla nákladem
118 mil. Kč rekonstruována budova VSLO jako taková a v její
větší části bylo vybudováno
celkem osm kmenových tříd,
dvě jazykové a dvě počítačové
učebny a čtyři odborné učebny
pro metrologii, mechatroniku,
elektroniku silnoproudou a sla-

Začátky školy
Zrekapitulujme si to: Střední
průmyslová škola TOS Varnsdorf s.r.o. je první firemní SPŠ
v Ústeckém kraji. Škola zahájila svoji činnost 1. září 2016,
přičemž od samého začátku se
učebny i dílny praktické výuky
nacházely v areálu společnosti
(učebny byly situovány do administrativního přístavku haly
montáže vřeteníků, dílny jsou
doposavad v hale lehké mechaniky). Do prvního ročníku
do dvou tříd nastoupilo celkem
41 studentů a učňů. Škola
v těch prvních třech letech vychovávala budoucí zaměstnance své i dalších firem zapojených do projektu v těchto
prvních třech letech celkem ve
4 maturitních a učebních oborech: „Strojírenství – konstrukce strojů, technologie obrábění“, „Mechanik seřizovač –
programátor CNC strojů“,
„Strojní mechanik – montér“
a „Obráběč kovů – operátor
CNC strojů“. V červnu 2019 absolvovala tříleté studium první
skupina žáků. Studium ukončilo 13 žáků, z toho devět z oboru
„Obráběč kovů – operátor CNC
strojů“ (z nich pět nastoupilo do
společnosti TOS VARNSDORF) a čtyři z oboru „Strojní
mechanik – montér“ (dva z nich
nastoupili rovněž do naší firmy).

Rozšíření školy
Od 1. září 2019 škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor
„Mechanik elektronik – mechatronik“ a tříletý obor „Elektromechanik“. Teoretická výuka
nyní probíhá už v nové budově.
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Neumíš,
naučíme tě,
nemůžeš,
pomůžeme ti,
nechceš,
nepotřebujeme tě,
odejdi.
boproudou, to vše spolu s administrativním zázemím školy,
šatnami a školní jídelnou. Ve
druhé etapě bude ve stejné budově vybudována tělocvična
a prostor pro dílny praktické
výuky pod jednu střechu s teoretickou výukou. Vznikla tak
moderní a velmi dobře vybavená škola, jejíž kapacita je nadimenzována pro více než dvě
stovky žáků.

Proč škola vznikla
Předseda správní rady firmy
Jan Rýdl starší řekl o důvodech
vzniku firemní SPŠ: „My jsme
před pár lety zjistili při hovorech o strategii, že největší
ohrožení existence firmy je
nedostatek kvalitní pracovní
síly,“ a dodal: „když k nám přišel nový absolvent státní školy,
začínali jsme s ním od začátku.
Tak jsme si řekli: Stojí nás to
stejně peníze, pojďme, uděláme si školu.“ Příprava vzniku
SPŠ probíhala několik let a bylo přitom nutné řešit řadu otázek a zejména přesvědčit
krajské úředníky o smysluplnosti existence firemní školy.
Do projektu se postupně zapo-

jilo téměř 20 firem z okolí, které
se pak dělí o absolventy. V projektu SPŠ je v současnosti
zapojeno 17 firem z Ústeckého
a Libereckého kraje.
Ve škole se neplatí školné,

protože smyslem existence
školy není produkovat zisk, ale
vychovávat kvalifikovanou pracovní sílu přesně podle potřeb
firem. Na otázku, zda studenti
musí po dokončení studia pra-
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covat ve firmě, má Jan Rýdl st.
jednoznačnou odpověď: „Legislativně to jde těžko, protože
zákonný zástupce žáka ho nemůže zavazovat k nějakým budoucím povinnostem. Navíc já
tady nebudu zaměstnávat kluka, který tu nechce být, a já
bych ho tady přivázal. To je
špatná motivace. Takže jsme
se s ostatními řediteli (firem
zapojených do projektu – pozn.
redakce) ve správní radě školy
dohodli, že nebudeme po studentech vyžadovat záruky, aby
u nás zůstali pracovat. Je na
nás, abychom jim vytvořili takové podmínky, že tu budou
chtít zůstat. A v respiriu školy
jsem nechal umístit ve skle
vyvedené veliké heslo: Neumíš, naučíme tě, nemůžeš, pomůžeme ti, nechceš, nepotřebujeme tě, odejdi.“

Foto: město Varnsdorf

Příprava akce
Jak probíhalo slavnostní otevření nové budovy? Přípravy
byly zahájeny několik měsíců
předem, postupně se vyjasnil
program akce a vykrystalizoval
seznam hostů, kteří byli k otevření budovy pozváni. Na pondělí 2. září byli pozváni studenti
nováčci spolu se svými blízkými, jako hosté byli pozváni
zástupci vlády, kraje, města,
spolupracujících škol, zástupci
firem účastnících se projektu
SPŠ, lidé z vedení Svazu
průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Svazu strojírenské technologie a dalších
institucí. Podle poznámek v seznamu pozvaných jsme napočítali více než 90 hostů. Když
k nim připočteme nové studenty a jejich blízké, pedagogický
sbor a ještě vedení a několik
pracovníků z naší firmy, dostaneme se k číslu zhruba 200.
Tolik se v tu chvíli sešlo lidí v respiriu. Ostatně většinu z hostů
vidíte na snímku na titulní straně tohoto čísla.
Příprava akce spočívala mi-

