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Aktivity vývojového centra v roce 2020 

Autor: Ing. Petr Šácha  
Pracovníci vývojového oddělení pracují na 
drobných změnách stávajících produktů, které 
jsou vyvolány buď změnou výchozích 
polotovarů nebo z důvodu použití jiné výrobní 
technologie. Z části se jedná také o úpravy 
sériových dílů v souvislosti se zavedením 
projektu „Zlepšíme to!“.  
 
Hlavní pozornost je již několik měsíců věnována 
stěžejním vývojovým programům, které by 
měly přinést nové produkty na vyšší technické 
úrovni a s vyšší úrovní uživatelského komfortu. 

ALTECH ani v době „koronavirové“  neusnul a připravuje se na nové výzvy 
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Centrum VaV a showroom – již letos  v září !  

Není tajemstvím, že se ALTECH i nadále  rozrůstá. A to jak v počtu 
zaměstnanců, tak v počtu nových pracovišť, dílen i nového zázemí. Hned vedle 
hlavní budovy ALTECHU roste nová 3-patrová budova, interně nazývána 
„showroom“ - ta bude mít ale mnohem komplexnější  využití. Oficiální název 
budovy je Centrum VaV - Výzkumné a vývojové centrum společnosti ALTECH a 
je součástí evropského dotačního projektu POTENCIÁL VI a dokončení i 
slavnostní otevření je plánováno na září 2020. 
 
Pojďme se tedy podívat na vnitřní uspořádání (více na str. 2) 
 

(článek pokračuje na str. 4) 



Přízemí - Vytvoří se zde zázemí pro školící a výcvikové středisko. Přední celoprosklenou část, zasahující až do druhého patra, zabere nový 
prestižní showroom, který svou rozlohou 20x8,5 m pojme všechny naše vyráběné i nakupované výrobky. Ty si budou moci klienti přímo 
vyzkoušet, případně si hned na místě vybrat z různých provedení a barev produktů. Kromě klíčových produktů Omega, Delta, Stratos, 
Alfa, ZP a bazénového zvedáku Delfín, si budou klienti moci prohlédnout novou generaci svislé plošiny, několik typů schodolezů i stropní 
systémy Guldmann.  
 

2NP - Bude patřit  celému oddělení Konstrukce a kancelářím vývojového oddělení. 

1NP - Součástí prostor showroomu bude nejenom stálá expozice s možností demonstrace výrobků, ale taktéž promítací místnost pro 
větší skupinky klientů, umístěna v 1. patře. Nebude chybět zázemí – kuchyňka s barem i zasedací místnosti. V zadní části tohoto podlaží 
si svá pracovní místa najdou všichni z ekonomického, mzdového a personálního oddělení. Vznikne zde 6 nových kanceláří (obrázky 3-4). 
Celá budova VaV bude propojena se současnou hlavní budovou zastřešeným krčkem a to právě na tomto podlaží (obr. 1) 
 
 
 

Věříme, že toto nové komplexní zázemí pozvedne ALTECH na vyšší úroveň, plně odpovídající trendům 21. století.  Ještě 
více se tak přiblížíme našim klientům i partnerům. Budeme jim tak moct ukázat to nejlepší, čím právě disponujeme, 
projekty, na kterých pracujeme. Budou zde pravidelně probíhat školící semináře nejenom pro interní zaměstnance,  ale  

i pro externí partnery. A samozřejmě moc rádi v našem showroomu 
přivítáme každého stávajícího i potenciálního klienta, který se bude chtít 
na výrobky osobně podívat a vyzkoušet je. A to vše již za pár měsíců.  



Nová brožura KOOPERACE 2020 
Po delší době jsme se v rámci podpory plynulého rozjezdu výroby 
rozhodli o znovuoživení nabídky kooperací. Kooperace jsme sice pro 
naše klienty nabízeli dlouhodobě, ale byl to spíše okrajový segment. 
Posledních pár let jsme investovali nemalé finanční prostředky do 
moderního strojního vybavení a můžeme tak zákazníkům nabídnout 
mnohem rychlejší i kvalitnější servis. Z tohoto důvodu jsme připravili 
novou tištěnou brožuru KOOPERACE a stejně tak její elektronickou verzi. 
Ta je ke stažení na našich webových stránkách:  

