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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Tato práce popisuje problematiku modernizace jedné z nejrozšířenější skupiny výtahů, a to 

trakčních osobních výtahů. Tento typ výtahu se nejčastěji nachází v bytových domech, 

administrativních budovách, v hotelích či v nemocnicích. K pochopení této problematiky je 

třeba se seznámit s jednotlivými částmi výtahu, s normativními požadavky na tuto skupinu 

výtahů, se zavedenými praktikami při modernizacích, ale také s nabídkou jednotlivých výrobců 

výtahové techniky. 
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CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ VÝTAHŮ 

1   CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ VÝTAHŮ 
DEFINICE VÝTAHU 

Výtahem rozumíme strojní zařízení, které slouží k vertikální dopravě osob a břemen mezi 

dvěma nebo více místy. Dopravované osoby nebo břemena spočívají při dopravě na plošině, 

která je nosnou částí klece. Klec je vedena pevnými vodítky, která jsou kotvena v šachtě výtahu. 

Vodítka umožňují jediný pohyb klece: přímočarý posuv nahoru a dolů. Klec je zavěšena na 

dvou nebo více nosných orgánech, které ji spojují s motorickým zdvihacím ústrojím. [1] 

 

1.1 HISTORIE VÝTAHŮ 

První zmínky o primitivních výtazích lze vystopovat až do dob před naším letopočtem. 

Konstruktérem nejstaršího výtahu v dějinách (r. 236 př. n. l.) byl řecký matematik a fyzik 

Archimedes. Nejstarší výtah v dějinách byl zavěšen na konopném laně a poháněn ručním 

vrátkem. Podobné výtahy měl mít ve svém paláci i císař Nero. Další z prvních výtahů se 

objevily mnohem později. Používal je například papež ve Vatikánu nebo Ludvík XIV. na 

přelomu 17. a 18. století. Právě výtah na dvoře francouzského krále měl jako první protizávaží. 

[1] 

Rozmach výtahů poté nastal za Velké průmyslové revoluce v první polovině 19. století. 

Pro pohon se začínal využívat parní stroj Jamese Watta. V roce 1827 pak německý 

důlní inženýr Wilhelm Augustus Albert předvedl první zkoušky ocelového lana. Později, 

na Světové výstavě v New Yorku v roce 1854, Elisha Graves Otis předvedl nákladní výtah 

vedený vodítky se zuby a se zachycovači, které zabraňovaly pádu plošiny při přetržení nosných 

prostředků. Před návštěvníky Světové výstavy nad sebou nechal přetnout lano, zatímco sám 

stál na plošině, aby tak dokázal důvěru ve svůj vynález. Konkurentem těchto lanových výtahů 

byly v té době výtahy hydraulické s vodním pracovním médiem. Ty dosahovaly vyšších zdvihů 

i rychlostí, a dokonce i možnosti regulace rychlosti. Zásadní změnu v konstrukci výtahů pak 

přinesl vynález elektrického pohonu, za který se zasloužil vynálezce Werner von Siemens v 

roce 1880. V tomto období měly výtahy převážně lana navíjená na buben. V roce 1890 použil 

Anton Freissler trakční (třecí) kotouč k pohonu dvou navzájem spojených kabin. [1] 

Obrázek 1 Elisha Otis demonstruje mechanismus zabraňující volnému pádu[14] 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Elisha_OTIS_1854.jpg
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CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ VÝTAHŮ 

Od roku 1900 zaznamenávala výtahová technika největší rozmach v USA, kde musela 

spolehlivě a ekonomicky vyřešit dopravní problémy ve výškových budovách. Zde dominovalo 

koncepční řešení výtahů s elektrickým pohonem, trakčním kotoučem a ocelovými lany, která 

přímo spojovala kabinu s protizávažím. Toto období představovalo ústup hydraulických 

výtahů, které nemohly být konstruovány pro požadované zdvihy. [1] 

Po druhé světové válce nastal další pronikavý rozvoj výtahové techniky. Toto období je 

charakterizováno třemi typy výtahových pohonů. Nejpočetnější skupina osobních výtahů pro 

jmenovitou rychlost do 2 m/s využívala trakční kotouč, mechanický šnekový převod a třífázový 

asynchronní elektromotor. Ten byl buďto s kroužkovou kotvou (do 0,7 m/s) nebo 

dvourychlostní s kotvou nakrátko (do 1,4 m/s). Při vyšších rychlostech ale nebylo možno 

dosáhnout potřebné přesnosti zastavení ve stanicích, a proto se používala pro dojezd druhá 

snížená rychlost. Té bylo dosaženo sekundárním vinutím ve statoru s více pólovými dvojicemi. 

