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K současné situaci II (COVID-19 II)
Vážení spolupracovníci, kolegové a kolegyně, v posledním vydání našeho časopisu jsem Vás informoval 
o nutnosti zavedení bezpečnostních opatření s cílem zamezit šíření onemocnění COVID-19 a s tím sou-
visejícími restrikcemi bránícími vykonávat naši podnikatelskou činnost. Jak všichni víte, většina omezení 
i restrikcí již byla uvolněna, nicméně to neznamená, že se naše životy vrátily do „normálu“, na který jsme 
byli zvyklí před vypuknutím pandemie.

Bohužel ani současná situa-
ce v ekonomice, potažmo na 
trhu obráběcích strojů, zdaleka 
nepřipomíná předkovidovou 
dobu. Nejistota ohledně další-
ho vývoje šíření nákazy spo-
lečně s hrozícím návratem re-
striktivních opatření výrazně 
tlumí investiční nálady našich 
zákazníků a činí tak boj o kaž-
dou objednávku složitějším. 
Naštěstí stále existují obory, 
které i v této době vykazují po-
třebu a ochotu investovat do 
nového strojního zařízení. Prá-
vě na tyto zákazníky upíráme 
maximální pozornost a jsem 
rád, že za červen se nám po 
delší době podařilo získat za-
kázky v hodnotě 105 mil. Kč! 
Kéž by se nám dařilo podobně
i v následujících měsících.

Prioritou našeho snažení na-
dále zůstává udržení finanční 
stability naší firmy s důrazem 
na plynulost peněžních toků. 
Díky dohodě s odborovou or-
ganizací OS KOVO a vládnímu 
programu na podporu zaměst-
nanosti ANTIVIRUS jsme i při 

nízké úrovni zakázkové náplně 
doposud nebyli nuceni výraz-
něji redukovat počet pracov-
ních míst a nadále si udržu-
jeme disponibilní kapacity pro 
vytoužené nastartování pop-
távky po našich strojích a služ-
bách. Pečlivě sledujeme vše-
chny vyhlašované programy 
na podporu ekonomiky v Čes-
ké republice a snažíme se při-
spívat podněty pro vylepšení 
jejich podmínek skrze Svaz 
strojírenské technologie, Svaz 
průmyslu a dopravy ČR či 
Hospodářskou a sociální radu 
Ústeckého kraje, kde mám tu 
čest být členem vrcholných 
orgánů. Jisté ale je, že práci 
pro TOS VARNSDORF nám ni-
kdo jiný než my nesežene a už 
určitě ji za nás neudělá.

Ne všechno, co nám přinesl 
koronavirus, musíme hodnotit 
pouze negativně. Díky tomu, 
že jsme byli nuceni výrazně 
měnit naše dosavadní způso-
by práce, si někteří z Vás vy-
zkoušeli, jaké je to pracovat
z domova, naučili jsme se ovlá-

dat videokonferenční hovory
a dokonce provedli první virtu-
ální (vzdálené) přejímky strojů. 
Na důležitosti také nabyla 
vzdálená diagnostika našich 
strojů. To jsou znalosti a do-
vednosti, které se nám budou 
hodit i v budoucnosti. Projevila 
se také obrovská solidarita
z řad našich čínských partnerů 
TOS Kunming a významného 
zákazníka společnosti HIMI-
LE. Aniž bychom je žádali, spo-
lečnost HIMILE nám zaslala 

zcela zdarma 1500 ks respirá-
torů bezpečnostní třídy FFP2
a TOS Kunming 500 ks jedno-
rázových roušek v době, kdy 
naše vláda tyto prostředky hor-
ko těžko sháněla a draze kupo-
vala právě v Číně. 

Zcela určitě nás nečeká leh-
ká doba, ale věřím, že poctivou 
prací se nám společně podaří ji 
zvládnout.

Přeji Vám všem hlavně pev-
né zdraví.

Jan Rýdl ml.
˘

SPŠ TOS VARNSDORF a COVID-19
Když bylo v úterý 10. března oznámeno, že od následujícího dne je do odvolání zakázána osobní pří-
tomnost žáků ve škole, nikdo netušil, jak dlouhá doba to bude. Nikdo ale nepředpokládal, že v tomto 
školním roce se už standardní pravidelná výuka konat nebude a učitelé budou muset žáky vzdělávat na 
dálku.

S distančním vzděláváním 
jsme neměli zkušenosti ani my, 
učitelé, ani žáci. Nepřiprave-
nost na situaci se zpočátku 
projevila nekoordinovaným 
způsobem „lidové tvořivosti“. 
Během krátké doby se ale me-
todika práce učitelů pracujících 
z domova sjednotila a komu-
nikace se žáky se podstatně 

zlepšila. Zadávání úkolů, jejich 
zpětné hodnocení, výuka s vy-
užitím vzdělávacích portálů či 
videotechniky, to vše bylo dáno 
do pravomoci učitelů. Přestože 
všichni žáci neměli stejné pod-
mínky pro domácí vzdělávání 
(ne všichni mají doma k dispo-
zici počítač, připojení k inter-
netu, potřebný software), s vel-

kou většinou byla komunikace 
bezproblémová. 

