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Mohl byste se podívat do minulosti? Jak 
vlastně vznikla firma TOS Varnsdorf?

Počátky naší společnosti sahají až do roku 
1903, kdy byla ve Varnsdorfu založena spo-
lečnost Strojírny Arno Plauert. Firma tedy na-
vazuje na dlouhodobou tradici výroby obrá-
běcích strojů zde, ve Varnsdorfu. V roce 1945 
byl podnik zestátněn a v roce 1950 vznikla 
společnost TOS Varnsdorf jako národní pod-
nik, jehož nosným programem se stala výro-
ba horizontálních vyvrtávacích strojů, takzva-
ných horizontek.

Jak se firma TOS Varnsdorf uplatnila 
v tržní ekonomice? Jak prošla privatiza-
cí v 90. letech minulého století?

Novodobá historie naší společnosti se za-
číná datovat až od roku 1995, kdy byl podnik 
privatizován formou přímého prodeje a vznik-
la tak společnost TOS Varnsdorf s. r. o., kte-
rá v roce 1996 změnila svoji právní formu na 
akciovou společnost. Velkou výhodou TOS 
Varnsdorf bylo, že firmu při privatizaci koupila 
úzká ryze česká skupina investorů, kteří měli 
jasně určenou strategii rozvoje společnosti za-
loženou na tradici výroby „horizontek“. Firma 
nemusela vymýšlet svůj nosný program, ale 
naopak mohla těžit ze své tradice a dobrého 
jména českého strojírenství ve světě. Nicméně 
jeden obrovský úkol tu stál před novým mana-
gementem – naučit se obchodovat!

Jak se firma vyvíjela, jakými obdobími pro-
cházela? Jak se měnily vnější podmínky? 

S novým vedením, do jehož čela se posta-
vil můj otec Jan Rýdl, přišly do firmy zásadní 
změny. Firma se musela přizpůsobit novým, 
tržním podmínkám. Během několika málo let 
byla firma zeštíhlena. Přitom byl kladen důraz 
na hlavní výrobní program, vývojové kapaci-
ty a především investice do výrobní základny, 
které byly do té doby dlouhodobě zanedbává-
ny. Pro rozvoj firmy bylo klíčové vybudovat 
vlastní distribuční síť. TOS Varnsdorf histo-
ricky patřil k velkým exportérům – na zahra-
niční trhy vždy směřovalo zhruba 80 % veš-
keré produkce. V minulosti se o prodejní čin-
nosti staraly podniky zahraničního obchodu, 
takzvané PZO, které však po revoluci přesta-
ly postupně fungovat. TOS Varnsdorf se tak 
musel naučit prodávat svou produkci sám. 
K tomu bylo nutné vytvořit obchodní modely 
a nalézt vhodné partnery pro zastupování na 
zahraničních trzích. V neposlední řadě jsme 
museli získat pro práci ve firmě kvalitní a ja-
zykově vybavené odborníky.

Příběh firmy TOS Varnsdorf

Jaké je krédo firmy? Jakými zásadami se 
řídíte při obchodování, získávání zakázek?

Naše firma nemá speciálně stanovené 
krédo nebo zásady pro obchodování ve vzta-
hu k našim zákazníkům. Máme sice defino-
vané Desatero chování manažerů a Kodex 
zaměstnance, obojí je však spíše deklara-
cí budování firemní kultury, která musí být 
založena na slušném chování, respektu, píli, 

kázni a zodpovědnosti. Pakliže tyto prin-
cipy fungují uvnitř firmy, automaticky je 
každý přenáší i do vztahu se svými zákaz-
níky. Vzájemný obchod, má-li být dlouho-
době udržitelný, musí fungovat na strategii 
„win-win“. Obdobně, ale mnohem složitěji 
to funguje i v mezilidských vztazích. A pro-
to máme přece jen jedno krédo ve vztahu 
k zaměstnancům, a to: „Neumíš-li, pomů-
žeme, nevíš-li, poradíme, nechceš-li, nepo-
třebujeme tě!“

Které období bylo pro vaši firmu nejtěžší? 
Kdy jste museli učinit těžká nebo zásadní 
rozhodnutí? 

Složitých období v životě je v každé spo-
lečnosti spousta a v zásadě platí, že těžká 
rozhodnutí musíte činit nejen v době, kdy 
se firmě nedaří, ale i v době, kdy se jí daří. 
Nicméně platí, že v období špatné finanční 
situace je na manažery společnosti vyvíjen 
zvláště velký tlak. Pro nás byly důležitými 
milníky roky, kdy náš obor zasáhla prudká 
recese, která významně ovlivnila naše hos-

podaření. Mezi takové patřily například roky 
2003 nebo 2009. V druhém případě byla si-
tuace navíc komplikována i tím, že jsme v té 
době byli zatíženi vysokým úvěrem, který 
vznikl výkupem podílu majoritního akcioná-
ře. Kromě toho se světová ekonomika zmí-
tala v kotrmelcích způsobených prasknutím 
realitní bubliny a pádem několika velkých fi-
nančních institucí.