Pro výtahy s vyšší jmenovitou rychlostí a zdvihem byly využívány stejnosměrné bezpřevodové 

motory v Leonardově zapojení s možnou regulací rychlosti. Znovu se také začaly objevovat 

výtahy hydraulické, tentokrát s olejem jako pracovním médiem. Hydraulické výtahy byly 

konstruovány jako nákladní, s nosností do 10 t za použití jednoho pístu, pro vyšší nosnosti pak 

za použití dvou a více pístů. Jejich výhodou byla plynulá regulace rychlosti, a tedy i přesnost 

zastavení.[1]  

V druhé polovině 20. století se v Evropě začala uplatňovat snaha o typizaci a unifikaci výtahů 

a výtahových šachet. Výtahy byly na stavbu dodávány v maximálním možném stupni 

smontování. V tomto období bylo také vyvinuto sběrné řízení. Výtahy, namísto vyřízení 

každého povelu zvlášť, ukládají požadavky pro jízdu směrem nahoru či dolů, a požadavky jsou 

pak vyřízeny během menšího počtu jízd za kratší dobu. Do 70. let výtahové firmy vyráběly 

kromě lan, vodítek a elektromotorů všechny části výtahů. Od tohoto období je možné sledovat 

změnu trendu. Výtahové firmy se rozdělily do dvou skupin: první se specializuje na výrobu 

určitých častí výtahů (dveří, bezpečnostních komponent, ovladačových kombinací atd.), druhé 

pak tyto díly kupují a kompletují z nich výtahy. Velcí výrobci se však snažili si maximum 

výroby komponent ponechat. Koncem 80. let se u výtahů začalo používat řízení frekvenčními 

měniči. Díky nim je možno plynule regulovat rychlost u většiny synchronních a asynchronních 

motorů. Zlevňování této technologie vedlo znovu k ústupu hydraulických výtahů, které byly 

dražší kvůli požadavku na vyšší přesnost dílů.[1]  

V roce 2000 firma Otis představila technologii Gen2. Nosným prostředkem je u výtahů s touto 

technologií plochý polyuretanový pás, uvnitř kterého jsou svazky ocelových lan (8-12). 

Ocelové lanka mohou být ohýbána na menším poloměru než klasická lana. Díky tomu a díky 

větší styčné ploše mohou mít trakční kotouče menší průměr při dosažení stejné trakce jako 

klasické výtahové stroje. Podobnou technologii požívá např. firma Schindler. Některé tuzemské 

firmy využívají také pásy a kladky firmy Polyrope, v kombinaci s motory EM Brno či Ziehl-

Abegg. 

V posledních letech se firmy zaměřují hlavně na možnost řízení skupin výtahů 

v administrativních komplexech či zefektivnění servisních činností, jako například vzdálenou 

diagnostikou výtahů či spojení se s uvíznutými pasažéry v kabině – audio i video. 

 



BRNO 2020 

 

 

14 
 

CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ VÝTAHŮ 

1.2 ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ 

Výtahy je možno dělit dle mnoha aspektů. Některé z nich budou uvedeny níže. 

DLE TYPU POHONU 

- s elektrickým pohonem 

- s hydraulickým pohonem 

- s pneumatickým pohonem 

- s kinematicky vázaným pohonem 

 

DLE TYPU UŽITÍ 

- osobní výtahy 

o výtahy pro dopravu osob nebo nákladů 

o výtahy se speciálními úpravami: 

▪ určené pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

▪ evakuační výtahy 

▪ požární výtahy 

- nákladní 

- stavební 

- automobilové 

- důlní 

- lodní 

 

DLE TYPU PROVEDENÍ 

- trakční výtahy 

- hydraulické výtahy 

- bubnové výtahy 

- řetězové výtahy 

- oběžné výtahy 

- stolové výtahy 

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝTAHŮ 

Nosnosti a rychlosti jsou stanoveny velmi blízkým číslům z Renardovy řady vybraných čísel. 

Renardovy řady jsou řady vybraných čísel, mezinárodně přijatých v roce 1946 na 

mezinárodním kongresu v Budapešti. 

Řada nosností: 250–320–450–630–800–1000–1275–1600–1800–2000–2500 kg 

Řada rychlostí: 0,4 – 0,63 – 1 – 1,6 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4–5–6 m/s 

Nosnost určuje užitnou plochu kabiny, tedy její rozměry. Dle rychlosti jsou pak stanoveny 

potřebné rozměry prohlubně a přejezdu. [2] 
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CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ VÝTAHŮ 

1.3 ČÁSTI VÝTAHU 

Rozmístění komponent v šachtě je zřejmé z obrázku níže. Jejich podrobný popis se nachází 

v následujících částech.[1] 

 

1.3.1 NOSNÉ ORGÁNY 

Nosnými orgány u výtahů mohou být ocelová lana nebo kloubové řetězy. Na nosných 

prostředcích je zavěšena klec a protiváha, které z hlediska bezpečnosti hrají nejdůležitější roli. 