spolehlivě ho zajistila firma
JOTTO) a kulturní program.
V plánu bylo zahájení, projevy,
to prokládané vystoupením
houslistky Ilony Stryové, pak
mělo následovat slavnostní
přestřižení pásky, prohlídky
školy ve skupinách a souběžně
s tím prezentace pro nové studenty a jejich blízké ve třídách.
Dvě a půl hodiny, déle to trvat
nemělo. Čím víc se blížilo září,
tím víc se prázdná budova zabydlovala, přestěhovány byly
třídy, všude se doplňovalo
vybavení, učitelé se také stihli
včas přestěhovat, technika připravit, vše vycídit a nablýskat.
Jak si přečtete jinde v tomto
čísle, tak do přípravy technického zázemí se v celém průběhu výstavby intenzivně zapojovali i pracovníci TOSu.
Škola byla dokončena včas,
tedy přesněji první etapa rekonstrukce, a den D mohl přijít.

Slavnostní otevření

mo jiné také v technickém zajištění vlastního průběhu (výzdoba, ozvučení apod.), bylo

nutné myslet i na menší občerstvení pozvaných hostů (to
bylo ve školní jídelně a velmi

Vše probíhalo podle plánu,
jen z nejvyšších míst se ti nejvyšší nedostavili (máme na
mysli předsedu vlády, ministra
průmyslu a obchodu, ministra
školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmana Ústeckého
kraje, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy a prezidenta
Hospodářské komory ČR). Ti
všichni se z různých důvodů
omluvili a poslali za sebe více
než důstojné náhrady anebo
slíbili, že přijedou později. Celou akci moderoval generální
ředitel TOSu Jan Rýdl mladší.
Projevy pronesli za ministerstvo školství pan Václav Pícl
(náměstek pro řízení sekce
vzdělávání), za Ústecký kraj
pan Petr Šmíd (náměstek hejtmana pro školství, mládež
a sport), za Svaz průmyslu a
dopravy ČR paní Dagmar Kuchtová (generální ředitelka
a členka představenstva), za
TOS VARNSDORF pan Jan
Rýdl starší (předseda správní
Dokončení na straně 4

Slavnostní otevření z pohledu rodičů
Když jsme v červnu jako rodiče dostali pozvánku od pana
ředitele Hricze na rodičovskou
schůzku a vlastně všichni rodiče se sešli a už poznali své
třídní profesorky svých ratoles-

ti, tak nám bylo řečeno, že když
vše půjde tak, jak má, tak se
žáci už začnou učit od září
v nové budově a tím pádem
v nových školních prostorách.
Myslím, že se pokusím říct

slovy asi za všechny rodiče jak
nových žáků, tak už i stávajících, že v širokém Libereckém
a Ústeckém kraji není opravdu,
co se týká i vybavení, pro žáky
hezčí střední průmyslová škola

jako tato. Opravdu velký dík
patří úplně všem, včetně zřizovatele, a tím je TOS VARNSDORF. ˘
Martin Maštrla
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Otevřena nová budova SPŠ TOS Varnsdorf
(dokončení)
rady firmy a „otec zakladatel“
školy) a za školu pan František
Hricz (ředitel školy). Ti také
posléze slavnostně přestřihli
pásku a program dále pokračoval podle plánu. Máme za to,
že všichni hosté byli příjemně
překvapeni, jak moderně škola
působí a co všechno po postupném dovybavení se budou
studenti moci učit a hlavně na
čem a s čím. Škola se skutečně
stává prototypem a vzorem
firemní školy praktikující duální
vzdělávání v nejryzejší podobě. To také vyzdvihli přednášející ve svých projevech. Ta naše škola se prostě musí líbit …
Po plánovaném programu pak
ještě proběhlo jednání vedení
školy a firmy se zástupci vlády
a kraje o možnostech pomoci
státu naší škole (zrovnoprávnění se státními školami, pomoc při druhé etapě rekonstrukce).

Další návštěva školy
Ale to má ještě pokračování.
Předseda vlády Andrej Babiš
a ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček splnili svůj slib
a navštívili naši školu ve čtvrtek
14. listopadu. Škola už běžela
třetím měsícem v nové budově, ten den probíhalo částečně
i vyučování a také byl organizován den otevřených dveří
školy, kdy byla rodičům budoucích studentů nabídnuta možnost si školu prohlédnout.

Těchto hostů se ve škole sešlo na šedesát a po jejich shromáždění v respiriu (na oranžových schodech) byli následně
překvapeni, co je čekalo. Čtvrteční návštěva proběhla v komornějším prostředí, na rozdíl
od té zářijové unikla pozornosti
médií (v září jsme zvali píšící
i mluvící novináře a řada z nich
tehdy pozvání přijala), oba členové vlády s doprovody si prošli školu, podívali se i do jedné
ze tříd, kde probíhalo vyučování. Rodiče pak vyslechli krátké
projevy obou členů vlády, své
řekl pan Rýdl starší i pan Rýdl
mladší. Následovala prezentace firmy a školy. A opět se rozběhla jednání o škole, ale i o
zdravotnictví v našem ve Šluknovském výběžku a o řadě
dalších otázek. Z původních
dvou hodin se návštěva protáhla až na téměř čtyři hodiny.
A zase můžeme říci, že naše
škola zapůsobila, hosté vyzdvihli především její koncepčnost a cíle a vyjádřili podporu
této formě technického školství, která je více než rovnocenným doplňkem školství
státního.
Do tištěné verze Horizontu
se moc fotografií z obou akcí
nevejde, více jich najdete jak
na facebookovém profilu naší
firmy, tak později i v elektronickém archivu Horizontu na
našich webových stránkách. ˘
LP 2019