Po oznámení, že od 11. květ-
na je možné organizovat kon-
zultace pro žáky závěrečných 
ročníků ve skupinách do pat-
nácti osob, byla domácí práce 
učitelů zrušena a většina z nich 
se zapojila do přípravy žáků
k maturitní a závěrečné zkouš-

ce formou konzultací profilo-
vých předmětů a odborného 
výcviku. Všichni učitelé pak po-
kračovali v distančním vzdělá-
vání žáků nižších ročníků, pří-
padně se již připravovali na 
nový školní rok. 

Od 1. června jsme začali or-
ganizovat praktickou výuku 
žáků 1. ročníku elektrotechnic-
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kých oborů, a to s ohledem na 
hygienické podmínky v polo-
vičním počtu žáků na elektro-
dílně.

Letošním maturantům byly 
zrušeny slohové práce z čes-
kého jazyka i cizích jazyků.
V prvním červnovém týdnu již 
měli žáci maturitní třídy za se-
bou státní písemné didaktické 
testy a žáci tříletých oborů 
písemné a praktické zkoušky. 
Všechny pak ještě čekaly ústní 
zkoušky, a to 17. června obrá-
běče kovů a strojní mechaniky, 
22. až 24. června mechaniky 
seřizovače a strojaře. Do po-
sledního měsíce školního roku 
se musely vejít i státní přijímací 
zkoušky žáků do 1. ročníků, 
které se konaly 8. června.

V červnu jsme měli napilno, 
po uvolnění karanténních opa-
tření se rychle muselo stihnout 
vše, co za normálních okol-
ností probíhá v dubnu, květnu 
a červnu, tedy vše, co nebylo 
zrušeno, ale koronavirem bylo 
v čase pouze posunuto na sa-
mý konec školního roku. 

V prvním červnovém týdnu 
žáci maturitní třídy absolvovali 
v rámci státní maturity didak-
tické testy z češtiny, matema-
tiky, angličtiny a němčiny, žáci 
skládající závěrečnou zkoušku 
absolvovali písemnou a prak-
tickou zkoušku. Týden na to 
pak přišli vykonat státní přijí-
mací zkoušky uchazeči o stu-
dium maturitních oborů. Podle 
jednotného celostátního zadá-
ní se konaly i praktické zkouš-
ky žáků oborů Obráběč kovů
a Strojní mechanik. Školní za-
dání praktické zkoušky měli 
žáci oboru Mechanik seřizo-
vač. V dalších dvou týdnech 
proběhly ústní zkoušky, ať již 
závěrečné nebo maturitní.

Co je ale důležité, jsou vý-
sledky těchto zkoušek. 

Při přijímacím řízení bylo do 
maturitních oborů Mechanik 
seřizovač a Mechanik elektro-
technik přijato celkem 23 žáků, 
do oborů Strojní mechanik, 
Obráběč kovů a Elektrome-
chanik 21 žáků. Průmyslovác-
ký obor Strojírenství se již po-
druhé neotevřel z důvodu 
malého počtu uchazečů. 

Maturitní zkoušku v části 
ústní zvládlo všech 21 studen-
tů, ale maturitní vysvědčení 
dostalo pouze 14 žáků, z toho 
dva s vyznamenáním. Pět žá-
ků je již přijato ke studiu na

Budoucí maturanti před zadáním úloh.

Žáci oboru Strojírenství konají praktickou zkoušku z odborných předmětů. Zkouška měla dvě části: měření součásti včet-
ně vypracování protokolu a poté vytvoření programu pro obrábění dané součásti.

Maturitní zkoušky v plném proudu.
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vysokých školách. Didaktické 
testy si začátkem září přijde 
zopakovat 6 češtinářů a jeden 
němčinář. 

Závěrečné zkoušky úspěšně 
zvládlo 15 žáků, tři žáci oboru 
Obráběč kovů přijdou na opra-
vu v září.

Slavnostní vyřazování ab-
solventů a předávání výučních 
listů žáků oborů Strojní mecha-
nik a Obráběč kovů proběhlo 
18. června, maturitní vysvěd-
čení prvním maturantům naší 
školy byla předávána 26. červ-
na. Všem úspěšným absolven-
tům přejeme mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.

Oba doklady o dosaženém 
středním vzdělání předával
s ředitelem školy předseda 
správní rady Ing. Jan Rýdl st.

Do nabitého červnového 
programu u nás Česká školní 
inspekce prováděla od 15. do 

SPŠ TOS VARNSDORF a COVID-19 (dokončení)
17. června na základě žádosti 
školy o poskytování zvýšené 
dotace kontrolu se závěrem, 
že podmínky pro poskytování 
zvýšené dotace škola splňuje.

V červnu ještě probíhaly or-
ganizované skupinové kon-
zultace pro žáky všech oborů
a ročníků, ale účast nebyla 
vzhledem k dobrovolnosti vel-
ká. Nadále probíhalo vzdělá-
vání na dálku.

Vysvědčení bylo vydáváno 
pro všech 153 žáků školy dne 
30. června, někteří žáci budou 
konat klasifikační zkoušky na 
konci srpna.

První školní rok v moderních 
prostorech nové firemní školy 
tedy neproběhl úplně podle 
našich představ, přesto věřím, 
že žáci konající maturitní a zá-
věrečné zkoušky zodpovědně 
pracovali v domácí samostat-
né přípravě a hlavně v to, že

˘

Absolventi tříletých oborů (výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce).