Ve které době šlo podnikání nejlépe?
Nejlépe se nám dařilo v období mezi lety 

2005 a 2008, kdy jsme se vezli na vlně glo-
bálního růstu a zákazníci nám doslova brali 
stroje pod rukama. V roce 2008 tak naše firma 
dosáhla doposud nepřekonaných tržeb v cel-
kové úrovni přesahující tři miliardy korun.

Jak se firma rozvíjí odborně? Jak si udr-
žujete potřebný přehled o tom, jak se váš 
obor vyvíjí? 

K tomu, abychom se udrželi na špičce 
v našem oboru, je nezbytné udržovat vyso-
ké tempo inovací a neustále sledovat nej-
novější trendy. A to nejen v oboru výroby 
obráběcích strojů a technologického pří-
slušenství k nim, ale i vývoje nástrojů, no-
vých technologií, využití vlastností nových 
materiálů a podobně. Proto máme ve firmě 
silné vývojové oddělení, které čítá zhruba 
40 pracovníků, a ročně do vývoje investuje-
me 60 až 80 milionů korun. Poznatky o tom, 
kam směrovat naše vývojové aktivity, sbírá-
me přímo z trhů od našich zákazníků a zá-
stupců a rovněž se každoročně účastníme 
mnoha mezinárodních strojírenských vele-
trhů po celém světě. Významným zdrojem 
informací je tradiční mezinárodní technic-
ká konference, kterou pořádáme každoroč-
ně v sídle naší společnosti v rámci takzva-
ných TOSday a TOSmeet. Na konferenci 
zveme všechny naše zástupce k diskusi nad 
vývojem trhů a jejich požadavků na inova-
ce produktů.

Jak se v průběhu let rozšiřoval sortiment 
vyráběných strojů a zařízení firmy TOS 
Varnsdorf?

Snažíme se nejen modernizovat stávající 
sortiment vyráběných strojů, ale nadále port-
folio produktů rozšiřovat. Jenom za posled-
ních pět let jsme dokázali na trh uvést pět 
zcela nových strojů, což je v kategorii našich 
produktů zcela unikátní. Ruku v ruce s tech-
nickým rozvojem produktů musí jít i rozvoj 
naší vlastní výrobní základny, do které kaž-
doročně investujeme okolo 100 milionů ko-
run. Tyto investice jsou zcela nezbytné pro to, 
abychom dokázali splnit náročné podmínky 
pro přesné obrábění klíčových dílců pro stav-
bu našich vlastních strojů.

V seriálu Vyprávějte příběh své firmy tentokrát představujeme tradičního výrobce obrá-
běcích strojů TOS Varnsdorf. S generálním ředitelem této firmy Janem Rýdlem mladším 
jsme si povídali hlavně o tom, jaké výzvy čekaly na firmu s dobrým jménem na trzích po 
privatizaci v 90. letech minulého století. 

Obr. 1. Ředitel TOS Vansdorf, a. s., Ing. Jan 
Rýdl mladší
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Kolik lidí nyní pracuje ve firmě TOS 
Varnsdorf?

V současné době u nás ve firmě pracu-
je 486 zaměstnanců. Spolu s našimi dceři-
nými společnostmi zaměstnáváme více než 
800 lidí.

Jak se daří získávat do firmy pracovníky 
s odbornou kvalifikací?

Je jasné, že pro naplnění cílů firmy je 
nezbytné mít i kvalitní pracovníky. Těch 
je ale stále nedostatek. Proto dlouhodo-

bě spolupracujeme s technickými vysoký-
mi školami v Praze, Liberci a Ústí nad La-
bem, odkud se nám daří získávat inžený-
ry, techniky. Problém je ale s obsazováním 
technických profesí, kde státní vzdělávací 
systém není schopen nabídnout absolven-
ty s požadovaným odborným vzděláním 
a praktickými dovednostmi. Proto jsme se 
rozhodli vzít tuto roli na sebe a v roce 2016 
jsme otevřeli vlastní soukromou Střední 
průmyslovou školu TOS Varnsdorf, kde 
si vychováváme novou generaci techniků, 
kteří budou schopni převzít štafetu více 
než stoleté výroby obráběcích strojů ve 
Varnsdorfu.