MSV Brno 2019
Letošního MSV Brno 2019
jsme se nezúčastnili, dali jsme
přednost největšímu evropskému veletrhu EMO Hannover. Vzhledem k časové blízkosti obou veletrhů a k jejich
finanční náročnosti bylo možné aktivně prezentovat TOS
VARNSDORF jen na jednom.
Přesto jsme v Brně byli zastou-
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peni dceřinou společností TOS
Olomouc, kde naši prodejci
měli zázemí k mnoha jednáním. Nejvyšší vedení firmy na
zahajovacím sněmu Svazu
průmyslu a dopravy ČR zastupovali generální ředitel pan
Jan Rýdl a obchodní ředitel
pan Miloš Holakovský. Zde
vystoupil Jaroslav Hanák –

prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR, Andrej Babiš –
předseda vlády ČR a všichni
současní ministři. Veletrh využili odborní ředitelé, pracovníci
nákupu, technologie a konstrukce k získání nových informací
a k uskutečnění domluvených
schůzek. Generální ředitel pan
Jan Rýdl zde zastupoval nejen

TOS VARNSDORF, ale měl řadu povinností vyplývajících
z pozice prezidenta Svazu
strojírenské technologie a člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Veletrh
byl poznamenán termínovou
kolizí s EMO Hannover, což se
projevilo nízkou účastí klíčových výrobců obráběcích stro˘
jů.

VELETRHY A VÝSTAVY

Veletrh EMO 2019 očima marketingu
– krátký „předkrm“
Veletrh EMO Hannover 2019, který se konal ve dnech 16. – 21. září 2019, předvedl mnoho z toho, co
nás v nejbližší budoucnosti čeká. Zejména pak, co se konkrétních požadavků na naše stroje a jejich
výbavy týče, včetně SW vybavení. Nicméně nových informací je mnoho a ještě chvíli potrvá, než
k nim ve firmě zaujmeme stanovisko a rozhodneme se, co má prioritu.
Ale zpět k veletrhu… naše
firma se prezentovala exemplářem stroje z naší nejnovější
řady WHT, strojem WHT 130
(provedení klasické horizontky) s automatickou výměnu
nástrojů realizovanou robotem, doplněným dvěma prototypy nových frézovacích hlav
HPFL 50 a HUFT 50, dále
modelem portálového stroje
WVM 2600 T a ovládacím panelem vybaveným aplikací
TOS Control (programová
nadstavba k standardnímu řídicímu systému stroje, která
má rozšířit jeho využití z pohledu monitoringu a optimalizace
procesu obrábění).

Naše prezentace
Cílem naší prezentace bylo
jednak předvést finále vývoje
nových strojů řady WHT (včetně odpovídajících frézovacích
hlav), dále pak zdůraznit, že
nejsme jen výrobci horizontek,
ale že do našeho výrobního
programu patří také portálové
stroje, a také předvést, že revoluce – spíš evoluce jménem
„Industry 4.0“ se nás také týká
a že máme světu co nabídnout.

Nové trendy
Přímá konkurence zde masově prezentovala frézovací
stroje vesměs vybavené různými typy frézovacích hlav
(integrovaných i vyměnitelných), zde je nutné zdůraznit,
že naše prezentace horizontky
s výsuvným vřetenem byla
v menšině (ostatně stroje s výsuvným vřetenem prezentovali
již jen dva další výrobci – Fermat a Make). A i když tyto varianty mají konkurenti stále ve
svých nabídkách, bylo cítit, že
stroje pro „frézovací operace“
převažují. Možná nastal čas se
zamyslet, zda naše strategie

ve smyslu …“víme, že se čím
dál víc frézuje na úkor vyvrtávání, ale že naše výsuvná
vřetena jsou naše konkurenční
výhoda“… je stále platná,
protože vřeteník s plnohodnotným výsuvným vřetenem je
v ceně stroje velmi významná
položka.
Za zmínku stojí také to, že
námi prezentované frézovací
hlavy (zatím jen jako prototypy)
patřily sice na veletrhu mezi
robustní a výkonné exempláře,
ale svými parametry se zařadí
pravděpodobně mezi dnešní
standard. Konkurence totiž
v mnoha případech nabízí a na
veletrhu dokonce ukázala
fungující hlavy s 6 000 a více
ot/min. s obdobnými výkonovými parametry.

Patříme mezi špičku
Na závěr chci dodat, že přestože jsem se v článku občas
trefoval do našich vlastních
řad, myslím si, že celkové
působení společnosti TOS
VARNSDORF na mezinárodním veletrhu EMO v německém Hannoveru bylo na úrovni
a že patříme mezi světovou
špičku. Ostatně velikost stánku
(pokud vezmeme v úvahu náklady na veletrh) toto také potvrzuje.
Možná si říkáte, že toto nevypadá jako plnohodnotná reportáž z výstavy. Nakousl jsem

zde mnoho témat, která si zaslouží mnohem větší pozornost. Ale prostor v tomto čísle
je omezený, proto se k tématu
veletrhu EMO a navazujícím
oblastem vrátím hned v některém z dalších čísel Horizontu.
Toto tedy berte jen jako takovou malou ochutnávku. ˘
Macháček Michal