Slavnostní předávání maturitních vy-
svědčení. Přítomni byli i rodiče, účast 
byla velká. Bylo to dojemné a slzavé 
loučení se čtyřmi roky strávenými ve 
škole, děkovali žáci i zástupce rodičů.

Předseda správní rady Ing. Jan Rýdl 
st. gratuluje maturantovi Matěji Šeši-
novi, který absolvoval v oboru Mecha-
nik seřizovač a po prázdninách by měl 
nastoupit do TOSu.

se tento výpadek v pravidelné 
školní výuce podaří eliminovat 
na počátku příštího školního 

roku zejména u nižších roč-
níků.

Ing. František Hricz

Prvních čtrnáct. Všichni úspešní maturanti, z dětí se stali chlapi.

Závěrečné oponentní řízení
V pátek 19. června 2020 proběhlo v areálu TOS VARNSDORF a.s. Závěrečné oponentní řízení projektu 
Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika (CK–SVT).

Projekt CK–SVT byl řešen 
konsorciem tří univerzit a sed-
mi firem, proběhl v letech 2012 
až 2019. Projekt byl spolufi-
nancován ze státního rozpočtu 
ČR prostřednictvím Technolo-

gické agentury ČR v rámci Pro-
gramu Centra kompetence. 
Projekt je kombinací orientova-
ného výzkumu v oboru strojí-
renské výrobní techniky a apli-
kací výsledků tohoto výzkumu 

do reálných firemních řešení.
Hlavním cílem projektu bylo 

zvyšování konkurenceschop-
nosti oboru strojírenské výrob-
ní techniky prostřednictvím 
zlepšování šesti hlavních tech-

nických užitných vlastností 
strojů a technologií: přesnosti, 
jakosti, produktivity, spolehli-
vosti, hospodárnosti a minima-
lizací dopadu na životní pro-
středí.
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Závěrečné oponentní řízení (dokončení)

U zrodu projektu stály tři nej-
větší české technické univerzi-
ty (ČVUT v Praze, VUT v Brně 
a ZČU v Plzni) společně se 
sedmi předními výrobci obrá-
běcích a tvářecích strojů v ČR 
(TAJMAC-ZPS a.s., KOVO-
SVIT MAS Machine Tools a.s., 
TOS VARNSDORF a.s., TOS 
KUŘIM - OS a.s., ŠKODA MA-
CHINE TOOL a.s., TOSHULIN 
a.s. a Šmeral Brno a.s.).

Projekt byl nastaven tak, že 
na tématech orientovaného vý-
zkumu spolupracovaly univer-
zity se všemi zúčastněnými 
firmami. Po vypracování simu-
lačního nebo experimentální-
ho know-how u každého z ře-
šení následoval aplikovaný 
výzkum v bilaterální spolupráci 
univerzity a jednotlivých firem, 
kdy byl výzkum již zaměřen na 
zdokonalování konkrétních 
strojů a technologií.

A čeho že se tento projekt 
konkrétně týkal? Společnost 
TAJMAC-ZPS a.s. se zaměřila 
na vývoj nástrojů pro lepší 
využití technologického poten-
ciálu dlouhotočných automatů 

MANUHRIN. Společnost TOS-
HULIN a.s. řešila zvyšování 
výkonnosti a jakosti obrábění 
(pomocí virtuálních modelů řad 
strojů FORCETURN a BASIC-
TURN), dále pak zvyšování 
přesnosti obrábění, soustruže-
ní nekruhových průřezů a ko-
nečně interakci strojních zaří-
zení s obsluhou a prostředím. 
Společnost TOS KUŘIM - OS 
a.s. se zaměřila zejména na 
výzkum a vývoj v klíčových ob-
lastech optimalizace stavby 
nosných struktur a uzlů, zvy-
šování přesnosti, produktivity
a jakosti obrábění, například 
optimalizací stojanů portálo-
vých strojů FRF. Firma ŠKODA 
MACHINE TOOL a.s. se věno-
vala mimo jiné snižování hmot-
nosti vybraných nosných struk-
tur při zachování potřebné 
tuhosti, zlepšení dynamických 
vlastností stroje (posunem kri-
tických otáček kuličkového 
šroubu) a vývoji speciálního ře-
šení pro odměřování dilatace 
výsuvného vřetena. Společ-
nost Šmeral Brno a.s. vyvinula 
a realizovala prototyp kovací-

ho klikového lisu LMZP 2500, 
který se vyznačuje širokým 
pracovním stolem a vysokou 
tuhostí. Naše firma v rámci to-
hoto projektu vyvinula řadu 
technologií ve vazbě na obrá-
běcí centra WHT 110/130 C 
(například vytvoření digitálního 
dvojčete – virtuálního modelu 
stroje, které zahrnuje nejen vliv 
řídicího systému a interpolá-
toru, ale také regulace para-
metrů pohonu a dynamických 
vlastností mechanické struk-
tury). Byla vyvinuta technolo-
gie pro inprocesní měření a byl 
vytvořen systém TOS Control. 
Společnost KOVOSVIT MAS 
Machine Tools a.s. v rámci 
projektu vyvinula prototyp no-
vého soustruhu menší velikosti 
s označením KL285, vyvinuty 
byly také kompenzační algo-
ritmy pro minimalizaci teplot-
ních deformací (testovány byly 
na tříosých a pětiosých frézo-
vacích centrech z produkce fir-
my). Jednotlivé firmy se věno-
valy ještě řadě dalších témat, 
ale jejich popis by překročil roz-
sah tohoto čísla a současně by 

firemní noviny proměnil v od-
bornou literaturu.