 

OCELOVÁ LANA  

U výtahů jsou používána zpravidla šestipramenná ocelová lana, vyrobená ze speciálních drátků 

kruhového průřezu. Dle nosnosti výtahu a váhy klece je určen počet a průměr těchto lan. Nikdy 

není použito méně než dvě lana, nejčastěji se však používají tři až deset lan. Jmenovitý průměr 

lana je pak 8–16 mm. Lana jsou mazaná olejem ke snížení tření mezi jednotlivými drátky a 

prameny. Ve svém středu mají textilní nebo ocelovou duši, která v sobě drží olej. V praxi bývá 

Obrázek 2 Schéma a popis lanového trakčního výtahu: 1)Elektroinstalace, 2)Výtahový stroj, 

3)Omezovač rychlosti, 4)Šachta, 5)Závěs klece, 6)Klec, 7)Vodítka klece, 8)Protiváha, 9)Šachetní 

dveře, 10)Nárazník, 11)Prohlubeň.[14] 
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využíváno různých průměrů drátků v pramenech, nejčastěji v konstrukčním provedení Seal či 

Warrington. Méně časté je pak použití lan protisměrných v konstrukčním provedení Hercules, 

či lan uzavřených. Každé lano musí mít samostatné upevnění na kleci a protiváze, nebo ve 

stropě šachty podle druhu lanování.[1] 

Bezpečnost lana se vypočítá z podílu jmenovité pevnosti počtu lan a zatížení lan. To je tvořeno 

nosnotí výtahu, hmotností klece a hmotností samotných lan. U nosnosti a hmotnosti výtahu je 

zohledněn i lanový převod výtahu.[1] 

Součinitel bezpečnosti nosných lan nesmí být menší než: 

a) 12 u pohonů s třecími kotouči se třemi nebo více nosnými lany; 

b) 16 u pohonů s třecími kotouči se dvěma nosnými lany; 

c) 12 u bubnových pohonů a hydraulických výtahů; 

 

PLOCHÉ PÁSY 

Polyuretanové pásy obdélníkového průřezu s osmi až dvanácti lanky, kde každé 

je sedmipramenné, nabízí stejné pevnostní vlastnosti jako ocelové lano. Na rozdíl od ocelového 

lana má i řadu dalších výhod. Pásy zaručují klidnější a tišší chod, snížení vibrací v kabině, jsou 

ohebnější, a s trakčním kotoučem mají větší styčnou plochu. To vede k lepším trakčním 

vlastnostem. Díky tomu je možné zmenšit průměr trakčního kotouče i ostatních kladek, což 

vede ke snížení setrvačných hmot celého systému. 

 

ŘETĚZY 

Řetězy jsou používány jako nosné prostředky pouze u některých typů výtahů, například u 

výtahů oběžných či stolových. Jde především o řetězy s paralelními články (Gallovy řetězy) 

nebo válečkové řetězy.[1] 

 

Obrázek 3 Porovnání ocelového lana a plochého pásu[14] 
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CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ VÝTAHŮ 

LANOVÁNÍ VÝTAHŮ 

Existuje celá řada lanových systémů. Použití určitého systému závisí na místních podmínkách. 

Nejběžněji používané je lanování 2:1. Pro výtahy s vyšší rychlostí se zpravidla používá 

lanování 1:1, pro nákladní výtahy s větší nosností pak 4:1. 

 

1.3.2 VÝTAHOVÝ STROJ 

Výtahový stroj je motorickým zdvihacím ústrojím výtahu. Jeho hlavními částmi jsou hnací 

elektromotor, převodový mechanismus, hnací lanový kotouč, mechanická brzda, spojky, 

ložiska, hřídele a rám výtahového stroje.[1] 

PŘEVODOVÉ STROJE 

Převodové stroje využívají jednostupňové převodovky s ozubenými koly, s převodem do 

pomala. Jen zřídka se setkáme s převody čelními (s předlohovou hřídelí) nebo s převody 

planetovými. Dominantní použití má však šnekové soukolí. Šnek je obvykle válcový a šnekové 

kolo globoidní. Hlavní nevýhodou je nízká účinnost (50-60 %), a proto je v dnešní době snaha 

omezit jeho použití. Jako elektromotor bývají použity synchronní nebo asynchronní motory 

s frekvenčními měniči, nejčastěji se čtyřmi či šesti pólovými dvojicemi.  Nejčastější využití 

takových strojů je pro osobní či nákladní výtahy s rychlostí do 2 m/s a nosností do 2000 kg.[1] 

Obrázek 4 Schéma výtahů s různým lanováním: a) 1:1 s odkláněcí kladkou, b) 1:1 s dvojím opásáním 

trakčního kotouče, c) bubnový výtah se strojovnou pod šachtou, d) bubnový výtah s protiváhou, e) 2:1 

s dvojím opásáním, f) 2:1, g) 2:1 se strojovnou pod šachtou, h) 3:1, i) 4:1[14] 
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BEZPŘEVODOVÉ STROJE 

