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Vážení přátelé, 
  
rok 2018 je úspěšně za námi. Můžu potvrdit, že byl 
rokem růstovým. V tržbách jsme narostli o 11,69%, v 
hospodářském výsledku o zhruba 4,5%, v počtu 
zaměstnanců o 13,9%, což reprezentuje 34 nových 
pracovníků, a export činil v roce 2018  přibližně 83%. 
Dokončili jsme stavbu haly č.21a a přestěhovali část 
výroby včetně výroby beden. Zahájili jsme stavbu 
montážní haly č.14 včetně nových šaten, dokončení 
které se předpokládá letos v květnu. V průběhu 
letošního roku také zahájíme stavbu nové budovy č.20, 
t.č. na místě panelového parkoviště a rekonstrukci 
budovy č.4 včetně lakovny. 
Toto bude mít za následek, že rok 2019 bude opět 
rokem stěhování pracovišť. Z důvodu udržitelnosti růstu 
zpomalit výrobu nebudeme moci a tak to bude zároveň 
rokem zkoušky nás všech. Mějme na paměti, že 
„úspěch je i to, že se nedostaví žádný problém.“ Nelze 
dělat věci pořád stejně, pokud chceme dosáhnout 
lepších výsledků.  
Děkuji za každý příspěvek k celkovému výsledku a přeji 
všem hodně zdraví a pracovních i osobních úspěchů. 
 

 Ing. Antonín Machala 
 majitel a jednatel 

 
Informační zdroj zaměstnanců ALTECH, spol. s r. o.   Ročník II, vychází 4x ročně 

Nová hala již brzy 
Nejdříve bourací a posléze stavební práce v zadní 
částí areálu naší společnosti se staly už tak trochu 
tradicí - ale jednoznačně v pozitivním slova smyslu. 
Staré nahrazuje nové a my vítáme každé zlepšení a 
každou modernizaci. Již příští měsíc bude finišovat 
výstavba úplně nové výrobní haly o půdorysu 
50x50m, ve které zavedeme další výrobní linku 
sedaček Alfa i šikmých plošin. Tuto bychom chtěli 
spustit  nejpozději v květnu. Přímo u této haly se 
zároveň dokončuje projekt moderních 
velkokapacitních šaten. Stěhování do nových prostor 
je naplánováno na letošní květen. 

Neúspěšnější produkty  
roku 2018:   
 
1. DELTA 1308 ks     
2. ALFA 1212 ks       
3. OMEGA 763 ks 
 
 
 

Co jste zřejmě nevěděli … 
…  že u nás momentálně pracuje  291 lidí, z toho 47 žen 

… průměrný věk zaměstnanců je 42,5 roku 

…  85 zaměstnanců je zde již 10. rokem 

… z toho 16 bude letos slavit své 20. pracovní výročí a z nich 4 pracují v Altechu dokonce více než 25 let 

… naše firma  si letos v dubnu  připije na 27. narozeniny a vstoupí do 28. roku činnosti 

 

… a že ALTECH od svého počátku vyrobil 22.000 šikmých plošin (OMEGA, DELTA, STRATOS) 
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Letošní rok byl, a to po všech stránkách, hodně náročný a 
hektický. Vyšší, než předpokládaný růst celosvětových prodejů, 
zejména ale poptávek na domácím českém trhu, přinesl sebou 
řadu výzev i zvýšených nároků na organizaci výroby i koordinaci 
uvnitř společnosti. Teď, s odstupem času, můžeme zodpovědně 
říct, že jsme tuto situaci ustáli a pozitivní výsledky nás těší o to 
více. Již dlouhodobě se snažíme udržet v tržbách růstový trend a 
poslední číslo, které pokořilo magickou hranici půl miliardy v 
tržbách (přesněji řečeno něco přes 527 milionů Kč), je toho 
nezpochybnitelným důkazem. 
 
Nejvýraznější nárůst v oblasti prodeje výrobků zaznamenalo 
Česko a stabilně si počínali i naši klíčoví exportní partneři včetně 
slovenského a polského trhu. 
 
Do příštího, již 28. roku činnosti, bychom si rádi udrželi růstovou 
bilanci jak doma, tak u všech exportních partnerů a uděláme 
maximum pro dosažení ještě lepších výsledků. 

