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Splavování kopce
Tresného bylo majstr-
štykem Jana Antonína
Bati. O co šlo? S ros-
toucí výrobou byl
Baťovi čím dál tím těs-
nější Zlín a hledal
místo pro další rozvoj.
Vodními děly byla
rozrušována zemina,
která byla vedena
dřevěnými koryty do
údolí Bahňáku. Terén
se tak podařilo zved-
nout až o čtyři metry.
J. A. Baťa za svůj
počin získal doktorát
technických věd. 

V Kroměříži vzni-
ká nová čtvrť - Rezi-
dence Čápka. Vlast-
níkem projektu je
TOMA rezidenční
Kroměříž, s.r.o. Před
nedávnem odstarto-
vala nabídka sta-
vebních pozemků
v této nově se rozví-
jející lokalitě neda-
leko centra města.
O projekt se stará
TOMA Develop-
ment, divize
TOMA, a.s.

Nový vjezdový systém

Letní měsíce spojené s prázdnina-
mi a dovolenými jsou tady. Pro akci-
ovou společnost TOMA ale předsta-
vují i období, ve kterém jsme se roz-
hodli vyměnit vjezdový systém do
areálu, zjednodušeně závory
a s nimi spojené terminály. A to od
srpna. Systém, který je v provozu již
šestý rok, nahradíme novým, který
bude odpovídat současným tren-
dům. Zvolili jsme záměrně polovinu
prázdnin, kdy je v areálu nejmenší
provoz. S novým systémem je pro
uživatele vjezdových karet spojená
drobná komplikace. Musí si vyzved-
nout karty nové. Výměna vjezdové-
ho systému se dotýká všech v areá-
lu, proto přinášíme potřebné infor-
mace a kontakty.

Vracíme se i k dokončenému
novému vjezdu do Průmyslového
areálu TOMA. Kromě toho, že
odvedl kamionovou dopravu
z města, tak celý projekt nedávno
uspěl v soutěži Stavba roku Zlínské-
ho kraje. Pro všechny je to třešnička
na dortu a potvrzení, že stavba uži-
vatelům areálu a občanům města
skutečně pomohla.

V tomto čísle Magazínu předsta-
vujeme rovněž další z našich provo-
zů. Tentokrát čistírnu odpadních
vod, která prošla několika etapami
modernizací v celkové sumě  200
miliónů korun. Tyto investice
významně pomáhají při ochraně
před povodněmi.

červenec 2015INFORMAČNÍ MAGAZÍN TOMA, a.s.



O výstavbě pomocných závodů v Otrokovicích bylo rozhod-
nuto v roce 1929. Byl to krok nutný, reagoval totiž na novou
situaci, se kterou Baťa nepočítal. Historické prameny uvádějí, že
prohlásil, že kdyby byl tušil takový rozvoj továrny při jejím zalo-
žení a obtíže, které bude muset ve Zlíně překonávat, sotva by ji
tam začal budovat. Řízené a vědomé úvahy o tak velkém prů-
myslovém závodě s řadou navazujících výrob by asi Baťu odved-
ly od města na úplně jiné, podstatně vhodnější území. Na velké
plochy, blízko k vodě a k ostatním přírodním zdrojům. Prudký
rozvoj baťových závodů totiž přinášel řadu problémů. Další růst
a výstavba narážely na přírodní i technické podmínky Zlína. Byl
to především nedostatek ploch vhodných k další výstavbě a rov-
něž nedostatek vody pro náročné koželužské, textilní a papí-
renské provozy. Pomohla nakonec řeka Morava…

Otrokovice na břehu této řeky se nakonec ukázaly jako nej-
vhodnější místo pro další růst baťova impéria. Rozhodovala
malá vzdálenost od Zlína, dobré silniční i železniční spojení
a právě dostatek technologické vody z Moravy…. 