Bezpřevodové stroje nemají převodovku. Využívají pomaloběžné synchronní elektromotory 

s permanentními magnety a velkým počtem pólových dvojic. Vyskytují se dva hlavní typy 

konstrukce. Prvním typem je klasické uspořádaní, kde se rotor s permanentními magnety točí 

uvnitř statorové skříně s vinutím. Druhým typem je talířové provedení, kde má statorové vinutí 

tvar disku, vedle nějž se točí rotor s magnety, který má také tvar disku. Tyto stroje mají široké 

využití, jak pro osobní či nákladní výtahy, tak třeba i pro výtahy s vysokým zdvihem a 

rychlostí.[1] 

 

Obrázek 5 Možné uspořádání částí bezpřevodových strojů[3] 
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TRAKČNÍ KOTOUČ 

Přenos obvodové hnací síly z lanového kotouče na nosná lana je umožněn výhradně třením. 

Životnost lan vzrůstá s rostoucím průměrem hnacího kotouče. Minimální průměr kotouče by 

měl být 40násobkem průměru použitých lan. Věnec hnacího kotouče je drážkován.[1] 

 

BRZDY 

Brzdový systém musí být schopný zastavit stroj, pokud klec jede směrem dolů jmenovitou 

rychlostí a je o 25 % přetížena. Za tohoto stavu nesmí být zpomalení větší než při činnosti 

zachycovačů nebo při zastavení na náraznících. Brzdy můžeme rozdělit na provozní a 

bezpečnostní. Provozní brzdy jsou nejčastěji dvojčinné bubnové nebo diskové. Musí být 

umístěny co nejblíže třecímu kotouči. U převodových strojů se používají brzdy bubnové, které 

jsou řazeny mezi motor a převodovku. U bubnových brzd elektromagnet ovládá dvě 

polokruhové čelisti, které brzdí třecí kotouč. Elektromagnet musí při výpadku elektrické 

energie zabrzdit stroj, a jeho součástí musí být páka pro ruční odbrzdění. U strojů 

bezpřevodových se používají výhradně brzdy diskové. Bývají umístěny na straně motoru 

lanovnice nebo přímo na lanovnici. 

Bezpečnostní brzda je jeden z možných prostředků proti neúmyslnému pohybu klece nebo proti 

nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Existuje mnoho konstrukčních řešení. Za zmínku 

stojí například vodítková brzda umístěná na kabině, lanová brzda, nebo disková brzda na 

pomaloběžné hřídeli převodových strojů. 

 

RÁM STROJE 

Rám stroje bývá nejčastěji vyroben svařováním válcovaných profilů nebo z ohýbaných 

plechových dílů spojených šrouby. V dřívějších dobách se rámy strojů i odlévaly. Rám přenáší 

zatížení stroje na budovu. Je umístěn na podlaze strojovny, upevněn ve stěnách horní části 

šachty nebo leží na vodítkách. Součástí rámu mohou být i odkláněcí kladky, závěsy lan, 

upevnění omezovače rychlosti nebo případně i jiných komponent výtahu.[1] 

 

1.3.3 HYDRAULICKÉ AGREGÁTY 

Hydraulické agregáty tvoří pohonnou jednotku u hydraulických výtahů. Skládají se 

z reservoáru, pumpy poháněné elektromotorem, ventilového bloku a přímočarého 

hydromotoru. Pracovním médiem je zde olej. Reservoár oleje, pumpa s motorem a ventilový 

blok jsou umístěny v jedné skříni ve strojovně. Olej je pak veden hadicemi do šachty, kde je 

přímočarý hydromotor. Tyto hydromotory jsou vždy jednočinné s plunžrem nebo teleskopické 

(jednostupňové i více stupňové). Ke kleci jsou připevněny buď na přímo, nebo přes kladku a 

lana. Samotný agregát má nejčastěji 2-4 elektricky ovládané ventily – pro směr nahoru, pro 

směr dolů a regulační ventily pro rozjezd a dojezd klece. Motory hydraulických pump jsou 

někdy ovládané frekvenčními měniči, což také pomáhá regulaci pohybu klece. 

 



BRNO 2020 

 

 

20 
 

CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ VÝTAHŮ 

1.3.4 VODÍTKA 

Vodítko musí zabránit kývání klece, resp. vyvažovacího závaží, a musí být tak dlouhé, aby jej 

klec ani závaží nemohly opustit. Průřez vodítek je nejčastěji speciální T-profil. Vodicí kolejnice 

tohoto průřezu jsou taženy za studena, z oceli s minimální mezí pevnosti v tahu 370 MPa. 