Závěrečné oponentní řízení 
probíhalo většinu dne, po za-
hájení a rekapitulaci výsledků 
projektu se prezentovaly jed-
notlivé firmy se svými řešeními 
(celkem 7 prezentací), poté ná-
sledovala prohlídka firmy TOS 
VARNSDORF (všichni přítom-
ní zástupci ostatních firem pro-
jevili uznání nad technologic-
kým vybavením, prostředím, 
uspořádáním a pořádkem ve 
firmě). Odpoledne proběhla 
neveřejná část Závěrečného 
oponentního řízení, kdy komi-
se mimo jiné posuzovala napl-
nění cílů projektu a rozdělení 
výsledků mezi účastníky pro-
jektu, zapojení studentů a mla-
dých výzkumníků. Po diskusi 
(kde byly například projednány 
posudky oponentů) ještě pro-
běhlo neveřejné jednání opo-
nentní komise.

A co je důležité, cíle projektu 
byly naplněny a všechny zú-
častněné firmy se řešení úkolů 
zhostily úspěšně.

LP 2020
˘
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GRS Ural v čase korony ...
Při loučení s TOSem nezapomenu na slova Miloše Holakovského: „Máš to na tři roky bez možnosti 
návratu.“ Tehdy jsme se tomu zasmáli a plánovali setkání, když ne dříve, tak nejpozději na konci května
v Moskvě na výstavě Metalloobrabotka. Člověk míní, život mění. Takže od 1. března v Jekatěrinburgu 
natvrdo. Ještě panovala zima, na ulicích byl sníh a město žilo.

Začátky epidemie

Kopie první  ruské lokomotivy.

Pomník jekatěrinburské tankové brigádě.

Přísná opatření

V polovině března se začal 
ve zprávách řešit COVID-19,
a když jsme dojeli 25. března 
do Moskvy na služební cestu, 
uvítalo nás liduprázdné metro
i město. Den poté jsme ve čtvrt 
na devět večer odlétali z letiště 
Šeremetěvo zpět a ve zprá-
vách hlásili uzavření Moskvy
z důvodu pandemie. Po příletu 
na letiště Kolcovo v Jekatěrin-
burgu nás vítali zdravotníci ve 
skafandrech s teploměry, ale 
protože jsme vylétli ještě před 
oficiálním vyhlášením opatře-
ní, tak jsme byli poslední let, 
který prošel bez kontroly a bez 
následné povinné čtrnáctiden-
ní karantény pro cestující. Pro-
stě klika. Následně byla vyhlá-
šen v rámci opatření po celém 
Rusku od 30. března do 5. dub-
na nepracovní týden. Otevřeny 
zůstaly pouze obchody s potra-
vinami.

Následně přešly pravomoci 
k opatřením proti COVID-19 na 
gubernátory. Podniky si mohly 
zažádat o obnovení provozu, 
pokud zajišťují servisní nebo 
výrobní činnost nezbytnou pro 
chod státu. Také jsme si zažá-
dali a obdrželi povolení k obno-
vení činnosti za dodržení opa-
tření proti COVID-19 (roušky, 
desinfekce, pravidelné měření 
teploty zaměstnanců), pouze 
pracovníci nad 60 let byli po-
vinně v samoizolaci.

Do konce dubna bylo v pod-
statě zastaveno cestování me-
zi regiony. V každém regionu 
vydali svoje vlastní vyhlášky,
a tak někam se mohlo přijet
a pracovat bez pobytu v karan-
téně, někde naopak začali vy-
žadovat testy na COVID-19, 
někde dokonce došlo k uzavře-
ní celého regionu a mohli se 
vracet pouze obyvatelé tohoto 
regionu, prostě – Rusko je veli-
ké a situace se měnila ze dne 

na den, někdy z hodiny na ho-
dinu.

Očekávání, že s květnovými 
svátky dojde k uvolnění opatře-
ní, se nenaplnila, naopak se 
ohlásily státní orgány na pro-
věrku dodržování nařízených 
opatření. Prověrka byla bez 
pokut, pouze s doporučením 
doplnit k jídelnímu koutu zaří-
zení na mytí rukou. Na konci 
května došlo k mírnému uvol-
nění, jenž bylo kompenzováno 
zvýšenými požadavky závodů 
na přijíždějící pracovníky. Ně-
které závody požadují před-
ložení negativního testu na 
COVID-19 v okamžiku příjez-
du, situace není jednotná, 
takže v jednom městě můžete 
u jednoho zákazníka absolvo-
vat jednání v roušce a v ruka-
vicích po předložení negativ-
ního testu, o ulici dál naopak 
nepotřebujete nic.

Nyní opatření v různém roz-
sahu trvají, jako první zrušili 
karanténu 22. června v Mos-
kvě, kde nyní nejsou žádná 
omezení. Došlo k obnově le-
teckých spojení mezi většinou 
regionů. V Jekatěrinburgu za-
tím opatření trvají, jsou otevře-

2ny pouze obchody do 400 m , 
restaurace prodávají jídlo pou-
ze na výnos (obdoba českého 
prodeje z okénka), místy fun-
gují stánky rychlého občer-
stvení. Jak to bude dál, je ve 
hvězdách.