Tak vznikaly Baťovy pomocné závody. Během roku 1931 se
rychle stavělo: koželužna a sklad třísla, luhárny a sušárny, pun-
čochárenské budovy, barevna i sklad pro textilní závod, vápen-
ka pro chemický závod a také pila, stolárna i kotelna a první
obchodní dům s jídelnou. A samozřejmě i desítky domků pro
zaměstnance. I tady se ale začalo ukazovat, že místa na expan-
zi zase není tolik a projevilo se i to, že řeka je sice kvůli dostat-
ku vody žádaným pomocníkem, ale dokáže napáchat také
značné škody. Jako nezbytně nutné se ukázalo zabezpečit
území proti velké vodě. 

Budování ochranných hrází nebylo dostatečné. Nepříznivě
působila spodní voda pronikající z řeky Moravy. Co s tím? Zvý-

Splavování kopce
Tresného: 
“majstrštyk” Jana
Antonína Bati   
Rozrůstající se výroba v baťových
továrnách ve Zlíně začala na
konci 30. let přinášet problémy.
Nedostatek ploch na rozvoj nutil
hledat nová místa pro náročné
výroby. Tomáš Baťa koupil od
napajedelské hraběnky Baltazzi-
ové část močálovitých pozemků
mezi Dřevnicí a Moravou. Uni-
kátní metodou J. A. Bati pak
byla zvýšena jejich úroveň.

Splavování kopce Tresného pomocí vodních děl. Naru-
šená zemina byla odváděna dřevěnými koryty.

Pramen: www.zlin.estranky.cz
www.otrokovice.cz
architekturazlin.cz

www.historie-otrokovice.czweb.org
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šit úroveň pozemků nad hladinu řeky. A k tomu bylo potřeba
miliónů kubíků zeminy. Ale kde ji vzít? Pracovalo se tehdy
s několika možnostmi, ale zelenou dostala zcela originální
myšlenka Jana Antonína Bati. Přemístit část kopce! Zní to
zvláštně, ale tak se i stalo. A pomohla opět voda. Čerpadly byla
hnána z řeky Moravy do kopce Tresného, kde rozrušovala
zeminu, která pak byla dřevěnými koryty vedena na vzdálenost
stovek metrů do údolí Bahňáku. Tam se bláto usazovalo a vysy-
chalo, terén se tak podařilo zvednout až o čtyři metry a na něm
se pak stavělo.

Postup, který dodnes známe jako "splavování Tresného", byl
důkazem mimořádného technického uvažování Jana Antonína
Bati, který měl mimo jiné na starost právě výstavbu Baťova. Ve
finálu mu tento "majstrštyk" přinesl i doktorát. Brněnská Vyso-
ká škola technická Dr. Edvarda Beneše nejprve zorganizovala
pro vyučující exkurzi na Bahňák, původně možná i proto, aby se
zúčastnění na vlastní oči přesvědčili, jak se vyvarovat chyb. A že
J. A. Baťa dostane od řeky za vyučenou, protože si troufnul sta-
vět na zaplavovaných územích. To se ale nestalo a plány se změ-
nily ve skutečnost. Vše nakonec vedlo k tomu, že akademici se
začali technickými plány Jana Antonína Bati a jejich realizací
zabývat podrobně. Pak se sešel se akademický senát a všichni
jeho členové se vyslovili pro udělení titulu doktora technických
věd. Jan Antonín Baťa doktorát přijal, ale nakonec až v roce
1938 

Pište nám na: zpravodaj@tomaas.cz
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Stávající vjezdový systém do průmyslového areálu
TOMA je v provozu od konce roku 2009. Za necelých šest
let intenzívního provozu u něj došlo nejen k fyzickému, ale
i morálnímu opotřebení. Technologický pokrok je zřejmý
i v tomto segmentu. V současné době jsou dostupné systé-
my s novými možnostmi, postavené na nových moderních
technologiích. "A proto bylo mimo jiné i v souvislosti
s otevřením nového vjezdu do průmyslového areálu TOMA
rozhodnuto o výměně a instalaci nového vjezdového systé-

Výměna vjezdového systému do 
Průmyslového areálu TOMA
Vedení akciové společnosti
TOMA rozhodlo ve vazbě na
vybudování nového vjezdu do
areálu, že současný vjezdový
systém, který je v provozu již
šestý rok, nahradí novým, který
bude odpovídat současným
trendům. Místo současných
oranžových terminálů najdou
uživatelé od srpna šedé.
S novým systémem je pro uživa-
tele vjezdových karet spojená
drobná komplikace. Musí si
vyzvednout karty nové. Podrob-
nosti najdete v článku. 

mu," informoval Jan Řehořek, manažer IS a marketingu
TOMA, a.s..