 
Provozní HV 2017 2018* rozdíl v Kč % 

Celkem 97301984 101593631 4291647 4,41 

*Provozní hospodářský výsledek před auditem, platný ke dni vydání 

Tržby z prodeje produktů 2017 2018 rozdíl v Kč % rozdíl % 

ČR 60448990 84985847 24536857 140,59 40,59 

Rakousko 339073708 369315287 30241579 108,92 8,92 

Ostatní zahraničí 63529495 65479098 1949603 103,07 3,07 

Tržby celkově (včetně kooperací) 472167348 527341861 55174513 111,69 11,69 
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Výrobky celkově 2017 2018 rozdíl v ks % rozdíl % 

OMEGA 940 763 -177 81,17 -18,83 

DELTA  1154 1308 154 113,34 13,34 

STRATOS 30 271 241 903,33 803,33 

ZP1, ZP2, ZP5 364 453 89 124,45 24,45 

Z300 56 74 18 132,14 32,14 

Z200 6 11 5 183,33 83,33 

Z400 3 3 0 100,00 0,00 

ALFA 906 1212 306 133,77 33,77 

DELFÍN 54 38 -16 70,37 -29,63 

A jak se dařilo jednotlivým produktům z naší dílny? 
Jediný pokles jsme zaznamenali u bazénového zvedáku 
Delfín. Bohužel, na tento produkt nevzniká 
handicapovaným nárok na státní příspěvek a proto je 
trochu náročnější na přímý prodej. Zároveň to vloni 
bylo dáno i zvýšenými nároky na kapacitu výroby, 
obzvlášť ve prospěch šikmých plošin. I když u plošiny 
OMEGA vidíme pokles, v globálu kalkulujeme se 
součtem Omeg a Stratosů, nakolik jde o stejnou 
produktovou kategorii a zde můžeme pozorovat krásný 
nárůst o téměř 7%. A jak můžete vidět u samotné 
plošiny STRATOS, tam je navýšení několikanásobné 
oproti roku 2017, kdy byla poprvé představena 
veřejnosti a uvedena do prodeje. A tak raketový start 
nového produktu je odměnou každému výrobci. 

 



 Největší český výrobce 
 Tradice výroby od roku 1992 
 Produkty na míru zákazníkovi 
 Prohlídka a cenová nabídka zdarma 
 Export do celého světa 
 Prodloužená záruka 

Duben - Metodické dny DNY MOBILITY Brno 2018 

Červen - Dětský den na letišti v Kunovicích  

Květen - Zprovoznění nové skladové haly 

Srpen - Večírek a oslava kulatin pana majitele 

Září - Pobytový zájezd do Alp 

Listopad – Výstava DNY ZDRAVÍ Pardubice 

Kdyby jste byli na jeden den ředitelem … 
Pořád platí, že bychom chtěli, aby se ALTECH stal místem, kde lidi baví a těší pracovat. Pokud by jste nastoupili na ředitelskou pozici a byla by jedna jediná 
věc, kterou můžete změnit - která by to byla? Budeme rádi za jakékoli návrhy, podněty, či nápady ke zlepšení života ve firmě směrem k zaměstnancům. 
Posílejte prosím emailem, všechny vaše podněty dostanou prostor k řešení. Nejdříve se budeme věnovat těm nejvíce frekventovaným a vaše jméno nikde 
zveřejňovat nebudeme. Pište prosím na marketing: dmalovcova@altech.cz. Do budoucna pro tyto účely zřídíme u vrátnice schránku. 