Průběh stavby  

Jak se ALTECHu dařilo 

Situace na trhu 

Jak si vedl ALTECH v těžkých časech? A co nás čeká? 
V ČR snad není člověka, na kterého by stávající situace neměla negativní dopad – psychický, emoční, finanční.  Spousta lidí 
přišla o práci, někteří zůstali doma na kurzarbeit, protože jejich zaměstnavatel sám bojoval o přežití. 
Situace v ALTECHu se neprojevila ihned po propuknutí krize v půlce března, ale bylo by naivní si myslet, že se nás nikterak nedotýká. U nás 
se taktéž, jako ve spoustě jinak zdravých, silných firem, objevil démon strachu, nejistoty, pramenící z nepoznaného. Jsme společnost, která 
je úzce propojená se subjekty v zahraničí. Jedním z našich silných trhů je Španělsko, které bylo spolu s Itálií nejvíce postiženými evropskými 
státy. Z toho také pramenil postupný úbytek zakázek. Ve spojitosti s opatřeními vlád o zákazech vycházení, nemožnosti cestování apod. 
jsme se nakonec i my museli v dubnu přizpůsobit a přistoupit na „kurzarbeit“.  
 
Pevně věříme, že situace je pouze dočasná a že to nejhorší máme za sebou. Oproti roku 2019 si v prvních 4 měsících 2020 ALTECH vedl hůř 
a bohužel nedosáhl  původně plánovaných výsledků. Bylo to dáno všeobecně atmosférou, která moc nepřála osobním návštěvám u klientů, 
ale i dobou, kdy lidi neměli příliš myšlenky na dlouhodobé investice.  

Nicméně – do budoucna se díváme pozitivně. Náznaky, pramenící ze situace na současném trhu, naší teorií nahrávají.  Pozvolna roste 
počet nových zakázek, klienti začínají aktivně reagovat a zasílat poptávky na nejrůznější produkty z naší nabídky. Sice ještě zřejmě chvilku 
potrvá, než nastane plná regenerace a ozdravení trhu, ale rádi bychom naše zaměstnance ujistili, že uděláme maximum pro získání 
dostatečného množství zakázek a zabezpečení práce pro všechny stávající zaměstnance.  Propouštění totiž není v žádném případě našim 
zájmem.  
 
Z tohoto důvodu zahajujeme  nové marketingové projekty, zvyšujeme podíl v online reklamě a nezahálí ani vývojové aktivity. Zároveň se 
snažíme o efektivnější spolupráci se zahraničními partnery, lepší provázanost mezi Altechem a klienty a toto všechno by mělo přinést 
významné upevnění naší pozice nejenom na domácím, ale i zahraničních trzích. Chce to trochu trpělivosti, něž se vše nastartuje tak, jak 
má. Jsme všichni na jedné lodi a dobré výsledky 2020 ještě nejsou ztraceny. Musíme všichni společně zabrat a dobré výsledky se určitě 
brzy dostaví. 

www.altech.cz/kooperace 
 

http://www.altech.cz/kooperace
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Tiskové chyby vyhrazeny 

Výtisk je neprodejný 
Ročník III, vychází 4x ročně 

Prvním z nich je vývoj nové svislé plošiny se zdvihem do 3m, která bude vybavena řetězovým pohonem s motorem napájeným z 
akumulátorů. Hlavní nosnou část budou tvořit 2 sloupy přiléhající vždy k hraně horní zastávky. Mezi sloupy bude umístěna horní branka. 
V konstrukci sloupů bude využito profilů z hliníkové slitiny, které přispějí ke snížení pracnosti výroby a ke zjednodušení celkové montáže 
zařízení. Plošina bude mít v dolní zastávce možnost zvolit nástup z některé ze zbývajících tří stran. V konstrukci samotné plošiny bude 
také využito profilů z hliníkové slitiny a několik nových technologických prvků, např. voštinová podlaha. Branky budou mít možnost 
vybavení automatickým otvíračem vlastní produkce, jehož testování právě probíhá. Z hlediska uživatelského budou použity nové ovládací 
prvky, nový systém řízení nebo také osvětlení plošiny pomocí LED technologie. Použití prvků z hliníkových slitin přispěje nejen ke snížení 
vlastní hmotnosti jednotlivých dílů, ale hlavně ke zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům.  
Koncem června je plánováno dokončení mechanických dílů funkčního vzorku. V červenci bude osazena řídicí elektronika a bude probíhat 
testování.  
 
Druhým vývojovým programem, na kterém pracujeme, je nová generace šikmé schodišťové plošiny STRATOS / DELTA. Koncepčně jsou 
sloučeny oba typy plošin s bateriovým pohonem a systémem pohonu pastorek a ozubený hřeben, protože se bude využívat v maximální 
míře společných dílů.  Jedná se o zcela novou koncepci mechanického uspořádání zadní stěny i podlahy a nový bude také způsob 
ovládání pohybu bariér, nájezdů a sklápění podlahy. Část prototypových dílů je již ve výrobě a v následujících týdnech bude probíhat 
testování pohonné jednotky a nosných mechanických částí. Do konce srpna by měl být dokončen funkční prototyp a bude spuštěn 
zátěžový test.  

