
Tri piliere sTabiliTy
Už v jeseni firmy v oblasti výroby obrábacích strojov avizovali turbulentný záver roka a úpravu obchodno-
výrobných plánov v závere roka 2019 a najmä roka 2020. V jeseni, počas brnianskeho MSV, sa na túto tému 
vyjadrovali aj manažéri varnsdorfskej Tosky. 

TEXT Ján Minár FOTO archív TOS VARNSDORF, a. s.

Prešlo pár mesiacov, potvrdzujú sa prognózy. Je už 
jasnejšie, ako sa bude vyvíjať hospodársko-obchodný 
plán v krátkodobom horizonte? O aktuálnej situácii sme 
sa rozprávali s Ing. Janom Rýdlom ml., štatutárnym 
riaditeľom TOS VARNSDORF, a. s.

Turbulentní charakter vývoje poptávky po obráběcích strojích jsme neza-
žívali pouze na konci minulého roku, ale zažíváme ho prakticky neustále. 
Běžné faktory způsobující cyklické výkyvy v poptávce jsou díky dneš-
ní schopnosti on-line sdílet informace z celého světa akcelerovány zása-
hy klíčových hráčů na poli politickém a ekonomickém. V závěru loňského 
roku takovýmito faktory byly např. nejistota okolo britského vystoupení 
z EU či obchodní války mezi USA a Čínou. 
Nyní, naopak, můžeme sledovat, jak šíření neznámého druhu koronaviru 
v Číně má reálné dopady do výrobních a obchodních řetězců navázaných 

na Čínu, jak je omezován mezinárodní transfer zboží a přeprava osob. 
Proto je vypovídající schopnost plánů sestavovaných na roční bázi prak-
ticky nulová. Klíčovým prvkem pro přežití se tak stává schopnost pružně 
reagovat na změněné podmínky na trhu, a to si myslím, že se nám daří. 
Přestože se nám oproti roku 2018 v roce 2019 propadly tržby o více jak 
15  %, podařilo se udržet firmu finančně silnou a zdravou i přes rozsáhlé 
investice jak do rozvoje výrobní základny, tak i technického rozvoje. V le-
tošním roce očekáváme mírný růst tržeb oproti roku 2019, ale spíše až 
v druhé polovině roku. 

TOS za ostatnú dekádu definoval smelé plány rozvoja – 
otvorenie spoločného podniku v ruskom Jekaterinburgu, 
každoročné prinášanie nových riešení zo svojho vývojového 
centra, doplnenie tretieho piliera produktového portfólia 
prezentovaného WVM 2600 T portálovým obrábacím centrom 
či otvorenie stredoškolského odborného vzdelávacieho 
centra. Ostáva smerovanie fabriky bez zmien?

Směřování firmy v tomto ohledu zůstává neměnné. Cílem je vytvořit ta-
kové podmínky, abychom zajistili trvale udržitelné prostředí pro zachová-
ní výroby obráběcích strojů ve Varnsdorfu, které má již více jak stoletou 
tradici. Kroky, které jste jmenovali, jsou toho jasným důkazem. Založe-
ní výrobního podniku v Rusku je reakcí na potřeby a požadavky ruských 
zákazníků zajišťující nám dlouhodobé působení na tomto pro nás klíčo-
vém trhu. Vývoj nového stroje, který doplňuje produktové portfolio, zcela 
jasně míří na diverzifikaci tržního rizika a posílení prodejních schopnos-
tí firmy. No a otevření vlastní soukromé střední průmyslové školy je pak 
už zoufalou snahou narovnat situaci v oblasti zajištění kvalifikované pra-
covní síly pro náš obor, protože stát toto doposud není schopen zajistit.

Držíte technologickú a odbornú kapacitu firmy, nedošlo 
k redukcii pracovníkov?

K částečné redukci pracovníků ve firmě došlo, jednalo se ale o mír-
né snížení kapacit odpovídající poklesu v zakázkách. Z původního po-
čtu 485 pracovníků se dnes pohybujeme okolo 467. Důležité však je, 

že v oborech jako je technický vývoj, prodej či 
servis došlo, naopak, k posílení těchto týmů.

V čase krízy tí šikovní inovujú. Vám sa 
to doteraz očividne darilo, čo potvrdzujú 
inovačné projekty WVM 2600 T aj WHT 
130. Vyvíjali sa v dobrých rokoch – majú 
dnes zabezpečený odbyt?

Jak jsem již uvedl dříve, rozšíření výrobko-
vého portfolia je nutným předpokladem pro 
lepší pokrytí potřeb širokého spektra zákaz-
níků a tím diverzifikaci rizika spojeným s ko-
lísáním jednotlivých trhů. Oba nové produkty, 
tj. řada obráběcích center WHT110/130 i por-
tálové stroje WVM2600/3600T cílí nejen na 
stávající zákazníky, ale mají i ambice oslovit 
pro nás nové segmenty trhu. Náběh prode-
jů strojů řady WHT110/130 nebyl příliš kom-
plikovaný, protože koncept těchto strojů 
vychází z našeho standardního produktu, který 

Jan Rýdl ml.
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Stroj WHT 130 na veletrhu EMO 2019 Hannover
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naši zákazníci znají a okamžitě spojují se jmé-
nem TOS VARNSDORF. U portálových strojů 
WVM2600/3600T je situace složitější v tom, 
že s tímto typem strojů si řada zákazníků nej-
dříve vybaví jiné výrobce strojů. Nicméně již 
nyní evidujeme 5 vážných zájemců o tento typ 
stroje a jsem přesvědčen, že s tím, jak získáme 
první reference na trhu, porostou i další prode-
je těchto strojů.