Duben - Metodické dny DNY MOBILITY Praha 2019 

Květen - Zprovoznění nových šaten i další výrobní linky plošin a sedaček 

Červen - Dětský den pro děti zaměstnanců 

Září-říjen  - Výlet pro zaměstnance – tematicky upřesníme 

A dále plánovaný začátek výstavby moderního V a V centra  a také nějaký ten 

večírek  

Jak jistě víte, od začátku roku se zde událo několik změn. Mezi nejvýznamnější zcela určitě patří změna na postu vedoucího výroby. Po odchodu Ivana Hulckého tuto 
funkci zastupuje dlouholetý zaměstnanec ALTECHU Ing. Lukáš Gryč, doposud pevná součást vývojového týmu a také skvělý konstruktér. A já jsem moc ráda, že si našel i 
v tomto hektickém období čas odpovědět na pár otázek, velmi si toho vážím a věřím, že to oceníte i vy… 
 
Lukáši, proč jsi se nakonec rozhodl přijmout nabídku na post výrobního šéfa? 
Ahoj, nejdříve bych chtěl všechny kolegy srdečně pozdravit. A proč jsem tuto nabídku přijal? Jsem v Altechu od ledna roku 2003, začínal jsem na postu konstruktéra svislých plošin. 
Postupně jsem se naučil i konstrukci šikmých plošin a od roku 2009 jsem přešel do vývojové konstrukce. Celou tu dobu mi byl mým učitelem a perfektním kolegou Petr Šácha. Za to 
mu chci moc a moc poděkovat. Jsem moc rád, že jsem takového člověka ve své profesní kariéře potkal. A pak, v prosinci minulého roku, přišla nabídka na post vedoucího výroby. 
Rozhodování nebylo jednoduché, ale řekl jsem si, že jestli chci něco tady ve firmě změnit k lepšímu, je toto ta správná chvíle, protože z pozice vedoucího výroby se dá změnit 
mnohé. A to byl asi největší argument, který mne přiklonil k tomu tuto nabídku přijmout. 
 
Jaké byly tvé první týdny a co vnímáš jako největší výzvu? 
První kroky - během měsíce jsem musel pobrat aspoň základní věci z pozice vedoucího výroby a převzít od mého předchůdce všechny rozběhnuté projekty, které se budou tento, 
nejpozději příští rok, dokončovat. Má výhoda je, že firmu za ty roky znám opravdu dobře a nemusel jsem se seznamovat se všemi procesy a samozřejmě i lidmi. Největší výzva pro 
mne však nyní je, zorganizovat si čas tak, abych ho využíval co nejefektivněji. 
 
Plánuje se letos nějaký nový rozvoj, případně změny ve výrobě? 
Rozvoj firmy a investice budou tento a příští rok veliké. Jak již všichni určitě vidí, dokončuje se stavba nové haly č.14, která vznikla na půdorysech původních hal ještě z dob TONu. 
Dokončení je plánováno na květen a budou zde umístěny všechny konečné montáže – šikmých i svislých plošin včetně sedaček Alfa. Velkou novinkou pro nás bude upořádání 
montáží sedaček Alfa a všech šikmých schodišťových plošin do linkového způsobu montáže, kdy jednotlivá pracoviště na sebe budou přímo navazovat a na konci takové linky již 
bude zabalená plošina či sedačka připravená k expedici. Nedílnou součástí haly č.14 budou centrální šatny pro celou firmu společně s denními místnostmi. Takže sestěhujeme 
všechny šatny do jednoho místa. Ale to je jen začátek všech přesunů a změn ve výrobě. Hned poté bude vystěhována budova č.04 (elektro, nerez dílna, brusírna), tak aby mohlo 
dojít k její rekonstrukci (zvednutí podlahy do úrovně vedlejší haly č.05 (montáž šikmých plošin) a zároveň dojde k zastřešení proluky mezi těmito dvěma budovami. S tím vším bude 
spojené nejedno stěhování ať už strojů či pracovišť (a samozřejmě i lidí). Chtěl bych všechny, kterých se stěhování během letošního roku dotkne, poprosit o co největší nápomoc, 
tak abychom to všechno zvládli s co nejmenšími zádrhely. 
  
Řekněme, že je teď rok 2020 a už jsi v pozici šéfa výroby více než rok – co bys s ohlédnutím za svými začátky považoval za veliký úspěch? 
Po roce v pozici budu rád, když se podívám na minulý (takže letošní) a budu si moc říct, že jsme všechny ty změny a stěhování zvládli. A za mne osobně, pro mne bude úspěch – 
spokojenost našich zaměstnanců. 
  