Řídí firmu technici, nebo lidé s manažer-
ským vzděláním?

Řídit firmu s 500 zaměstnanci musí sku-
teční manažeři. Tím, že jsme výrobní firma, 
máme ve vrcholovém vedení samozřejmě 
i techniky, kteří ale již prošli mnoha škole-
ními a vzdělávacími kurzy a dobře si osvoji-
li potřebné manažerské znalosti a dovednos-
ti. Pomocí vzdělávacích kurzů se snažíme 
rozvíjet „měkké“ dovednosti všech pracov-
níků na řídicích pozicích ve firmě. Protože 
práce s lidmi není výsadou vrcholového ma-
nagementu, ale týká se všech článků řízení 
a podle mého soudu patří mezi nejtěžší úko-

ly řízení firmy. Je jasné, že sebelepší mana-
žerské vzdělání neudělá z člověka dobrého 
manažera, k tomu potřebuje vrozené schop-
nosti, nicméně hůře se z manažera dělá tech-
nik. To mohu dokumentovat sám na sobě, kdy 
s ekonomickým vzděláním je ze mě po dva-
ceti letech působení ve firmě „poučený tech-
nik amatér“.

Jak se daří firmě v současné době? 
V současné době vyrábíme zhruba 110 až 

120 strojů ročně, které prodáváme do více 

než 40 zemí světa. Roční tržby dosahu-
jí výše od 1,5 do 1,8 miliardy korun. Aby-
chom dokázali efektivně fungovat a obslu-
hovat vzdálené a velké trhy, založili jsme 

postupně vlastní výrobní podniky v čín-
ském Kunmingu, ruském Jekatěrinburgu 
a tchajwanském Taichungu. K tomu dispo-
nujeme i vlastními obchodními a servisní-
mi organizacemi v Atlantě (USA), v Petro-

hradě (Rusko), v Šanghaji (Čína) a v Popra-
dě (Slovensko).

Jaké jsou plány vaší firmy do budoucna?
V budoucnu se chceme zaměřit na dopl-

nění našeho sortimentu výrobků o kompletní 
řadu rychlých obráběcích center se špičkový-
mi technickými parametry, které odpovídají 
nejnovějším trendům v oblasti progresivních 
metod obrábění kovů. Naším cílem je dále 
rozšiřovat paletu technologického příslušen-
ství, jako jsou frézovací hlavy nebo automa-
tizované prvky pro výměnu nástrojů, palet 
a příslušenství. 

Na jaké nové směry v oboru automatizace 
obrábění se zaměřujete?

Klíčem k úspěchu může být aplikace prv-
ků nové průmyslové revoluce známé pod 
označením průmysl 4.0, kterou pečlivě sle-
dujeme a snažíme se ji implementovat do na-
šich strojů. Příkladem může být vývoj pro-
středí TOS Control, které umožňuje integro-
vat do ovládacího pultu stroje mnoho funkcí: 
řídicí systém stroje, práci s dokumenty, sle-
dování technologického využití stroje, dia-
gnostiku zařízení a mnoho dalších funkcí. 
Stále významnější roli hraje také eliminace 
prostojů na strojích způsobených například 
nutnou kontrolou přesnosti obrábění a ná-
slednou korekcí odchylek v řídicím systé-
mu stroje. Tyto kontroly již dnes umíme ře-
šit bez nutnosti odepnutí obrobku ze stroje 
za pomoci takzvaného in-procesního měře-
ní. Zjednodušeně řečeno, chceme se zamě-
řit nejen na stroje jako takové, ale i na služ-
by, které k nim nabízíme.

Jaké zkušenosti jste za dobu působení ve 
firmě nabyl? Co Vám práce pro ni při-
nesla?

Zkušenosti 
člověk nabývá 
celý život. Prá-
vě neustálým 
učením se mů-
žeme posouvat 
kupředu. Nevě-
řím lidem, kte-
ří tvrdí, že je již 
nic nepřekvapí. 
Mě překvapuje 
každý den stá-
le něco nového 
a jsem za to rád. 
Práce mi přines-
la pocit, že dě-
lám něco, co má 
smysl, pocit se-
berealizace, ale 
i tíhu odpověd-
nosti. Snažím se 

nežít v iluzích, ale v realitě. Mít vizi, stanovo-
vat si cíle a definovat strategie k jejich dosa-
žení. Tak pracuji já sám a tak chci vést i TOS 
Varnsdorf.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Obr. 3. Soukromá Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf vychovává pro 
firmu novou generaci techniků

Obr. 2. Horizontální vyvrtávací a obráběcí stroj typu WHT 110 ze soudobé produkce TOS 
Varnsdorf