Stále je co vylepšovat
Co se týče naší vlastní propagace a podoby stánku na
veletrhu, našli jsme několik věcí, které musíme na příští výstavy vylepšit. Jako příklad
uvedu, že náš způsob řešení
zavěšeného billboardu nad
stánkem jako natažené plátno
s potiskem již dnes nepatří mezi nejlepší a zaniká v přehršli
výrazně svítících LED panelů,
na kterých běží „pohyblivé
obrázky“. Vůbec na vlastní kůži
jsme si vyzkoušeli, že výrazné
barvy, videa a světlo automaticky přitahují pozornost. Ale
rozhodně jsme naší podobou
stánku a prezentací nezahanbili a celkově i vzhledem
k podobě stroje WHT 130 jsme
budili patřičnou „v dobrém slova smyslu“ pozornost.
Také mám milou povinnost
zdůraznit, že během veletrhu
se nám podařilo získat tři nové
objednávky. Z nich jedna se
narodila přímo na veletrhu –
jaké milé překvapení.
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Nová telefonní ústředna
Stávající ústředna AT&T Definity byla pořízena v roce 1995 a její provoz nás stojí cca 100.000,- Kč
ročně na servisních poplatcích. Správu nám zajišťuje externí firma na základě písemných požadavků.
Myšlenka ústřednu nahradit není nijak nová, ale narážela na ekonomické i technické překážky.
Jednak byly odpovídající
ústředny stále poměrně drahé
a jednak naše síťová infrastruktura nebyla na provoz
nové ústředny připravena. Za
posledních několik let cena
ústředen významně klesla
a zároveň jsme průběžně investovali do obměny aktivních
síťových prvků, čímž jsme se
dostali na potřebnou úroveň.
Začátkem roku 2019 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele
telekomunikačních služeb. Vítězná firma T-Mobile podpořila
svou nabídku atraktivní cenou
na dodávku nové ústředny. To
definitivně rozhodlo ve prospěch jejího pořízení. Krátká
návratnost je navíc podpořena
tím, že ušetříme na záložním

zdroji pro stávající ústřednu,
který bychom jinak museli koupit příští rok. Významně nižší
spotřeba elektrické energie, ať
už přímá či na chlazení, už takovou roli nehraje, ale je určitě
vítaným bonusem.

Přípravné práce
Se zástupci T-Mobile jsme
dost času strávili při přípravě
realizace přechodu. Neexistuje totiž možnost, jak přímo propojit stávající a novou ústřednu, neboť se jedná o zcela
rozdílné technologie. Protože
bylo jasné, že není možné vyměnit cca 210 telefonů během
tak krátkého času, abychom
mohli stávající ústřednu kom-

pletně odpojit a novou připojit
v jednom kroku, zvolili jsme postupný přechod. Ten spočíval
v převádění jednotlivých stovkových bloků (klapky 1xx, 2xx,
atd.) na novou ústřednu a celý
proces měl skončit v červnu
2020. Plán byl takový, že začneme blokem 3xx, protože je
„náš“ a není roztroušený po
celém areálu, abychom mohli
lépe řešit případné problémy.
Jelikož se musí každý nový
telefon nastavit a zaevidovat,
což zabere cca 15 minut, přišla
nám vhod poptávka po letní
brigádě od Anežky Lhotákové.
Během krátké chvíle se ukázalo, že je Anežka velmi schopná a rychlá a ještě v průběhu
konfigurace telefonů navíc projevila zájem i o jejich fyzickou
instalaci. Nakonec jsme jí svěřili i konfiguraci nové ústředny
a registraci telefonů, čímž se
její brigáda na IT protáhla z plánovaných dvou na pět týdnů.
Její výkon nám ušetřil obrovské množství času i peněz
a umožnil kompletně změnit
původní plán. Rozhodli jsme
se tak ponechat obě ústředny
v odděleném souběhu, což by
při téměř roce nebylo úplně
optimální.

Postupná výměna
Do konce září měla proběhnout instalace všech telefonů
a přepnutí nové ústředny na
externí volání. Po krátkém testování stávající ústřednu vypneme. Pro úplnost uvádím, že
neměníme všechny telefony.
Využijeme speciální převodník, který jsme museli pořídit
kvůli „zabezpečovačce“. Ten
umožňuje připojit i stávající telefony, a protože ho zabezpečovačka nezaplní celý, rozhodli jsme se ušetřit a některé
telefony ponechat.

Možnosti nových telefonů

Stávající ústředna
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Jako všechno přináší tato
změna výhody i nevýhody.
Mezi výhody patří, že vidíte,

kdo vám volá, telefon navíc
uchovává seznam uskutečněných hovorů včetně zmeškaných, na které upozorňuje
červeným blikáním. Další je
více hovorů na lince, takže
vidíte příchozí hovor, i když
telefonujete nebo si naopak
můžete zavolat v průběhu probíhajícího hovoru. Máte široké

Začátkem roku 2019
proběhlo výběrové
řízení na dodavatele
telekomunikačních
služeb. Vítězná firma
T-Mobile podpořila
svou nabídku
atraktivní cenou na
dodávku nové
ústředny. To definitivně rozhodlo ve
prospěch jejího
pořízení.
možnosti práce s hovorem –
přidržení, sloučení, konferenci,
přepojení a zpětné převzetí.
Podrobnosti se dozvíte v návodu, který je k dispozici na Intranetu. V budoucnu také ušetříme na kabelových rozvodech
pro telefony při stavbě či rekonstrukci budov. Správu ústředny
si provádíme sami, nejsme závislí na dodavateli. Při stěhování už nemusí technik hledat
a přepojovat dráty, aby linku
z ústředny dovedl do správné
zásuvky na zdi. Stačí vzít telefon a přestěhovat ho spolu
s počítačem.