Doba prázdnin je ideální čas na realizaci. Ke kompletní
výměně dojde v prvním týdnu srpna, v době nejmenšího
provozu, v době dovolených, kdy jsou v areálu omezeny
i dodávky energií. 

Co se týká samotného systému, tak bude pro uživatele
shodný se systémem nyní používaným. Nové terminály
však nebudou pracovat se stávajícími vjezdovými kartami,
výjezdovými lístky ani lístky pro jednorázový vjezd. "Drži-
telé vjezdových karet si musí vyzvednou nové vjezdové
karty, které jsou k dispozici od pondělí 13. července 2015
na poštovním oddělení u hlavní brány (budova 014b).
Staré karty pak po nasazení nového systému vrátí. Výmě-
na karet je bezplatná," dodal Jan Řehořek.

Alena Brázdilová 
tel. 577 662 032 
vjezdy@tomaas.cz
brazdilova@tomaas.cz 
Provozní doba: 6,30 - 14,30 hodin
Poštovní oddělení, u hlavní brány,
budova 014b

! UPOZORNĚNÍ !  
Na stávající karty 

od 1.8.2015 
už nevjedete!

Kontakty pro výměnu 
vjezdových karet 
a výjezdových lístků

● Výjezdové lístky pro nový systém jsou k dispozici 
rovněž od 13.7.2015.

● Výjezdové lístky nespotřebované do 31.7.2015
budou vyměněny za nové.

● Nový systém uživatelé poznají jednoduše, stávající
oranžové terminály u závor budou vyměněny za 
nové šedé.

● Všechny ceny za vjezd (jednorázové i karty) zůstávají
beze změny.

● Aktuální informace jsou na webu
www.tomaas.cz/vjezdy.

● K dispozici je mailová adresa vjezdy@tomaas.cz, 
kde mohou uživatelé požádat o zasílání nových
informací.

Nový vjezdový systém

Nová podoba vjezdové karty. 
Na QR kódu jsou kontakty (email, telefony

a odkaz na web pro vjezdy).

Nová podoba
výjezdového líst-
ku. Čárový kód je
otočený 
o 90 stupňů.



Dodejme, že minimálně z pohledu obyvatel Otrokovic to
bylo správné rozhodnutí. Stavba odvedla od starého vjezdu
stovky kamionů a nákladních aut a má pozitivní vliv na logis-
tiku v celém areálu. Hlavně lidé bydlící v ulici Nerudova si po
dlouhých letech mohou oddychnout. Dobrá věc se podařila
a můžeme si klidně zopakovat, co řekl na konci loňského
roku Jan Řehořek, manažer IS a marketingu TOMA, a.s.: "Je
to svým způsobem husarský kousek, že se vše podařilo
dotáhnout do konce."

Velký přínos pro obyvatele Otrokovic má vítěz kategorie
dopravní stavby a také vítěz celkový. Vjezd do areálu TOMA
ulevil obyvatelům Otrokovic, kterým jezdily stovky kamionů
denně přímo pod okny. Město Otrokovice jako investor
stavby vynaložilo více než 102 milionů korun. Stavba byla
hotová za 9 měsíců. Na části stavby se investičně podílela
také společnost TOMA, a.s., konkrétně částkou 14 miliónů
korun. "Na nás bylo zajistit napojení stávajících komunikací
v průmyslovém areálu na nově vzniklý vjezd, což představu-
je 400 metrů komunikace," dodává Jan Řehořek.

"Ocenění dvou staveb našeho města mě moc těší.
S napětím jsem sledoval, zda se na stupních vítězů umístí
projekt Vjezd do areálu TOMA, protože to byla stavba velmi
náročná zejména z hlediska vybudování železničního pře-
mostění," uvedl starosta města Jaroslav Budek.