Současný stav

Tři měsíce ve firmě

A jak ten poslední čtvrtrok 
probíhal ve firmě? První měsíc  
v GRS byl i na mne trochu 
drsný, neobhájili jsme certifikát 
Ruského výrobce a po jednání 
v Moskvě 10. března bylo jas-
né, že ho v nejbližší době z růz-
ných důvodů nedostaneme. 
Certifikát není nárokový, je vy-
dáván s platností na jeden rok

a musí být platný jak v okamži-
ku podpisu kupní smlouvy, tak
v okamžiku předání stroje zá-

kazníkovi. Rok je za těchto 
podmínek v našem oboru za-
nedbatelná doba, a tak jsem 

Pomník českým legionářům v Jekatěrinburgu (březen 2020).
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Prodejní aktivity

Cech (česky dílna, provoz nebo výrobní hala ... vyberte si) 20. května 2020.

rád, že jsme tuto zkušenost 
zí-skali dřív, než později.

Nastal čas  se zamyslet nad 
všemi budoucími riziky vyplý-
vajícími z náhodného neobdr-
žení certifikátu. Okamžitě jsme 
zahájili jednání se všemi zá-
kazníky a dealery, kde jsme je 
informovali o nové situaci a na-
bídli trochu kostrbatá výcho-
diska jak prodávat/koupit stroje 
i bez certifikátu. Jen jsme na 
konci března dokončili toto ko-
lečko, zaúřadoval koronavirus 
a na více jak dva měsíce zasta-
vil všechny tendry i rozhodová-
ní o investicích na závodech. 
Na otázku klasika „Co dělat?“ 
je v Rusku standardní odpo-
věď: „Nic a čekat“. A tak jdeme 
proti proudu, nečekáme, spo-
lečně se zákazníky hledáme 
možnosti, jak za dané situace 
pokračovat v montážích proda-
ných strojů a jak zajistit servis, 
s dodavateli pak hledáme způ-
sob, jak nakoupit chybějící 
komponenty, to vše za situace, 
když se nesmí cestovat. Na-
štěstí je Rusko velké a pravidla 
v guberniích nejednotná, takže 
se postupně daří obnovit stan-
dardní činnost. Pro TOS jsme 
dokončili do konce dubna pře-
dání stroje WRD 150 ve Volgo-
donsku a zajišťujeme servis.

A co budoucnost, co dělá  
prodej?? Vrcholové vedení 
většiny podniků bylo v karanté-
ně, pracovalo z domova, jsou 
přijímána pouze operativní 
rozhodnutí. Závody většinou 
vyráběly, technologové, hlavní 
mechanici a vedoucí výrob 
jsou tedy v práci a toho je třeba 
využít. Od začátku dubna do-
dnes obchodní prodejci obvo-
lali více jak 1200 výrobních 
závodů, představili GRS Ural
a v případě zájmu odeslali fi-
remní prezentaci. Výsledkem 
je 48 nových zákazníků, kde 
jsme pro jedenáct z nich již 
zpracovali komerční nabídku. 
Čekáme v srpnu na výsledky tří 
tendrů. Dále jsme za 3 tis. Kč 
na webu od 1. června zprovoz-

Čekat není možné

Petr Nováček v Novosibirsku ladí komunikaci mezi vřeteníkem a lícní deskou.

nili kontextovou reklamu. Za 
první měsíc jsme zaznamenali 
545 návštěv. Z toho 64 návštěv 
našich webových stránek  trva-
lo déle než 3 minuty, z nich pak 
29 návštěv překročilo 20 minut. 
V červnu se nám podařil také 
první prodej po koronaviru, zá-
kazník je na Rusko nezvykle  
náročný, doposud nakupoval 
pouze od italských konkurentů, 
a tak pro GRS Ural jde o refe-
renční dodávku. Úspěch zna-
mená objednávku dalšího stro-
je v tomto roce, což je pro GRS 
Ural skvělá motivace.

Oživení na trhu začalo být 
znatelné už v průběhu června
a červenec je prvním měsícem 
návratu k normálu. Tři měsíce 
nejistoty nebyly jednoduché, 
GRS Ural je neproflákal, a tak 
věřím, že v následujícím ob-
dobí tyto aktivity převedeme do 
úspěšných prodejů.

Závěrem bych chtěl poděko-
vat vedení společnosti a všem 
spolupracovníkům z TOSu za 
podporu, jíž se GRS Ural v této 
nelehké době dostává. Děkuji.

A na úplný závěr dotaz k ob-
chodnímu řediteli: „Miloši, kdy 
mne pustíš domů?“

tosáky zdraví
Luděk Soudný

Závěrem

... aneb „Что делать”
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Energetika v TOS VARNSDORF a.s.
(5. část – stlačený vzduch)

V minulém díle o středisku Energetika jsem slíbil, že se dozvíte, kdo že tu energetiku ve firmě udržuje na 
tak vysoké úrovni. Ovšem nesmím ještě opomenout neméně důležitou energii ve firmě, a tou je stlačený 
vzduch.

Proč je vzduch nejdražší

Tato energie je nejdražší 
formou energií.