… aktivity VÝVOJOVÉHO centra v roce 2020 – pokračování ze str. 1 

Třetím vývojovým programem je nový typ šikmé schodišťové sedačky na jednotrubkové 
dráze. Tento produkt rozšíří náš stávající sortiment, abychom mohli lépe vyhovět 
požadavkům širšího spektra zákazníků. Zejména se jedná o požadavky architektů na 
subtilní provedení dráhy, která působí na schodišti co nejméně rušivým dojmem. Původní 
uspořádání dráhy svařené ze dvou trubek menšího průměru bylo po provedení 
technického hodnocení za přítomnosti expertů z Německa a Nizozemí vyhodnoceno sice 
jako inovativní, ale mající celou řadu následných technologických komplikací při výrobě. 
Proto nyní pracujeme na konstrukčním uspořádání dráhy provedené z jedné trubky o 
průměru 70 mm. V současné době je dokončen počítačový kinematický model geometrie 
uspořádání stabilizačních ramen a připravují se podklady pro jednání o vývoji hlavní 
pohonné jednotky a pohonu pro vyrovnávání náklonu sedáku.    

V minulosti byla ředitelem naší společnosti vyhlášena akce „Každý 
zaměstnanec obchodníkem“, na kterou zatím zareagovalo pouze 
minimum zaměstnanců. Přitom je to škoda, protože pouhým tipem na 
potenciálního zákazníka lze získat nezanedbatelnou provizi. Výše provize 
pro zaměstnance je 2%. Pro představu - ze svislé plošiny Z200  v ceně 
500.000,-Kč je provize rovných 10.000,-Kč. Několik z Vás si již na zajímavé 
provize z realizovaných případů přišlo, ostatní možná  

této akci příliš nevěřili nebo si třeba nespočítali, jakou 
provizi mohou takto získat.  
 
Akce stále trvá, proto se zkuste zamyslet nad svou 
rodinou, svými přáteli, známými, spolužáky, či 
sousedy. Nemusí se přitom jednat pouze o pomůcky 
pro vozíčkáře, ale i o některou jinou z námi 
dodávaných pomůcek pro hůře chodící seniory, 
například schodišťovou sedačku.  

SPARTAN race  2020 - Kroměříž 
Již v únoru letošního roku jste měli možnost přihlásit se do firemního týmu 
Spartan Race, který byl naplánován na 6-7. června 2020 v Kroměříži. 
Bohužel, i zde zasáhla koronavirová krize a závod bych zrušen. 
Organizátoři přišli s inovativním náhradním řešením a tím je virtuální 
závod – více podrobností se v případě zájmu dovíte na webových stránkách 
www.spartan-race.cz 
 
 
Rybářské závody na Mokřadu 
I když červnový Spartan race neklapne, oblíbené rybářské závody dostaly 
zelenou a tým ALTECH se spolu s BD Senzors a RayService zúčastní 
každoroční bitvy o nejlepší rybáře. Akce proběhne 12-13.6.2020 na rybníku 
Mokřad – pravidla budou upravena s ohledem na aktuální nařízení vlády.  
Letošní ALTECH tým: Adrián Mojžiščák, Kamil Omelka, Martin Badin, René 
Miklas, Stanislav Daněk, Ladislav Rubal a Zdeněk Ševčík + náhradník Vojta. 
Týmu ALTECH Petrův zdar !   

 
 
Dětský den  - rozloučení se školním rokem  
 
Plánování letošního Dětského dne bylo tak trochu oříškem. 
Vzhledem k situaci  i striktním vládním opatřením bylo velmi 
obtížné se vůbec rozhodnout, zda má smysl tuto akci organizovat. 
Nakonec jsme se rozhodli pro kompromis – akce nakonec proběhne 
pod názvem Rozloučení se školním rokem a protože bychom rádi 
získali více času na rozvolnění vládních opatření (nechceme 
návštěvnost jakkoli omezovat), bude to až v průběhu června – 
těsně před prázdninami. Pokud by se přece jenom stalo, že vláda 
omezí počet osob na akci, náhradním řešením by bylo rozdělení na 
dopolední a odpolední program. Předběžné termíny konání akce 
jsou stanoveny na buďto 13.6 nebo 27.6.2020 - v Kunovicích. 
(možná změna termínu z ohledem na nařízení vlády, případně počasí vyhrazena) 

 
Veškeré detailní informace budou k dispozici začátkem června !! 

 
 
  