Nastavení ústředny
V tom je zároveň určitá nevýhoda. Nelze telefon jen tak
zaměnit, protože je nastavením spjat s konkrétní linkou.
Když se rozbije, musíme nastavit nový telefon a registrovat
ho v ústředně. Navíc v tom
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případě dojde k odpojení počítače od sítě, protože je připojen skrze telefon. A protože
je VoIP telefonie závislá na
počítačové síti, při její závadě
nebo odstávce si nezavoláme.
A ještě pár řádků o samotné
ústředně. Jedná se o VoIP
ústřednu Yeastar S300 pro 300
uživatelů a 60 souběžných
hovorů. Z důvodu dostupnosti
máme dvě zapojené v režimu
AKTIV-PASIV. To znamená, že

vždy jen jedna ústředna je aktivní a ta druhá ji hlídá. Jakmile
by pasivní zjistila, že aktivní
přestala pracovat, stane se
aktivní a přebere telefonování.
Ústředna nabízí snad vše, co si
v souvislosti s telefonováním
představíte – vyzváněcí skupiny, konference, fronty, hlasové
průvodce, automatické vyzvednutí a přehrání zprávy a to vše
i v závislosti na čase.
Na závěr nám všem přeji, ať

Nové ústředny
nová ústředna pracuje spolehlivě jako ta stávající a my
můžeme telefonovat tak samo-

zřejmě, jako doposud. ˘
Rostislav Lassig

Energetika v TOS VARNSDORF a.s.
(3. část – elektřina)
V minulých číslech jsme se dozvěděli o nákupu energií a jak je to v TOSu s vodou. Dnes si můžete
přečíst, jak je to s elektřinou.
V současné době je TOS
VARNSDORF a.s. zásoben
elektrickou energií 35 kV vedením z transformovny v Podhájí. Mnoho lidí zajímá, jak to
vlastně je a bude s novým
elektrickým vedením pro Šluknovský výběžek. Transformovna Podhájí má dva přívody.
Jedno vedení 110 kV z transformovny Babylon (cca od roku
1965) a druhé 35 kV z České
Kamenice (původní napájení
celého Šluknovského výběžku, které v již delší dobu kapacitně celý výběžek nepokryje).

Bude nové vedení?
Jelikož jsou obě vedení umístěna z velké části v jedné
trase a prakticky z jedné linky
110 kV, velice často se stává,
že pořádná vichřice či námraza
snadno odřízne Šluknovský
výběžek od elektřiny. Z těchto
důvodů se již přes 20 let plánuje výstavba nového vedení
110 kV z transformovny Česká
Lípa – Dubice do Varnsdorfu,
v délce cca 36 km. Neustálé
protesty jak ze stran ekologů,
tak obcí výstavbu již desítky let
pozdržují. Poslední varianta,
která je navržena po sloupovém vedením a s přibližně 5 km
kabelovým úsekem v CHKO
Lužické hory, mezi Svorem
a Stožeckým sedlem, už se
zdála schůdnou, ovšem vysoké stožáry v blízkosti domů ve

čtvrti Arnultovice odmítá vedení města Nový Bor. Stávající
a budoucí elektrická síť je dobře vidět z obrázku.

Pokud se opět krajem prožene vichřice, podobná letošní
březnové vichřici Eberhard,
můžeme počítat s tím, že opět

zůstanou v oblasti bez proudu
tisíce lidí.
Po realizaci nového vedení
110 kV by i město mělo přejít ze
současných 10 kV rozvodů na
35 kV. Tento přechod umožní
firmě TOS VARNSDORF a.s.
druhou cestu napájení z města. Firma by v budoucnu měla
mít tedy dvojí napájení. Kabelem z města 35 kV a stávající
venkovní vedení z rozvodny
v Podhájí 35 kV. Tím by začalo
existovat záložní napájení
a výpadky v dodávce elektřiny
pro naši firmu by měly být
minulostí. Nechci být špatným
prorokem, ale obávám se, že
než se stavba zrealizuje, budu
již v důchodu.

Firemní rozvodná síť
A jak je to tedy s vlastní rozvodnou sítí ve firmě? Jak bylo
uvedeno výše, firma je napájena 35 kV (čti kilovoltů), tedy
35 000 V. V domovní zásuvce
je 230 V a člověk se slabším
srdcem si může dotykem tohoto napětí přivodit smrt. Napájecí napětí TOSu je tedy více
než 150krát vyšší nežli napětí
v zásuvce. Při takovémto napětí už nedochází k přenosu
elektřiny pouhým dotykem, ale
může dojít i k „přeskoku“ elektřiny vzduchem. Přeskoková
vzdálenost je ovlivněna vlhkostí vzduchu, teplotou, tlakem
a jeho čistotou. Všeobecně se
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říká, že napětí 1 kV dokáže
přeskočit na vzdálenost 1 mm.
V našem případě tedy může
elektřina ve vstupní rozvodně
přeskočit až na vzdálenost
35 mm. Ovšem většinou je
vzduch vlhký, proto vidíte na
vstupní rozvodně 35 kV izolátory o délce cca 30 cm.
Minimální dovolená hranice zóny přiblížení pro 35 kV
je 1,37 metru! Proto je vždy
nejlepší přistupovat k vysokému napětí s respektem a dodržovat bezpečnostní zásady.
Ne nadarmo patří tato zařízení
k vyhrazeným, na kterých mohou pracovat pouze osoby se
zvýšenou elektrotechnickou
kvalifikací.
Ve vstupní rozvodně se napětí 35 kV transformuje na 6 kV
a toto napětí je rozvedeno v zemi vysokonapěťovými kabely
do objektů kalírny, haly vřeteníků, těžké montážní haly a
montážní haly, kde se 6 kV
transformuje na 400V, či 230V.
Všechny ostatní objekty jsou
napájeny nízkonapěťovými kabely, včetně nové Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Položení většiny
nových kabelových rozvodů
proběhlo při jednom rozkopání
firmy, a to současně s výměnou vodovodního řadu.