Vodítka bývají zpravidla připevněna ke stěnám šachty přes ocelové konzoly různých 

konstrukcí. Jsou umisťována v pravidelných rozestupech po celé výšce šachty.[1] 

  

 

1.3.5 ZACHYCOVAČE 

Zachycovač je bezpečnostní komponenta umístěná k ocelové konstrukci klece nebo 

vyvažovacího závaží. Úkolem zachycovačů je zabrzdit klec (případně vyvažovací závaží) při 

přetrhnutí nosných lan nebo při překročení jmenovité rychlosti. Zachycovač je mechanicky 

spojen se smyčkou bezpečnostního lanka omezovače rychlosti. Při překročení jmenovité 

rychlosti výtahu (cca. 1,25násobek) dojde k zastavení otáčení omezovače (např. odstředivou 

silou se vychýlí volné páky na kladce omezovače, ty pak narazí do konstrukce omezovače), a 

trhnutím lanka dojde k zaseknutí zachycovačů.[1] 

Rozdělení zachycovačů:  

- dle normy: samosvorné (do rychlost 0,71 m/s), klouzavé (nad 0,71 m/s) 

 - dle provedení: klínové, excentrické, válečkové, a další 

 

1.3.6 KLEC 

Klec je část výtahu určená pro přepravu osob a/nebo nákladu. Světlá výška klece musí být 

nejméně 2 m. Aby se zabránilo přetížení klece osobami, musí být užitná plocha klece omezena. 

Norma ČSN EN 81-20 udává vztah mezi nosností a největší užitnou plochou. Klec je ohrazena 

plnými stěnami, podlahou a stropem. Tyto části musí mít dostatečnou mechanickou pevnost 

vzhledem k silám, kterým je klec vystavena. Tyto části bývají umístěny do nosné kostry. 

V kostře jsou pak umístěny vodící čelisti, zachycovače, závěsy lan nebo kladky dle typu 

lanování výtahu. Klec musí být vybavena ovládacím panelem, osvětlením a větracími otvory či 

nuceným větráním. Často lze naleznout i madlo, zrcadlo, sedátko či nárazníky (plechové nebo 

dřevěné). 

Obrázek 6 Schéma ovládacího systému výstředníkového a válečkového zachycovače[1] 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZpabaqZvlAhUIBGMBHRrUDGcQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.starevytahy.cz/princip/kabina/index.php&psig=AOvVaw1pRhmDmMc8UasS0ynWVc6i&ust=1571127902105046
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1.3.7 DVEŘE 

Vstupy do klece musí obsahovat plnostěnné dveře. Klecové dveře mohou být buď ruční, nebo 

automaticky ovládané. V kombinaci s nimi pracují šachetní dveře, které uzavírají otvor mezi 

nástupištěm a šachtou. Ty mohou být také ruční nebo automaticky ovládané. Šachetní dveře 

jsou vybaveny mechanickou dveřní uzávěrkou, díky které dveře není možné otevřít, pokud za 

nimi nestojí klec. Existuje mnoho kombinací pohonů klecových a šachetních dveří, vybrané 

z nich jsou na obrázku níže. Světlá výška dveří musí být nejméně 2 m, šířka pak 700 mm. 

 

1.3.8 PROTIVÁHA 

Protiváha slouží k redukci potřebného výkonu pohonu výtahu. Význam protiváhy je vyvážit 

hmotnost klece výtahu a také 45–50 % maximální hmotnosti přepravovaného břemene. Díky tomu 

je potřeba menší energie při uvedení výtahu do pohybu a při jeho brzdění při příjezdu do stanice. 

Za těchto podmínek je klec s protiváhou v rovnováze, a z teoretického hlediska je provoz výtahu 

realizován pouze na třecích ztrátách.[23] 

 

1.3.9 OMEZOVAČ RYCHLOSTI 

Omezovač rychlosti je zařízení, které při dosažení předem určené rychlosti klece výtahu vypne 

pohon, a je-li to nutné, uvede v činnost zachycovače. Omezovače převážně pracují na principu 

odstředivé síly. Omezovač rychlosti se nachází zpravidla ve strojovně nebo pod stropem šachty, 

a jeho další část (napínací závaží lanka omezovače) je umístěna v prohlubni šachty. Obě části 

Obrázek 7 Schémata některých dveřních kombinací[15] 
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jsou přes kladky spojeny ocelovým lankem ukotveným k mechanismu zachycovačů, které se 

stejně rychle pohybují s kabinou. Při přetržení nosných lan nebo překročení rychlosti o 

nastavenou hodnotu se omezovač rychlosti zablokuje, vypne pohon výtahu a aktivuje 

zachycovače. [4] 

 

1.4 VÝROBCI VÝTAHŮ 

Níže jsou uvedeni největší výrobci výtahové techniky na Evropském trhu. Řada z nich se 

zabývá i výrobou a servisem eskalátorů 

- OTIS – americká společnost, která stála při největších rozmaších výtahové techniky. 

Dala světu slovo eskalátor. Patří mezi špičku ve výrobě a servisu výtahů, eskalátorů a 

pohyblivých chodníků. 

- KONE – finská firma zabývající se výrobou, servisem a modernizacemi výtahů, 

eskalátorů či pohyblivých chodníků 

- Schindler group – švýcarská společnost, která má ve svém portfoliu výrobu a servis 

výtahů a eskalátorů 

- ThyssenKrupp – největší německá strojírenská firma, která má široké zaměření. Jedna 

z jejich mnoha divizí se zabývá i výrobou výtahů a eskalátorů. 