"Poděkování patří všem stavbařům, kteří se na realizaci

této pro město velmi důležité stavbě podíleli. Nový vjezd do
Průmyslového areálu TOMA pomohl odlehčit dopravní situ-
aci ve městě. Stavba byla realizována za extrémně složitých
stavebních a časových podmínek při téměř trvalém provozu
na velmi důležitém železničním koridoru. Navzdory všem
složitým podmínkám, stavbaři ji provedli ve vynikající kvali-
tě," říká hejtman Zlínského kraje S. Mišák.

Soutěž se rok od roku vyrovnává, proto je úspěch Otro-
kovic tak cenný. "V tomto ročníku bylo do soutěže přihláše-
no 42 staveb, a rok od roku mizí rozdíly mezi kvalitou při-
hlášených staveb. Z tohoto důvodu jsme letos, mimo hlavní
ceny, udělili několik čestných uznání," uvedla Dagmar Nová,
předsedkyně hodnotící komise. 

Odborná porota složená ze zástupců Svazu podnikate-
lů ve stavebnictví, České komory architektů, České komo-
ry autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-
bě a Zlínského kraje hodnotila 42  přihlášených staveb.
Nejvíce staveb bylo, jako již tradičně, v kategorii Stavby
občanské vybavenosti - čtrnáct. V průmyslových a země-
dělských - osm staveb, v kategorii Dopravní, inženýrské
a ekologické stavby - šest staveb, v kategorii realizace roz-
vojových projektů měst a obcí - sedm staveb a v kategorii
Stavby realizované mimo území Zlínského kraje - pět sta-
veb. Porota se rozhodla letos neudělit Cenu Grand Prix
architekta Pavla Nováka. 

Nový vjezd do
Průmyslového
areálu TOMA
uspěl v soutěži
Stavba roku 
Zlínského kraje
Třináctý ročník soutěže Stavba
roku Zlínského kraje 2014 byl
pro Otrokovice příznivý. Ze tří
staveb, které byly přihlášeny,
získaly dvě ocenění. V kategorii
Cena novinářů vyhrálo Lanové
centrum Otrokovice a v hlavní
kategorii Cena hejtmana Zlín-
ského kraje zvítězil vjezd do
Průmyslového areálu TOMA. 

Nový vjezd ulevil dopravě ve městě.

Slavnostní předávání Ceny hejtmana Zlínského kraje.
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Pište nám na: zpravodaj@tomaas.cz
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Společnost TOMA je vlastníkem a provozovatelem
mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Otrokovi-
cích, která je určena k čištění průmyslových, komunálních
a dešťových odpadních vod. Na ČOV jsou přiváděny prů-
myslovým kanalizačním sběračem odpadní vody z průmy-
slového areálu TOMA a.s. a komunální odpadní vody
z bytové zástavby Otrokovice - "BAŤOV". Levobřežním
kanalizačním sběračem podél řeky Dřevnice v úseku Male-
novice - Otrokovice jsou přiváděny průmyslové odpadní
vody z areálu TAJMAC ZPS a.s. a komunální odpadní vody
z obchodního centra TESCO a MAKRO a bytové zástavby
z městské části Otrokovice-Kvítkovice a Otrokovice-střed.

Z hlediska funkcí je možné otrokovickou čistírnu odpad-
ních vod rozdělit do tří hlavních provozních celků, a to na
mechanický stupeň, biologický stupeň a kalové a plynové
hospodářství. Počet napojených ekvivalentních obyvatel na
ČOV je 168 300.

"Areál čistírny odpadních vod se začal budovat v 60.
letech minulého století, prošel sice několika etapami úprav
a rekonstrukcí, ale kvůli zvýšení účinnosti čistícího procesu
byly realizovány od roku 2007 do roku 2014 čtyři zásadní
modernizace, každá za desítky miliónů korun," říká Petr
Štěpánek, vedoucí odboru ČOV akciové společnosti TOMA.
Investice směřovaly především do úprav vedoucích k odstra-
nění dusíkatých látek a fosforu s ohledem na přiváděné
množství odpadních vod a dále na kapacitní parametry
technologických zařízení. 