roční úsporu 197 000,- Kč. To
znamená, že tato investice vložená do nákupu transformátoru s nižšími ztrátami, bude již
příští rok v úsporách zaplacena. Jak poznáte starý a nový
transformátor, až půjdete okolo
vstupní rozvodny? Úspornost
asi moc nerozeznáte, ale velikost určitě.
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nácti letech provozu byla provedena výměna kogenerací
dvěma atmosférickými jednotkami od německého výrobce
Bosch – Buderus o výkonu
2x 240 kWe a 2x 374 kWt. Stávající celkový výkon je tedy
lehce vyšší, 1,228 MW.

Spotřeba elektřiny
Pokud si někdo chce porovnat vlastní spotřebu elektřiny
se spotřebou elektřiny v TOSu,
tak vězte, že v roce 2018 jsme
nakoupili 4 352 183 kWh a vyrobili 1 339 357 kWh (téměř
čtvrtinu spotřeby jsme si vyrobili sami).
Firma TOS VARNSDORF tedy za rok 2018 spotřebovala
celkem 5 691 540 kWh elektřiny, což v penězích představuje
částku cca 10,5 mil. Kč.
Všechna vyhrazená elektrotechnická zařízení podléhají
zvláštním předpisům a je třeba

Kogenerace
Někdy se lidé diví, že při
výpadku elektřiny ze strany
ČEZu někde elektřina je. Ve
firmě existuje takzvaný „vnitřní
okruh“, který dokážeme napájet z vlastního zdroje elektřiny.

Ukázka položení kabelů k rozvodně Těžké montážní haly
Taktéž se podařilo v průběhu
minulých let zrekonstruovat
většinu objektových rozvoden,
včetně výměny zastaralých
ztrátových transformátorů. Například výměna hlavního transformátoru 35 kV / 6 kV, o příkonu 2 500 kVA, která proběhla
v červenci 2015, přináší firmě

obrázek.
Jednoduše řečeno: v pístovém motoru se spálí zemní
plyn a takto poháněný motor
roztočí generátor, který vyrobí
elektřinu. Při spalování zemního plynu se vyvíjí teplo, které
používáme pro ohřev teplé vody a vytápění. Tímto je možné
zvýšit účinnost využití energie

Z tohoto okruhu jsou napájena
pro firmu životně důležitá zařízení (kotelna, protipožární
stanice, serverovny, PC, nouzová osvětlení, vstupní rozvodna apod.). Elektřinu si vyrábíme pomocí kogeneračních
jednotek (kombinovaná výroba
elektřiny a tepla) – viz ilustrační

v palivu. U nás dosahujeme
účinnosti v zimních měsících
až 96 %. Když si uvědomíme,
že účinnost výroby elektřiny
v nejmodernějších uhelných
elektrárnách je maximálně
50 % a v jaderných kolem 40%,
tak je jasné, proč je kogenerační výroba tak podporována.
S touto úspornou a ekologickou výrobou elektřiny jsme
započali již v roce 1996, kdy
jsme nainstalovali 3 ks kogeneračních jednotek s turbo
motory od českého výrobce
TEDOM Třebíč o výkonu 3x
140 kWe (kilowat elektrických)
a 3x 200 kWt (kilowat tepelných). Celkem tedy 1,02 MW.
V době výstavby jsme byli vůbec první firmou v širokém
okolí, kde se nainstalovaly kogenerační jednotky s pístovými
motory. Po úspěšných šest-

na nich provádět pravidelnou
údržbu. Proto ty třídenní odstávky elektřiny pro celou firmu
v letních měsících.
Stejné, co platí o ohni, by se
tedy dalo říct i o elektřině:
„Elektřina je dobrý pomocník,
ale zlý pán!“
Pokud se tedy chceme vyhnout neočekávaným událostem, musíme se o elektrozařízení řádně starat. A že se to
daří, dokazuje plynulost dodávky elektřiny ve firmě. Nepamatuji si, že by došlo k výpadku
dodávky elektřiny uvnitř firmy.

Minimální dovolená
hranice zóny
přiblížení pro 35 kV
je 1,37 metru!
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Na obrázku, pořízeném při údržbě a revizích, je názorně předvedeno, jak to
dopadá, když se do činnosti na elektrozařízení hrne někdo bez elektrotechnické kvalifikace!

Na obrázku instalace kogenerace Bosch-Buderus Logano EN 240

Doposud se vždy jednalo o výpadky ze strany vnější distribuční soustavy.
A za to patří velký dík a uznání všem pracovníkům energetiky, kteří o firemní energetická
zařízení příkladně pečují.
V dalším díle o Energetice
v TOS VARNSDORF a.s. se
dozvíme více o zemním plynu
a jeho přeměně v teplo. ˘
frnk

Další dva obrázky kompenzačního
zařízení zase ukazují, jak se dokáže
elektřina „rozpálit“.