- Wittur – italská společnost, která se zaměřuje na výrobu většiny částí výtahů, servisem 

i modernizacemi konkurenčních výtahů. 

Česká republika má bohatou historii ve výrobě výtahů. Proto se zde nachází mnoho výtahových 

firem: 

- Výtahy s.r.o. 

- Výtahy Výmyslický 

- BV Brumovice 

- GMV – Martini 

- Lift servis 

- Beta Control s.r.o. 

 

Obrázek 8 Kyvadlový omezovač rychlosti[1] 
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2 MODERNIZACE VÝTAHŮ 
V Evropských zemích se dnes používá více než 3 miliony výtahů. Téměř 50 % z nich bylo 

instalováno před více než 20 roky. Existující výtahy byly instalovány s úrovní bezpečnosti 

odpovídající tehdejší době. Tato úroveň byla nižší než současná úroveň bezpečnosti. [5] 

Životnost výtahu je delší než u většiny jiných dopravních systémů a zařízení budov, což vede 

ke značnému zaostání jejich provedení za moderní technikou. 

Modernizací výtahu rozumíme výměnu jedné nebo více částí již existujícího výtahu, případně 

i výměnu celého výtahu v již existující šachtě. Vyměňované části musí vždy splňovat normy 

platné v době instalace. Důvodů k modernizaci je hned několik. Jsou buďto bezpečnostní, 

ekonomické nebo také estetické.  

Bezpečnostní rizika jsou taková, při kterých by mohlo dojít k úrazu cestujících v kleci výtahu 

při normálním provozu, nebo k úrazu servisního pracovníka při inspekci výtahu. Odstraňování 

těchto závažných nebezpečí popisují některé z norem, které budou zmíněny v následujících 

kapitolách.  

Za dobu provozu výtahu dochází k opotřebování jeho částí nebo k jejich častějším poruchám. 

Pro majitele výtahu to znamená finanční výdaje spojené s výměnou těchto částí či odstávkou 

výtahu. S větším stářím výtahu je dostupnost původních náhradních dílů náročnější, a proto je 

často nutné přistoupit k výměně větších celků výtahu. Správně provedenou modernizací lze 

dosáhnout navýšení spolehlivosti, snížení poruchovosti a snížení provozních nákladů, díky 

použití modernějších a účinnějších systémů. 

V poslední řadě je nutné zmínit i estetické aspekty. Tyto jsou obzvláště zajímavé pro cestující 

ve výtahu. Jedná se o celkový vzhled kabiny klece, dveří, ovládacích prvků, hlučnosti a 

celkovému jízdnímu komfortu výtahu. 

 

2.1 LEGISLATIVA 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny normy, podle kterých firmy vyrábí nebo montují 

modernizace výtahů. Současný normativní stav však není ideální. Existují normy, zabývající se 

konstrukcí a montáží nových výtahů do nových či již existujících šachet. Dále pak normy, 

shrnující rizika starých výtahů. Ty jsou sice platné, ale nejsou aktuální a odkazují se na již 

neplatné normy.  

 

2.1.1 ČSN EN 81-1+A3 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: Elektrické výtahy 

Předmět normy je stanovení bezpečnostních zásad pro konstrukci a instalaci nových výtahů 

s trakčním nebo kinematicky vázaným pohonem pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Je 

neplatná od srpna 2017.[4] 
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2.1.2 ČSN EN 81-2+A3  

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy 

Předmět normy je stanovení bezpečnostních zásad pro konstrukci a instalaci nových výtahů 

s hydraulickým pohonem pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Je neplatná od srpna 2017.[6] 

 

2.1.3 ČSN EN 81-20  

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a 

nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů[7] 

 

2.1.4 ČSN EN 81-50 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 

50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent 

Normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 nahradily 31. srpna 2015 dvě výše zmíněné normy 

(ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-2+A3). Jsou v nich popsány bezpečnostní zásady pro 

konstrukci a montáž výtahů s trakčním, kinematicky vázaným a hydraulickým pohonem, a 

metody výpočtů a zkoušek komponent.[8] 

 

2.1.5 ČSN EN 81-70  

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 70: Zvláštní úprava výtahů 

určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včetně osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Existuje stoupající trend, že lidé žijí déle, a osoby s omezenou schopností očekávají umožnění 

přístupu a provedení výtahu vhodné pro všechny. Tato norma předepisuje zejména rozměry 

klece, vstupů do ní a ovládacích prvků. Také viditelnost a správné jednotné označení ovládacích 

prvků. [9] 

Výtahy splňující tuto normu by měly zároveň splňovat i normy ČSN EN 81-20/50. 