Etapy modernizací 

Účelem I. etapy modernizace čistírny bylo zvýšení účin-
nosti čistícího procesu především s ohledem na odbourání
dusíku a fosforu. Došlo rovněž k výměně zařízení, které již
bylo na konci životnosti, přizpůsobení kapacity zařízení
aktuálnímu množství a přiváděnému znečištění odpadních
vod a byl rovněž  doplněn centrální řídící systém. "Moder-
nizace proběhla v roce 2007 a vyžádala si 80 miliónů korun.
Celou částku financovala TOMA, a.s. z vlastních zdrojů,"
dodává Petr Štěpánek.

V roce 2009 proběhla další etapa modernizace ČOV
Otrokovice s názvem "Intenzifikace plynového hospodář-

Investice do ČOV pomáhají chránit
Otrokovice před povodněmi
Akciová společnost TOMA
vlastní a provozuje otrokovic-
kou čistírnu odpadních vod.
Během uplynulých dvanácti let
vynaložila na její modernizaci
více než 200 milionů korun,
když prošla čtyřmi zásadními
modernizacemi.

ství TOMA, a.s.". Zahrnovala kompletní rekonstrukci kalo-
vého a plynového hospodářství s cílem zvýšit účinnost pro-
dukce bioplynu a tím získaného množství energie vznikají-
cí při jeho spalování. Dále druhá etapa zahrnovala moder-
nizaci systému zahušťování kalů, která zajišťuje vyšší účin-
nost produkce bioplynu a využití odpadní energie.
"I v tomto případě dosáhly investice 80 miliónů korun,
pomocí tentokrát byla čtyřicetiprocentní dotace," říká
vedoucí odboru ČOV.

V loňském roce se ČOV dočkala dalších investic. Jednak to
byla rekonstrukce mechanického předčištění za 25 miliónů
korun hrazená z vlastních zdrojů a další etapa se zaměřila na
využití zbytkového tepla z kogeneračních jednotek na sušení
kalů z ČOV. Investice v tomto případě dosáhla 27 miliónů
korun a spolufinancovaná byla z dotace.

(pokračování na str. 8)

Provozy ČOV v Otrokovicích.



Přece jen jsme se museli zeptat, co se skrývá za tím
krátkým slovním spojením "a je to". "Přijďte na works-
hop, dozvíte se to, Apple naší firmu představuje jako lídra
digitalizované výroby," zve nejdříve s úsměvem Jiří Gistr,
ale pak se rozpovídá. ‘"Inovovat a zase inovovat, to je z
našeho pohledu cesta vpřed, tak vnímáme růst firmy. A je
to nutná podmínka, jak uspět v silně konkurenčním pro-

středí a držet akcep-
tovatelné ceny. Jak
jinak bych přesvěd-
čil zákazníka třeba v
Americe, aby koupil
náš produkt vyrobe-
ný ve středu Evropy,
když má celkem
blízko výrobce
obdobného produk-
tu," říká.

Ale pojďme zpět
na začátek, jak myš-
lenka zrušit papíry
při řízení vlastně
vznikla? "Celkem
logicky, máme
zakázku a její para-
metry se během
výroby mění. Pro
nás to dříve zname-
nalo, že musíme
stovky a stovky
papírů znovu vytisk-
nout, pak je někdo
musí vzít a roznášet
na jednotlivá praco-
viště. A to během
zakázky i několikrát.
Kromě toho, že je to
časově náročné a
nákladné, znamená to i zvýšené riziko chyb," popisuje.

Proto Avex Steel Products spojila síly s firmami iStores,
B2A a Centis a výsledkem je převedení veškeré papírové
dokumentace, včetně výkresové, na elektronickou a vyvi-
nutí speciální aplikace, která všem zobrazuje pouze aktu-
ální data v reálném čase. Výhody jsou zřejmé: pokud
dojde ke změně výkresu, už se nemusí tisknout a běžet s
ním do výroby, ale jeho aktuální podoba se okamžitě
uloží v digitálním archívu a je k dispozici pracovníkům ve
výrobě na displeji iPadu. Podobě to platí i pro pracovní
výkazy. Zaměstnanci díky aplikaci a jednoduchému poky-
nu na iPadu odešlou, kolik výrobků z daného výrobního
příkazu vyrobili. 