Poděkování pracovníkům energetiky za
obrovský kus vynikající práce na stavbě
SPŠ TOS VARNSDORF
První etapa výstavby SPŠ TOS VARNSDORF byla úspěšně zakončena slavnostním otevřením nové
budovy 2. září 2019. Kdo znal staré prostory bývalé průmyslové haly VSLO, musí uznale
pogratulovat, jakého přerodu se dosáhlo. V širokém okolí není tak krásných prostor SPŠ.
Velice mě těší, že se na
výstavbě podíleli významnou
měrou i pracovníci energetiky.
Nejenže se podíleli na pomocných demontážních pracích
v celém objektu, včetně vyřezání staré výměníkové stanice
a peletkového kotle, ale pustili
se i do budování nového. Patronátu nad vdechnutím životních funkcí budově se velice

iniciativně ujal mistr energetiky
Petr Blecha.
Ten od samého počátku dohlížel na projektovou dokumentaci a vše korigoval tak,
abychom se již v zárodku vyhnuli chybám z předchozích
staveb.
Proto se začalo výměnou
veškerých přívodních potrubí
(topných rozvodů z předizo-

lovaného potrubí, vzduchového rozvodu a přívodu pitné
a užitkové vody). Samozřejmě
se to neobešlo bez patřičných
komplikací. Ze skříně vypadl
kostlivec, když se zjistilo, že při
rekonstrukci vodovodního řadu ve firmě zůstala část rozvodu k hale SPŠ v litině. Zde se
projevila netěsnost a místo
pouze nového přívodu se mu-

sela vyměnit i část vodovodního řadu.
Srdcem pro vytápění objektu
jsou dvě výměníkové stanice.
Tu „hlavní“ strojovnu si vzal za
své pan Karel Šiman. Podle
projektové dokumentace zhotovil dílo, nad kterým se musí
uznale pozastavit i specializovaná firma, která se zabývá
stavbami výměníků! Rozdělo-
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vače, sběrače, anuloid, 2 ks
ohřívačů TUV, ventily, regulace, čerpadla, regulační okruhy
jednotlivých větví …. Posuďte
sami na přiloženém fotu.

tiky na stavbě SPŠ přinesla
firmě nemalé úspory, neboť
výše popsané činnosti nemusela zajišťovat dodavatelsky.
Nutno podotknout, že tyto

Druhou strojovnu si vzal pod
patronát pan Jiří Sajfrt, který
sice neměl tolik regulačních
větví a ohřívačů TUV, ale dílo
provedl taktéž na vysoké profesionální úrovni (viz druhé
foto).

práce vykonávali pracovníci
souběžně ze zajišťováním
chodu energetiky celé firmy,
a to bez jakéhokoliv nároku na
finanční odměnu.
Tímto článkem vyslovuji

Karel Smuž
* 15.11. 1939 † 31. 8. 2019

Dne 31. srpna 2019 zemřel
v osmdesáti letech bývalý
dlouholetý pracovník naší firmy pan Karel Smuž. Do firmy
nastoupil 1. října 1965. Začal
pracovat na elektroúdržbě.
Odtud přešel do energetiky.
Zde vykonával funkce revizního technika elektro, mistra
a dispečera.
Po 34 letech práce v TOSu
odešel 31. prosince 1999 do

zaslouženého důchodu. Pro
jeho dobrosrdečnou povahu,
lidskost, upřímnost, hravost
a encyklopedické znalosti jsem
ho měl velice rád. Ke Karlovi
jsem měl velice osobní vztah,
neboť to byl člověk, který mě
v roce 1996 vyprovokoval vzít
funkci energetika, a tato starost mi zůstala dodnes. ˘
Čest jeho památce.
Petr Frank

Veletrh EMO 2019
Dále pracovníci energetiky
zhotovili rozvody teplé a studené vody v jednotlivých strojovnách, propojili strojovny hlavním potrubím, osadili veškerá
média hlavním měřením, odzkoušeli veškeré vzduchotechnické jednotky a seřídili je na
optimální chod. Taktéž zhotovili veškeré rozvody stlačeného vzduchu, včetně hlavního
měření a připojení měřicího
stroje. Nezanedbatelnou činností byl odborný dohled a koordinace prací dodavatelských
firem energetických zařízení
a měření a regulace, aby vše
fungovalo tak, jak má, a aby
bylo možné energetická zařízení řídit a monitorovat z centrálního dispečinku firemní
energetiky.
Pomoc pracovníků energe-
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jménem firmy, a taktéž i jménem svým, všem pracovníkům energetiky veliké poděkování za skvěle odvedenou
práci! Je skvělé, že máme ve
firmě takové odborníky, kteří
dovedou nejen udržovat stávající zařízení, ale i budovat
nové „na zelené louce“!
A koho se to jmenovitě týká?
Mimo již výše jmenovaných
Petra Blechy, Karla Šimana
a Jiřího Sajfrta se na pracích
podíleli Martin Moule, Jaromír
Bavor, Zdeněk Scholze, Juraj
Hruštinec, Tomáš Matějka, Tomáš Eichler a Vladimír Devechy. ˘
Ještě jednou velké díky!
Petr Frank

Jeden z našich exponátů
- aplikace TOS Control

SPORT

Nejen prací živ je člověk!
První zářijová sobota před svátkem Václava (28. září) opět patřila varnsdorfským nohejbalistům. Na
kurtech pivovaru Kocour uspořádali již 7. ročník memoriálu Václava Riedela, takzvaný Véna Cup.
Kamarád Václav nahoře zajistil super počasí, uklidil všechny mraky a sluníčkem příjemně opaloval
všechny účastníky turnaje.
Tentokráte se sešlo celkem
sedm týmů, z toho bylo pět týmů z Varnsdorfu. Dále již tradiční účastníci: Tukani z Doks
a jeden tým složený z kamarádů nohejbalistů z Mimoně, Cvikova a Šluknova.
Abychom si užili nohejbalu,
byl zvolen hrací systém základní skupiny „každý s každým“, na dva vítězné sety.
Organizace probíhala hladce,
takže již v půl druhé bylo odehráno všech 21 zápasů. Aby
nebyl vítěz určen jen pořadím