Je to dáno (ne)účinností 
kompresorů, úniky a netěs-
nostmi v systému se stlačeným 
vzduchem a nutnou úpravou 
stlačeného vzduchu. Přesto je 
tato drahá energie nezbytnou 
součástí výrobních procesů ve 
firmě a ani naše produkty se 
bez stlačeného vzduchu neo-
bejdou.

V energocentru se tedy na-
chází též moderní kompreso-
rovna, která je osazena třemi 
šroubovými kompresory od 
belgického výrobce Atlas Cop-
co. Přičemž dva velké kompre-
sory jsou vybaveny měniči, 
které zajišťují spojitou výrobu 
stlačeného vzduchu v závis-
losti na spotřebě.

Možná někoho udiví, kde 
všude se stlačený vzduch ve 
firmě používá:
ź pro ofuk dutiny vřetena

ź pro uvolnění nástroje z lůž-
ka v zásobníku nástrojů

ź pro ofuk pravítek
ź pro pneumatické ovládání 

dveří krytu (kapotáže)
ź pro ofuk dosedacích ploch 

palet
ź pro ovládání kulových ko-

houtů s pneumatickým po-
honem

ź pro ofuk elektro konektoru 
STAUBLI na čele smykad-
la

ź pro přetlakové labyrintní 
zatěsnění ložisek

ź pro mazání olej x vzduch
ź pro technologické chlazení 

nástrojů
ź pro odsávání aerosolu po-

mocí pneumatického ejek-
toru

ź pro stříkání v lakovnách
ź pro odstraňování třísek při 

obrábění
ź pro ofuk při výrobě či mon-

táži
ź pro míchání emulzí
ź pro míchání při neutralizaci 

vod z černění
ź pro havarijní pneumatické 

uzávěry

ź pro tlakování expanzních 
nádob

Jak je patrné, není toho zrov-
na málo! Proto také existuje 
spousta možností, kde může 
docházet k únikům.

V loňském roce proběhla ve 
firmě velká akce, zaměřená 
právě na zjišťování skutečných 
potřeb stlačeného vzduchu
a na odstraňování ztrát stlače-

Kde je vzduchu třeba

Sledování spotřeby

Kam vzduch proudí

HORIZONT 2/2020 

Kompresorovna v roce 1999, vybavená 3 ks kompresorů Atlas Copco.

ného vzduchu. Jak byla úspěš-
ná? Z přiloženého grafu je pa-
trné, že spotřeba ve druhém 
pololetí roku 2019 byla nižší 

3cca o 190 000 m  (čti metr kry-n

chlový za normálních podmí-
nek) nežli ve druhém pololetí 
roku 2018. Což vyjádřeno v pe-
nězích představuje úsporu cca 
133 000 Kč. Z tohoto je jasné, 
že je třeba nadále věnovat po-
zornost únikům a jakékoliv 
zjištění netěsností okamžitě 
odstraňovat.

A jak se na spotřebě stlače-
ného vzduchu podílejí jedno-
tlivé objekty?

Jak jste jistě očekávali, tak 
největší podíl ve firmě na spo-
třebě stlačeného vzduchu má 
Montážní hala s více než pade-
sátiprocentním podílem. Na 
druhém místě to je Maďarská 
hala, která spotřebuje více než 
třetinu vyrobeného vzduchu. 
Následují Těžká montážní ha-
la, Kalírna, Hala H100 (Proto-
typová dílna), Hala WRD, Hala 
Vřeteníků a SPŠ TOS Varns-
dorf.

Ročně se na výrobu stlače-

Sušička stlačeného vzduchu.
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Pátý díl o energetice ještě

ného vzduchu vynaloží cca 
jeden milión Kč! Proto je velice 
důležité to, co jsem uvedl výše 
– okamžité odstraňování ja-
kýchkoliv úniků!

V pěti dílech o energetice 
jsme se dozvěděli, jak to v naší 
firmě funguje. Je jasné, že tak 
složité a obsáhlé procesy ne-
fungují zčistajasna a samy od 
sebe, ale celém vývoji se po-
dílela spousta lidí.

Milovníky historie v posled-
ním díle seznámím s personál-
ním vývojem energetiky v naší 
firmě až po současný stav.

-frnk-

není závěrečný, protože
ve skutečně posledním díle
se dozvíme, kdo měl a má
energetiku ve firmě na starosti

Firemní restaurace (anketa)

Anketa vznikla na základě 
četných dotazů a připomínek 
právě ze strany našich strávní-
ků ke kvalitě a množství jídla, 
také k celkovému rozsahu na-
bídky, a proto se naše odboro-
vá organizace rozhodla po 
opravdu dlouhé době pro us-
pořádání celofiremní ankety 
spokojenosti stravování.

Na základě dotazů byla vy-
psána řada otázek jak pro ty 
zaměstnance, kteří se pravi-
delně stravují v naší firemní re-
stauraci, tak rovněž pro druhou 
skupinu zaměstnanců, kteří fi-
remní restauraci nenavštěvují. 
Anketních lístků se po rozdání 

Jak už všichni víte, naší firmou proběhla anketa spokojenosti zaměstnanců ohledně stravování.

všem zaměstnancům vrátilo 
291, což je 62,17 %.

Bylo zpracováno a vyhodno-
ceno všech 291 anketních líst-
ků, všech 12 otázek bylo roz-
pitváno do posledního dotazu 
a výsledky byly probrány s ve-
dením společnosti za účasti 
zástupce firmy JOTTO.