Co by jsi chtěl vzkázat zaměstnancům? 
Chtěl bych moc poděkovat. Za podporu, kterou jsem slyšel poté co byl oznámen můj nástup na post vedoucího výroby (možná se ke mně ty negativní reakce jen nedostaly ). A 
zároveň bych chtěl všem říci, aby se mi nebáli říkat nejen ty dobré věci, ale i ty špatné. Jak se říká, „učený z nebe nespadl“ a i já můžu udělat chybu nebo špatný krok, tak jako 
kdokoliv jiný. Důležité je se chyb poučit a neopakovat je. Druhá věc, co bych chtěl vzkázat - pokud vás na svém (a nejenom svém) pracovišti napadne jak by šlo něco zlepšit či 
zjednodušit, neváhejte s tím dojít za svými mistry nebo přímo za mnou. Každý nápad je dobrý a pokud bude přínosný, dá se i patřičně ocenit. Ještě jednou moc děkuji. 

ČR

EXPORT
Následující graf ukazuje poměr prodeje na domácím trhu versus export. ALTECH 
se nikdy netajil tím, že je od začátku orientován proexportně, na druhou stranu 
ale vnímáme nárůst prodejů na domácím trhu velmi pozitivně. Aktuálně činí 
exportní procento přibližně 83%. 
 

 



OTIS Španělsko 

Pomalu se blíží Velikonoce. Kdokoli z vás chce 
odeslat elektronický pohled s logem ALTECH 
některému z  partnerů,  klientů, nebo dodavatelů, 
ať už v české nebo i jiné jazykové mutaci, napište 
prosím na marketing, obratem odešleme. 
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Plány do roku 2019?  
 
Všechny akce, které jsme doposud organizovaly, sklidily úspěch. Možná ně vždycky vyšlo všechno na 1000% a navíc, pořád je prostor ke zlepšování, ale těší nás, že vám, 
jako zaměstnancům se tento nápad líbí a oceňujete snahu vedení o společné akce, ať už jde o dětský den pro vaše ratolesti, poznávací či pobytový zájezd nebo třeba, jako 
posledně, skloubení pohody a relaxu se sportem. Proto se ani letos nebráníme dobrým nápadům a budeme se snažit vyjít vstříc jedinečné myšlence. Na Tahiti se sice v 
rámci firemního zájezdu nepodíváte, ale určitě nás letos čeká ještě minimálně jeden výlet, nějaký ten večírek a určitě se vynasnažíme i o stejně dobrý dětský den (zatím 
naplánován na sobotu 1.6.2019), jako minulý rok. Cokoli by vás zaujalo, potěšilo, stačí napsat a my budeme naslouchat a vynasnažíme se připravit něco zajímavého. Ať už 
by jste preferovali turistiku, společnou gulášovku, cyklo výlet, či nějakou zajímavou poznávačku, stačí poslat svůj typ na pěkné místo, které by stálo zato navštívit. 

VELIKONOČNÍ POHLED S HLAVIČKOU ALTECH 

Západní TATRY 16.2.2019 - Den plný pohody mohl prožít každý, kdo má rád hory, čerstvý vzduch, procházky a hlavně relax v příjemných termálních 
bazénech. Počasí nám přálo už od rána, i když nutno podotknout, že vysoké teploty, zejména odpoledne, moc neprospívaly té pravé vysokohorské 
lyžovačce. Ale byli jsme připraveni na vše – jak na spousty lidí, tak na případnou nevlídnost počasí.  To byl právě jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro 
středisko nabízející všechno v jednom – několik pěkných sjezdovek s nádhernými panoramami, spoustu možností procházek, samozřejmě nesmíme 
opomenout přiměřené množství bufetů a barů s dobrým pivem a ještě lepším bombardinem, ale hlavně několik vnitřních i venkovních bazénů s parádně 
teplou geotermální vodou.  

Den jsme zakončili v 
nedaleké útulné oravské 
kolibě degustací jejich 
speciální brusinkové 
“halifovice”, česnečkou a 
jak jinak než haluškami – 
bez těch by to na 
Slovensku totiž nešlo, 
stejně tak jako bez 
dezertu v podobě 
makových lokší. Den to 
byl sice dlouhý, ale 
naprosto pohodový a 
všichni jsme se shodli, že 
jeden rozhodně nestačil. 
Takže na viděnou zase v 
nějaké jiné destinaci. 