 

2.1.6 ČSN EN 81-71  

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů pro 

dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům 

Tato norma stanovuje požadavky zajišťující bezpečnost uživatelů výtahu, a použitelnost 

výtahů, které by měly odolávat vandalismu.[10] 

Výtahy splňující tuto normu by měly zároveň splňovat i normy ČSN EN 81-20/50. 
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2.1.7 ČSN EN 81-21+A1 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob 

a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících 

budovách 

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a předpisy pro nové výtahy instalované do 

existujících budov, kde za určitých okolností nemohou být splněny některé požadavky 

ČSN EN 81-20/50, vlivem různých omezení budovy.[11] 

 

2.1.8 ČSN 27 4011 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních výtahů. 

Rekonstrukce a modernizace výtahů 

Tato norma platí pro provádění podstatných změn provozovaných výtahů, určených k dopravě 

osob nebo osob a nákladů. Určuje minimální rozsah požadavků, které mají být uplatněny při 

provádění podstatné změny. [12] 

Nejaktuálnější verze této normy se odkazuje stále na ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2, které již 

dnes nejsou platné. 

 

2.1.9 ČSN 27 4007 

Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu 

Tato norma stanoví základní požadavky na zkoušky po podstatných změnách a opravách, a na 

odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů. [13] 

 

2.1.10 ČSN EN 81-80 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: 

Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo 

osob a nákladů 

Tato norma udává pravidla pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů, s cílem dosažení 

úrovně jako u nově instalovaných výtahů.  

Nejaktuálnější verze této normy se odkazuje stále na ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2, které již 

dnes nejsou platné. 

Norma ČSN EN 81-80 řeší závažné nebezpečí existujících výtahů, celkem jich uvádí 85. 

Většina z nich je pokryta i v dříve vydané ČSN 27 4007 nebo v ČSN 27 4011. Tato norma platí 

pro výtahy popsané normami ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2, a s nápravnými opatřeními se 

odkazuje zpravidla na ně. Neplatí pro oběžné, důlní nebo stavební výtahy a divadelní či lodní 

zdvihadla. [5] 
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2.2 PŘEHLED ZÁVAŽNÝCH RIZIK 

Jak už bylo zmíněno ČSN EN 81-80 řeší celkem 85 závažných nebezpečí již existujících 

výtahů. V následujících podkapitolách se detailně zaměřím pouze na některá z nich. Jejich 

pořadí nebude striktně dle normy, ale přehledněji rozděleno do celků týkajících se daných částí 

výtahu. 

ČSN EN 81-80 rozděluje rizika do 4 kategorií závažnosti a 6 kategorií četnosti příčiny 

nebezpečí. Z těchto dvou informací je pak daná priorita odstranění, a také je dáno s jakou 

časovou lhůtou je třeba riziko odstranit. Normou ČSN 27 4011 je pak dán minimální rozsah 

výměny pro daná rizika.  

 

2.2.1 KLEC A OVLÁDACÍ PRVKY 

CHYBĚJÍCÍ NEBO OMEZENÝ PŘÍSTUP PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Jestliže se uvažuje použití výtahu také pro osoby s omezenou schopností pohybu, musí se brát 

v úvahu požadavky ČSN EN 81-70.  To ve stručnosti znamená:[5] 

• Vstup musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.  

• Klec musí mít minimálně rozměry jako jedna ze tří typových (nosnost, šířka a hloubka 

klece).  

• Klec by měla být vybavena madlem, sklopným sedadlem a případně zrcadlem pro 

navigaci při otáčení pro uživatele na invalidním vozíku.  

• Velký důraz je kladen na ovládací prvky výtahu. Norma určuje velikost tlačítek a 

signalizace, kontrast symbolů vůči jejich pozadí a polohu jednotlivých komponent. 

Tlačítka by měla obsahovat i označení Braillovým písmem. Hlavní ovládací tlačítka 

mají přesně dané označení (tlačítka ALARMu, zavření a znovu otevření dveří). 

• A další[5] 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEVYHOVUJÍCÍ ODOLNOST PROTI VANDALŮM 

Pokud se výtah nachází v prostředí, kde je ohrožen vandalismem, musí se vzít v úvahu 

požadavky ČSN EN 81-71. Faktory nutné k posouzení jsou přístupnost výtahu, blízkost dozoru, 

rozsah zabezpečení budovy, četnost vstupů do budovy a samotná zranitelnost výtahu. Dle těchto 

faktorů pak výtah spadá do některé ze tří kategorií (kategorie 0-2). Dle dané kategorie musí 

výtah splňovat patřičné požadavky. Hlavními jsou:[5] 

• Stěny a strop klece z nehořlavých materiálů nebo materiálů se sníženou hořlavostí 

• Ovládače a vybavení odmontovatelné speciální nástrojem 

• Ovladače a indikátory musí odolávat zkoušce rázem a zkoušce proříznutí 

• A další[5] 

 