Závěrem tohoto setkání byl 
příslib od zástupce společnosti 
JOTTO, že na dané podněty
a připomínky písemně odpoví 
do 14 dnů a pokusí se také
o částečnou nápravu konkrét-
ních věcí v rámci dodávaných 
jídel.

 j.ch.
˘

˘
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Setkání obchodních ředitelů SST
Obchodní ředitel Miloš Holakovský se zúčastnil 11. června 2020 setkání obchodních ředitelů členských 
firem Svazu strojírenské technologie (SST), které se uskutečnilo ve firmě Renishaw v Brně. Setkání se 
zúčastnilo přibližně 30 ředitelů svazových firem.

Na úvod setkání ředitel SST 
Ing. Paclík představil očekáva-
né výsledky našeho oboru za 
rok 2019 (stále ještě nejsou ofi-
ciálně k dispozici). Celková 
produkce v roce 2019 činila ve 
světě 77,6 mld. EUR, z toho vý-
robci sdružení v Evropské aso-
ciaci výrobců strojů CECIMO 
26,9 mld. EUR (35 %). Česká 
republika se řadí na 18. místo 
ve světě.

Další referát přednesl Ing. 
Mačák na téma Technologická 

platforma Strojírenská výrobní 
technika. Jedná se o seskupe-
ní 37 organizací, z toho třiceti 
výrobních podniků, třech vyso-
kých škol a čtyřech profesních 
sdružení s cílem účinně napo-
máhat zvyšování konkurence-
schopnosti v oboru strojíren-
ská výrobní technika v České 
republice. 

Další blok patřil veletrhům
v roce 2020. Všechny veletrhy, 
kterých se chtěl TOS VARNS-
DORF aktivně zúčastnit, byly 

zrušeny. Podporované výstavy 
CCMT Shanghai a Metallo-
obrabotka byly přesunuty na 
rok 2021. Stejně tak s koneč-
nou platností byl zrušen pod-
zimní MSV Brno. Velká část 
setkání byla věnována progra-
mům Covid Plus a Covid III, 
programům záruk krytých ru-
čením státu. Závěrečnou pre-
zentaci přednesl Ing. Sulitka
z ČVUT Praha (fakulta strojní). 
Byla zaměřena na monitoring
a kompenzaci strojů.

Mezi řešenými tématy jako 
jsou inteligentní obráběcí stroj, 
integrace strojů do informač-
ních systémů, inprocesní mě-
ření, teplotní kompenzace a di-
gitální dvojče se rozhodně 
neztratil náš TOS CONTROL.

Jsme dáváni za vzor jako fir-
ma, která je mezi výrobci strojů 
v České republice v této oblasti 
nejdále.

Miloš Holakovský
obchodní ředitel

˘
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Na stranách 6 a 7 si můžete přečíst článek o GRS. 
Vlevo vidíte autora článku, Ing. Luděk Soudný nastoupil 
do funkce generálního ředitele GRS Ural dne 1. března 
2020. Vystřídal na této pozici pana Karla Andoka.

Karel Andok (nahoře) se vrátil po sedmi letech do 
vlasti a od 1. července 2020 pracuje na pozici gene-
rálního ředitele dceřiné společnosti METALURGIE 
Rumburk s.r.o.
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Dozvuky veletrhu EMO 2019
ve vývoji nových produktů
realizace úkolů technického rozvoje v roce 2020
Jak jsme již dříve avizovali, po menší odmlce přinášíme další povídání navazující na loňský veletrh EMO 
Hannover, které se týkalo témat dalšího rozvoje a našich strojů…

Veletrh EMO 2019 je již his-
torií, ale jeho dozvuky, resp. 
témata, kterých se týkal, jsou 
stále živá, v současnosti hodně 
akcentovaná a pro naši bu-
doucnost důležitá.

Nyní probíhající skoro pan-
demie koronaviru COVID-19 je 
spojena s velmi výrazným utlu-
mením poptávky ze strany 
zákazníků po nových produk-
tech, jehož přímým důsledkem 
je i pokles v příjmu objednávek. 
Je bezpodmínečně nutné umět 
řešit požadavky zákazníků lé-
pe, než to dokáže konkurence. 
Mám na mysli především naše 
nové stroje, protože o ně v bu-
doucnu zejména půjde.

Pro budoucí úspěch je nyní 
pro firmu klíčové správné roz-
hodnutí a definování směru
a postupu při řešení aktuálních 
úkolů technického rozvoje. Jde 
o další rozvoj strojů řady 
WHT a nejde přitom jen o pro-
vedení dalších vřeteníků. Další 
důležité milníky (rozhodnutí) 
se týkají úkolu dokončení va-
riant portálového stroje a do-
končení studie nového malého 
frézovacího stroje – „ložové 
frézky“.

Obtíž u těchto úkolů spočívá 
hlavně v nalezení takového ře-
šení, které jednak vyřeší po-
žadavky zákazníků (splníme 
technické parametry nebo po-
žadované funkce), ale také bu-
de technicky realizovatelné 
(budeme vědět, jak toto řešení 
vypadá) a je ekonomicky přija-
telné (dovolím si použít žargo-
nu: „stroj nebude stát tolik, co 
válečná loď”) a které dokáže-
me v požadovaném čase do-
končit.