(pokračování na str. 8)

Avex Steel 
Products: nejlépe
inovující firma
Zlínského kraje
Potřebujeme při řízení výroby
papíry? Je nutné nosit po
výrobní hale hromadu vytiště-
né dokumentace? Musíme slo-
žitě hledat a listovat různými
výkazy a výk’resy? Zdržovat
sebe a ostatní? Ve společnosti
Avex Steel Products si řekli, že
ne. Papír zrušili a řízení výroby
zdigitalizovali! "Dnes nám
stačí dotyk na displeji iPadu a
je to," popisuje Jiří Gistr, jed-
natel firmy.
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Papírovou dokumentaci vystřídaly ve výrobě iPady.

Společnost Avex Steel Products
byla založená v roce 1996,
zpočátku působila v Napajed-
lích a v roce 2004 se přestěho-
vala do průmyslového areálu
TOMA v Otrokovicích. Zde
postupně rostla a v roce 2011
otevřela rekonstruovanou
výrobní halu 22-23 vybavenou
novou novými stroji. Původně
se firma zabývala pouze výro-
bou speciálních palet pro
pneumatikářský průmysl,
časem se nabídka rozšířila i na
ocelové palety, kontejnery a
konstrukce pro mnoho průmy-
slových odvětví. Dodává napří-
klad palety pro atomové elekt-
rárny, robotizované palety pro
automobilový průmysl a jiné.

● Jeden z vedoucích světových výrobců palet.
● Exportuje více než 98 % produkce.
● Vyváží do více než 100 zemí světa na pěti 

kontinentech.
● Zaměstnává na 330 lidí v Otrokovicích. 
● Zpracuje denně 100.000 kilogramů oceli.
● Nabízí 2000 různých typů palet + jejich modifikací.
● Nabízí vývoj a výzkum v oblasti výroby palet 

a logistiku výroby.

Avex Steel Products v datech

Pište nám na: zpravodaj@tomaas.cz



Stavební pozemky k prodeji nabízené v Rezidenci
Čápka jsou o velikosti 600 - 1200 m2. Jsou v lukrativní,
nově se rozvíjející lokalitě nedaleko centra Kroměříže.
Zahájen byl prodej pozemků v první etapě. K pozemkům
budou přivedeny přípojky elektro, plynu, vody, kanaliza-
ce. Pozemky budou kompletně zasíťovány v létě roku
2016. V celé lokalitě, umístěné na téměř 6 ha, budou
vybudovány nové místní i příjezdové komunikace, chod-
níky pro pěší, veřejné osvětlení, parkovací stání, příprava
pro napojení vysokorychlostního internetu a ostatní
prvky, zaručující komfortní a pohodlné bydlení nedaleko
centra města. V docházkové vzdálenosti od Rezidence
Čápka, se mimo jiné nachází mateřská škola, základní
škola, střední škola, fotbalové hřiště, plavecký bazén,
zimní stadion, knihovna, pošta, lékárna, lékaři, restaura-
ce nebo obchody Kaufland a Albert.

Zákazník vždy na prvním místě, to je základní princip
projektů TOMA Development, která realizuje stavební
a developerské projekty v oblasti bytové, obchodní i prů-
myslové, a to od prvního záměru přes vlastní realizaci až
po samotný prodej či pronájem konečnému zákazníkovi.
Firma působí zejména ve Zlínském, Olomouckém a Jiho-
moravském kraji, avšak připravuje projekty i v dalších
lokalitách na území celé České republiky. Veškeré projek-
ty realizuje společnost jako velmi komfortní s využitím
moderních materiálů a technologií, čímž dosahuje mini-
málních provozních nákladů a prvotřídní kvality. Individu-
álním přístupem zákazníkovi nabízí služby takřka bez
limitu.

Rezidence Čápka: nová čtvrť Kroměříže
V Kroměříži vzniká
nová čtvrť - Rezidence
Čápka. Vlastníkem pro-
jektu je TOMA rezi-
denční Kroměříž, s.r.o.
Před nedávnem odstar-
tovala nabídka staveb-
ních pozemků v této
nově se rozvíjející loka-
litě nedaleko centra
města. Území je vyme-
zené územním plánem
města Kroměříže pro
plochy všeobecného
bydlení. O projekt se
stará TOMA Development, divi-
ze  TOMA, a.s.
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Nabízené pozemky v Rezidenci Čápka.