ve skupině, nejlepší čtyři týmy
ze skupiny (DDR, Alíšci, Černá
vdova a Tukani) si to rozdaly
o celkového vítěze vyřazovacím systémem. V dramatickém
finále, kdy si jednotlivé týmy
nedaly zadarmo ani bod, zvítězil tým DDR nad týmem Černá
vdova. Hoši z DDR (ve složení
tosák Jarda Charouzek, Zdeněk Hovorka a Pavel Balo)
prošli celým turnajem bez jediné porážky, takže jejich vítězství bylo více než zasloužené!
Byla též udělena cena pro

nejstaršího účastníka turnaje,
jímž byl dlouholetý pracovník
TOSu (od roku 1972), Mirek
Valenta. V týmu Důchodci, ve
svých šedesáti pěti letech, stále ukazoval výbornou fyzičku
a skvělý cit pro míč.
Velké poděkování od všech
týmů patří již tradičně Pivovaru
Kocour, jmenovitě Josefovi
Šustovi, který poskytl kurty a
osobně dohlížel na skvělé zázemí pro všechny hráče, včetně výborného guláše. Dále
hlavnímu sponzorovi turnaje,

firmě Euro Air výrobci textilních
vzduchotechnických rozvodů a
firmám TOS VARNSDORF a.s.
a SAMAT, spol. s r.o., bez kterých by turnaj nešel uskutečnit
v takové kvalitě.
Příští ročník je plánován na
26. září 2020, tak si tento termín vyznačte do kalendáře
a přijďte se s námi pobavit kvalitním nohejbálkem! ˘
Nohu vejš!
frnk
Foto: Zdeněk Doležal
a Petr Frank

1

3
1 - Účastníci turnaje
2 - Ukázka nelítostného souboje

2

3 - Vítězové - soudruzi z DDR:
zleva Pavel Balo, výpomoc ze SSSR
Jarda Charouzek a Zdeněk Hovorka
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Tour de Jedlová 2019
V cyklistickém kalendáři byla neděle 18. srpna 2019 vyhrazena závodu „Tour de Jedlová“.
I přes ranní nepřízeň počasí se sešlo na startu rekordních sedmdesát pět závodníků,
kteří se přijeli poprat s náročnou trasou.
Ve velké konkurenci bojovalo i třináct zaměstnanců firmy.
Na druhých místech se v jednotlivých kategoriích umístili
Aleš Vohanka a Miloš Javůrek,
na třetím místě Tomáš Vojta.
Celkovým vítězem se stal Ma-

touš Dubovecký časem 28:08
min. Nejmladším účastníkem
by šestiletý Dulanský Filip. Peloton obohatilo i šest závodnic
a dva borci ze zahraničí.
Závod je zařazen do poháru
CC Varnsdorf, kde přihlášení

bojují o nejlepšího cyklistu roku
2019. Krásný závod, kde odměnou všem, kromě úžasného
pohledu do kraje a umoudřeného počasí, bylo občerstvení
v cíli, dárek pro každého účastníka závodu i bohatá tombola.

Nelze než poděkovat cyklistům za účast, sponzorů za
podporu a organizátorům za
bezproblémový průběh závodu. ˘
Miloš Javůrek
Foto Mgr. Hynek Vojtěch

vstupenky slosovány o hodnotné ceny. K tanci a poslechu
zahraje skupina VIVASONG
a jako hosté vystoupí část kolektivu muzikálu Děti ráje. Zájemci o účast na plese si mohou rezervovat místa u stolů již
nyní, vstupenky budou distribuovány nejpozději od začátku
ledna 2020.
Příští číslo přinese další informace o veletrhu EMO 2019
včetně pokračování postřehů
z něj, chystáme rozhovor s novým vedoucím Odboru technologické podpory prodeje. Po-

kud to stihneme do uzávěrky,
tak vás již seznámíme s pracovníky firmy odměněnými při
avizovaném prosincovém setkání se zaměstnanci. Ze zásobníku fotografií vybereme
další obrázky ze školy, z veletrhu EMO a také ze Šanghaje,
kde na začátku listopadu proběhla velmi zajímavá exportní
výstava CIIE a naše frézovací
hlava byla jedním z exponátů
(možná se k této výstavě vrátíme i textem). Bude toho ještě
více. ˘
LP 2019

KRÁTCE Z PRÁCE
Jistě jste si všimli, že toto číslo má nový design. Změna je
Horizont.
Firemní stolní kalendáře
pro rok 2020 jsou v tisku, předpokládáme, že budou distribuovány od konce prvního prosincového týdne.
Pro příští rok jsme opět připravili pro zákazníky a obchodní partnery nástěnný firemní
kalendář. Tentokrát na téma
TOS a jeho dceřiné společnosti. Kalendář již rozesíláme.
V těchto týdnech probíhá
kolektivní vyjednávání pro

rok 2020. S jeho výsledky vás
samozřejmě seznámíme, ale
zatím ještě nevíme, zda to bude již v prosincovém čísle.
Setkání se zaměstnanci
proběhne ve středu 18. prosince, jako obvykle ve spojených sálech školicího střediska. Začátek je ve 13:00 hod.
A blíží se další ročník firemního plesu. Tentokrát to bude
v pátek 7. února 2020 v sále
Lidové zahrady. Jako obvykle
začínáme ve 20:00 hod. a jak
se již stalo v posledních letech
tradicí, v průběhu plesu budou
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