A proč je to těžké? Protože 
pohled zákazníka, zjednodu-
šeně řečeno, je tento: „Chci 
vždy to nejlepší za co nejnižší 
cenu, ihned, a hlavně nebudu 
nic platit za vlastnost (schop-
nost) stroje, kterou nepotřebu-

ji“. Možná se vám to úplně ne-
zdá, ale ve skutečnosti to tak 
prakticky vždy je.

Pokud se ptáte, proč zrovna 
stroje WHT a různé další vře-
teníky? A proč portál a nějakou 
ložovou frézku? Tak při pohle-
du na stroje, které firma v sou-
časnosti prodává, jde většinou 
o klasiku (”třináctky”, „stopět-
ky” a různá WRD). Stroje, které 
prakticky vždy za poměrně vel-
kého úsilí (konstrukce, techno-
logie, nákup) přizpůsobíme, 
přesně dle konkrétních poža-
davků vyrobíme a dodáme (vý-
roba a montáž). Ale stále jde
o stroje, jejichž koncepce už 
něco pamatuje a technické 
parametry zastarávají. Pokud 
tedy chceme v budoucnu stále 
vyrábět a dodávat stroje, je nej-
vyšší čas přijít na trh s novými 
stroji. Takovými, které budou 
schopné naší klasiku alespoň 
částečně nahradit či doplnit.

Samostatnou kapitolu sou-
časného vývoje tvoří systém 
TOS Control. Je nezbytné sys-
tém dokončit tak, aby byl stan-
dardně aplikovatelný na všech 
strojích. A to plně v souladu
s probíhající změnou filozofie
v užívání širokého spektra 
strojních zařízení – Průmysl 
4.0 a internet věcí. S tímto úko-
lem úzce souvisí změna dodá-
vek návodové dokumentace
(z papíru na elektronickou for-
mu), ale také třeba změna pro-
vedení stanovišť a plošin pro 
obsluhy. Všechny tyto body ny-
ní řešíme.

Takto bych mohl pokračovat 
dál, protože další řadů probí-
hajících projektů vývoje jsem 
nezmínil. Na ty ale bohužel již 
není prostor. Ale určitě se k nim 
dostaneme v některém z dal-
ších čísel Horizontu.

A tak jen uzavřu tento článek 
sdělením, že u dalších úkolů se 
zdárně posouváme dál. Jde 
například o projekt kompen-

zace dilatace vřetena, jejíž 
funkční použití je zákazníky 
vyžadováno. Nebo o unifikaci 
systému automatické výměny 
palet (sjednocujeme provede-
ní pro stroje velikosti průměru 

vřetena 110 mm a rovněž tak 
130 mm).

S potěšením konstatuji, že 
tyto úkoly brzo dokončíme a je-
jich výsledky promítneme do 
současné nabídky strojů.

MM

Nahoře: testování nové hlavy HUFT 
(univerzální souvisle polohovaná 
hlava, která přenese až 1100 Nm
s max. otáčkami až 4 000 ot. / min) na 
stroji WHT 130 v prototypové dílně.

Uprostřed: testování vřeteníku s ne-
výsuvným vřetenem, které dosahuje
trvale 7500 ot. / min (v prototypové díl-
ně).

Vlevo: jedna z prvních aplikací sys-
tému TOS Control na stroji WHQ 15 
(výrobní číslo 5003) pro italského 
zákazníka.
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KRÁTCE Z PRÁCE
Do letošního druhého čísla 

se nevešlo vše, co jsme plá-
novali, takže brzy po hromad-
né dovolené, která proběhne 
podle plánu ve dnech 25. čer-
vence až 9. srpna, vyjde další 
číslo.

Letošní letní Setkání vedení 
společnosti se zaměstnanci 
neproběhlo, informace o aktu-
ální situaci byly podány na vý-
robních poradách. Věříme, že 
prosincové setkání se zaměst-
nanci se uskuteční již podle 
zaběhlých pravidel.

Co bude v dalším čísle? Při-

... jménem vedení společnosti vám přejeme příjemné prožití dovolené,
hlavně zůstaňte zdraví a načerpejte dostatek sil.

Ať budete doma nebo na cestách ...

FOTOKRONIKA 2
Letošní Den otevřených dveří byl bez náhrady zrušen. Poprvé v historii firem-
ního svátku. O tom, že se na tento svátek těší především děti, svědčí ukázka
z domácího úkolu jednoho školáka, který měl popsat letošní velikonoce. Pro děti 
míváme připraveno vždycky několik atrakcí, letos jsme chtěli rozdávat mimo jiné 
i čokoládová vajíčka. Abychom přece jenom udělali radost, připravené dárky 
jsme předali do Domova sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou.

neseme závěrečný díl seriálu
o energetice, ocitujeme jeden 
moc pěkný dopis od čtenáře, 
podrobněji napíšeme o letoš-
ních zrušených výstavách, po-
píšeme novinku, které říkáme 
virtuální přejímka, připome-
neme několik výročí a ještě uvi-
díme, co přinesou nejbližší týd-
ny. A teď už nezbývá než jen 
popřát, aby o dovolené dál po-
kračovalo to normální léto (pro 
některé je to pětisetleté sucho) 
a mějme na mysli, že na všech 
životech záleží. Opatrujte se.

LP 2020