Podľa charakteristiky robustnej 
mašiny WVM je možné identifikovať 
jej uplatnenie najmä v ťažkom 
strojárstve – energetike, leteckom 
priemysle, možno doprave…

Stroj typu WVM představuje vysoce produk-
tivní portálový stroj s pojízdným stolem ve 
dvou základních šířkových variantách 2 600 
a 3 600 mm mezi stojany. Je určen pro přes-
né souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtává-
ní a a řezání závitů. Stroj je osazen vřeteníkem 
s výsuvným smykadlem 1 500 mm, mecha-
nicky naháněným vřetenem s 5 000 ot/min. 
a jmenovitým výkonem 46 kW. Podélné přestavení stolu v ose X na-
bízíme v rozsahu od 3 500 do 10 500 mm s nosností od 16 do 40 tun. 
Provedené zkoušky stoje potvrdily, že se jedná o stroj s velice tuhou 
konstrukcí, umožňující výkonové i přesné obrábění tvarově složitých, 
rozměrných dílců.

Čím sa zaoberajú v súčasnosti vývojári a konštruktéri? 
Môžeme očakávať ďalšie novinky?

V letošním roce se chceme soustředit především na doplnění technolo-
gického příslušenství k našim novým i stávajícím strojům. Jedná se ze-
jména o výrobu a zkoušky nových frézovacích hlav. V plánu je odzkoušet 
4 nové prototypy hlav, které svými technickými parametry budou odpo-
vídat možnostem našich nových strojů zejména z pohledu dosahovaných 
otáček vřetene. Rovněž chceme představit i nové vřeteníkové jednotky 
pro naše obráběcí centra, kde kromě stávajícího mechanicky naháněného 
výsuvného vřetene si bude moci zákazník vybrat nevýsuvné vřeteno 
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Pracovník vývoje seznamuje obchodní zástupce s principy fungování systému TOScontrol



s vyššími otáčkami nebo vřeteník s trvale na-
sazenou vidlicovou hlavou a elektrovřetenem. 
Dále budeme rozvíjet vlastní nadstavbo-
vý systém TOS Control a postupně jej doplňo-
vat o užitečné aplikace jako je např. napojení 
na ERP systém firmy, systém prediktivní údrž-
by a další. 

Zastavme sa ešte krátko pri projekte 
vašej odbornej školy. Potvrdila sa 
opodstatnenosť investície? Koľko 
žiakov je momentálne a aký počet 
predpokladáte prijať v školskom roku 
2020/21?

Jak jsem uvedl dříve, vybudování vlastní 
střední průmyslové školy bylo reakcí na ne-
uspokojivou situaci v oblasti výchovy kvalifi-
kované pracovní síly. Bohužel se prokázalo, že 
systém výuky a způsobu financování státních, 
resp. krajských škol neumí zajistit, aby jejich 
absolventi získali takové znalosti a dovednos-
ti, které potřebujeme my v reálné praxi. A pro-
tože naše snaha nalézt společnou řeč a cestu 
s místní krajem zřízenou školou nevedla k do-
hodě, museli jsme si, jako obvykle, pomoci sa-
mi. Letošní školní rok 2019/2020 je pro nás již 
čtvrtým rokem existence školy. Máme tak naplněné čtvrté maturitní 
ročníky a zároveň už i první absolventy učňovských oborů. Všichni stu-
denti, kteří byli připuštěni k závěrečné zkoušce, okamžitě našli uplatnění 
u nás ve firmě nebo u našich spřátelených firem. Jednoznačně se po-
tvrdilo, že jejich adaptace do výrobního procesu je hladká a nevyžaduje 
žádné zásadní dodatečné proškolování. V tomto školním roce jsme jako 

dárek studentům dali zbrusu novou moderní budovu školy a otevře-
li dva nové studijní obory. Jeden maturitní – mechanik elektronik (me-
chatronik) a jeden tříletý, učňovský – elektromechanik pro zařízení 
a přístroje. Nyní u nás studuje zhruba 150 žáků, přičemž celková kapaci-
ta po naplnění všech oborů bude 190 studentů. Pro příští rok počítáme 
s přijetím asi 60 nových žáků. 

Specializované učebny Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf
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kKONFERENCIA O AKTUÁLNYCH A BUDÚCICH TRENDOCH

V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE A VOZIDLÁCH

GENERÁLNY PARTNER EXKLUZÍVNY PARTNER HLAVNÝ PARTNER PARTNER

PETR KNAP - VEDÚCI PARTNER PRE AUTOMOTIVE SECTOR V CEE EUROPE, EY     IVAN KEBÍSEK - TECHNICKÝ RIADITEĽ & YFAI TECH CENTER TRENČÍN SITE LEADER, YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS

STEFAN DEIX - RIADITEĽ, EURÓPSKA RADA PRE AUTOMOBILOVÝ VÝSKUM A VÝVOJ     JOOST VANTOMME - RIADITEĽ PRE SMART MOBILITU, EURÓPSKE ZDRUŽENIE VÝROBCOV AUTOMOBILOV

OLIVER GRÜNBERG - PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, VOLKSWAGEN SLOVAKIA     JAN BURDINSKI - VÝKONNÝ RIADITEĽ PRE VZŤAHY S VLÁDOU, HYUNDAI MOTOR COMPANY BRUSSELS OFFICE

GWENOLE COZIGOU - RIADITEĽ PRE PRIEMYSELNÚ TRANSFORMÁCIU A POKROČILÉ HODNOTOVÉ REŤAZCE, DG GROW, EURÓPSKA KOMISIA

ROLAND SOMMER - GENERÁLNY RIADITEĽ, ASOCIÁCIA INDUSTRY 4.0 V RAKÚSKU
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