VÝTAHY, s.r.o.
HISTORIE FIRMY
Výroba, montáž a servis výtahů byla ve Velkém Meziříčí zahájena již v roce 1957, trvá tedy víc jak
půl století a za tu dobu se zařadila mezi tradiční obory činnosti v našem městě.
Byla umístěna v bývalém Podhradském mlýně (viz. foto), který v té době sloužil jako strojírna a
byl vyvlastněn původnímu majiteli. V průběhu let byla jeho budova upravena do dnešního stavu.
Nedlouho po založení provozovny bylo založeno i učňovské středisko, jedno ze dvou v tehdejším
Československu, které vychovávalo mechaniky zdvihacích zařízení pro Moravu a Slovensko. Tím
byl dán jeden z důvodů pro známost provozovny v odborné výtahářské veřejnosti celé republiky.
Provozovna několikrát změnila majitele, delimitovala a měnila názvy:
• KOVOPODNIK Třebíč, Provozovna č. 19, Výtahy a váhy, Podhradí 1, Velké Meziříčí
do 30.06.1960
• OPP Žďár nad Sázavou se sídlem v Bystřici n/P, Provozovna č. 32 VÝTAHY, Podhradí 1, V.
do 31.11.1990
• VÝTAHY s.p., Podhradí 1, Velké Meziříčí
do 30.04.1992
Státní podnik VÝTAHY s.p. byl zrušen likvidací.

VZNIK SPOLEČNOSTI
Společnost VÝTAHY, s.r.o. vznikla 27.3.1992 a začala podnikat 11.5.1992 v pronajatých
prostorách stavební společnosti PKS na Třebíčské ulici (viz. foto pronajatých prostor).
Nová společnost se poměrně rychle rozvíjela, z původních 60 zaměstnanců se zvýšil stav na 160 a
bylo rozhodnuto o stavbě nového sídla.

obrobna

výrobní hala

skladové prostory

VÝTAHY, s.r.o.
NOVÉ SÍDLO SPOLEČNOSTI
Za tím účelem společnost zakoupila rozestavěný rybářský areál na ulici Vrchovecká a ten
přebudovala a dostavěla do současného stavu. Stavba byla ukončena v roce 1997.

výstavba výrobní haly

VÝTAHY, s.r.o. - současnost

Vedle zavedených oborů činnosti, tedy výroby, montáže a servisu výtahů a průmyslových vrat byla
zavedena výroba mostových jeřábů, garážových vrat a posuvných bran a zejména byla otevřena
prodejna hutních materiálů, která provádí i dělení, ohýbání, případně svařování zakoupeného zboží.
Od roku 1991 prožili výtahářský obor nástup nadnárodních společností na náš trh, což podstatně
zostřilo konkurenci v celém oboru. Naše společnost se profilovala jako převážně výrobní a stala se
největším výrobcem výtahů v českém vlastnictví v České republice.
Společnost VÝTAHY, s.r.o. má kapitálovou účast v dceřinných společnostech:
TREBILIFT, s.r.o., Třebíč

BETA - VÝTAHY, s.r.o., Brno

DOSNA spol. s r.o., Praha

Výrobní program:
-

osobní výtahy

povrchová úprava kabiny a výtahových dveří dle požadavku objednatele (sklo,
nerez, obklad POLYREY, koberec, nástřik akrylátovými barvami dle odstínů RAL),
osvětlení (bodové, rastrové, nepřímé, celoplošné), zrcadlo, ovladače a doplňky v
provedení nerez, mosaz, barva - doplňky dle požadavku.

- osobní a lůžkové

splňující bezbariérový přístup pro výtahy přepravu invalidních osob.

- nákladní výtahy

nosnosti 50 - 10 000 kg atypických provedení a rozměrů – typ MB, SG, NGS,
NG, NT.

- hydraulické výtahy osobní i nákladní
- výsuvná a posuvná vrata

výroba a montáž výsuvných a posuvných halových vrat s elektrickým
ovládáním (největší namontovaný rozměr 27 000 x 9 200 mm).

- firma má obchodní zastoupení firmy KRUŽÍK a TECHNOPARK na dodávku a montáž výsuvných
garážových vrat, posuvných a křídlových bran, s možností dálkového ovládání.
- výtahové stroje a ostatní díly výtahů