Vizualizace:
rodinný dům
v Rezidenci
Čápka.

Vizualizace:
celkový

pohled na
nově vznikají-
cí čtvrť v Kro-

měříži.

www.rezidencecapka.cz

● Rezidence Florián (www.rezidenceprostejov.cz).
● Bytový dům SLADOVNY, Kroměříž.
● Bytový dům POHODA, Hulín.
● Bytový dům Zlaté Hory, Jesenicko.
● Centrum obchodu a služeb Otrokovice.
● Byty Otrokovice.
● Bytový dům U ZÁMKU, Valašské Meziříčí.
● Prodejní pasáž, Zlín-Louky.

Dokončené projekty TOMA Development
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(dokončení ze str. 5)

Investice chrání před povodněmi
Investice do modernizace ČOV pomáhají chránit obyvatele

Otrokovic proti povodním. Společnost TOMA, a.s. na ně
během uplynulých dvanácti let vynaložila více než 200 milio-
nů korun. Zatěžkávací zkouškou byl rok 2010, kdy Otrokovi-
ce a celý region čelily povodňovému nebezpečí s neblahými
vzpomínkami na rok 2007. Potvrdilo se, že problémem Otro-
kovic není samotná ČOV, ale kanalizační síť, která byla v době
výstavby dimenzována na určité množství vod. Bohužel zpev-
něných a odkanalizovaných ploch neustále přibývá, ovšem

kanalizace má stejnou kapacitu, proto není schopna vodu
pojmout a ta následně způsobuje komplikace. Dokazují to
údaje: ČOV čerpala v květnu 2010 vodu z kanalizace na při-
bližně 50 % instalovaného výkonu a v krizovém období v čer-
vnu 2010 to bylo na 75 % instalovaného výkonu, protože více
vody se na ČOV přes kanalizaci prostě nedostalo. 

Investice do ČOV pomáhají ...

Čistící vůz.

(dokončení ze str. 6)
Identifikace přepravní palety s daným výrobkem probíhá

pomocí QR kódů, ručním zadáním čísla palety na displeji
iPadu nebo použitím technologie iBeacon. "Přesně tak určí-
me, který výrobek byl uložen a na jakou paletu. Pro nás je to
nesmírně důležité. Vyrábíme a skladujeme na velké ploše
několika hal a stávalo se nám, že jsme nemohli paletu
s polotovary najít a museli jsme je proto vyrobit znovu. A to
je špatně. Nové řešení spočívá v tom, že výrobní prostory

jsou pokryty vysokorychlostním internetem a iPady na vyso-
kozdvižném vozíku se spojí s iBeaconem, kterým je vybave-
na každá paleta. iBeacon tak funguje jako jakýsi maják,
který ukazuje cestu k hledanému polotovaru či výrobku,"
uvádí dále Jiří Gistr.

Mezi rozhodnutím zrušíme papír a slovním spojením "a je
to" je tedy spousta práce. Spousta inovativní práce. Za tu
byla společnost Avex Steel Products oceněna titulem Inovač-
ní firma Zlínského kraje za rok 2014.

Avex Steel Products: nejlépe ...

● I. etapa - Modernizace biologického stupně 
realizace rok 2007 - 80 mil. Kč (vše z vlastních zdrojů).

● II.etapa - Intenzifikace plynového hospodářství
realizace -  rok 2009 - 80 mil. Kč (z toho 40% dotace).

● III. etapa -  rekonstrukce mechanického předčištění
realizace - rok 2014 - 25 mil. Kč (vlastní zdroje).

● IV. etapa - Využití tepla z KGJ na sušení kalů z ČOV
realizace rok 2014 - 27 mil. Kč (z toho 40% dotace).

Modernizace ČOV

Svařovací roboti. iPad na vysokozdvižném vozíku se spojí s iBeaconem na paletě.

Informační magazín TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice, Tel: 577 662 001
Pište nám na: zpravodaj@tomaas.cz