VĚTŠÍ PODLAHOVÁ PLOCHA KLECE VZHLEDEM K NOSNOSTI 

Aby nedošlo k přetížení klece, musí být užitná plocha klece omezena. ČSN EN 81-1 udává 

maximální plochu klece dle jmenovité nosnosti a minimální plochu dle počtu osob.[5] 
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MODERNIZACE VÝTAHŮ 

KLEC BEZ DVEŘÍ 

Pokud klec nemá dveře, může dojít k zachycení části oděvu či končetiny mezi krajem klece a 

čelní stěnou šachty. Proto dle ČSN EN 81-1 musí být klec vybavena buďto samočinnými, nebo 

ručními klecovými dveřmi.[5] 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTATEČNÉ ZÁBRADLÍ NA STŘEŠE KLECE 

Pokud by mezi krajem střechy klece a stěnou byla větší mezera než 300 mm, musí být na střeše 

klece zábradlí příslušné výšky, aby bylo zamezeno pádu servisního nebo montážního 

pracovníka do šachty. [5] 

 

NEDOSTATEČNÉ OSVĚTLENÍ A VĚTRÁNÍ KLECE 

V kleci musí být zajištěno dostatečně intenzivní osvětlení a dostačující větrání. Dle 

ČSN EN 81-1 musí být podlaha a ovladače osvětleny alespoň 50 lx. Při použití dvou a více 

žárovek, musí být jejich zapojení paralelní. 

Větrací otvory musí být umístěny v horní a dolní části klece a účinná plocha musí být 

minimálně 1% užitné plochy klece. Jako větrací otvory se mohou počítat i mezery mezi 

dveřními dílci, pouze však z 50 % jejich plochy.[5] 

 

Obrázek 9 Ilustrace nedostatečného zábradlí na střeše klece[15] 
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MODERNIZACE VÝTAHŮ 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTAČUJÍCÍ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ MEZI STROJOVNOU A KLECÍ 

Tam, kde není možná přímá hlasová komunikace mezi klecí a strojovnou, se musí výtah vybavit 

dorozumívacím zařízením. Toto je zvláště potřebné při vyprošťování osob z nefunkčního 

výtahu. Proto musí být toto zařízení napájeno z pomocného zdroje. [5] 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTATEČNÁ KONTROLA ZATÍŽENÍ V KLECI 

Výtah musí být vybaven zařízením zabraňujícím rozjezdu přetížené kabiny (1,1x jmenovité 

nosnosti). Cestující musí být o přetížení informování zvukovou nebo světelnou signalizací a 

dveře musí zůstat otevřené.[5] 

 

Obrázek 10 Schéma interkomunikační jednotky od společnosti 2N[22] 
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MODERNIZACE VÝTAHŮ 

2.2.2 DVEŘE 

DVEŘE Z PERFOROVANÉHO MATERIÁLU 

U perforovaného materiálu může dojít k vniknutí předmětu nebo části končetiny do výtahové 

šachty, což by mohlo vést k nehodě s některou z pohyblivých částí výtahu. Proto dle ČSN EN 

81-1 musí být dveře plnostěnné. Největší povolená mezera u plnostěnných dveří je 6 mm 

(opotřebením nesmí mezera překročit 10 mm). [5] 

 

OHRAZENÍ ŠACHTY PERFOROVANÝM MATERIÁLEM V BLÍZKOSTI DVEŘNÍ UZÁVĚRKY 

Stejně jako tomu je u předchozího případu, u perforovaného materiálu může dojít k vniknutí 

předmětu či části končetiny do výtahové šachty. Mohlo by dojít k odjištění dveřní uzávěry 

neautorizovanou osobou a následnému vstupu do výtahové šachty. Proto dle ČSN EN 81-1 

musí být i ohrazení šachty plnostěnné. [5] 

 

ODJIŠTĚNÍ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO NÁSTROJE 

Je očividné, že vstup neautorizované osoby do výtahové šachty je z bezpečnostního hlediska 

velmi nežádoucí. Proto musí být k odjištění a otevření šachetních dveří použit zvláštní nástroj, 

který je dostupný pouze výtahovým technikům. Nejčastěji je to klíč nebo páka s tvarem 

trojhranu. Jeho přesný tvar udává norma. [5] 

 

Obrázek 11 Stěny šachty z perforovaného materiálu v obytném domě 

Obrázek 12 Klíč k odjištění uzávěrky šachetních dveří 
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MODERNIZACE VÝTAHŮ 

NEVYHOVUJÍCÍ SKLO DVEŘÍ 

Sklo ve dveřích se nejčastěji nachází u ručních otočných dveří, a cestující může díky němu 

poznat, že klec přijela do stanice. U dveří se sklem musí být zkontrolováno, zda sklo odpovídá 

požadavkům ČSN EN 81-1. V té jsou definovány minimální a maximální rozměry tohoto skla, 

jako jsou tloušťka, šířka a plocha. Pokud dveře neodpovídají těmto požadavkům, musí být sklo 

buďto vyměněno, nebo musí být zmenšena jeho plocha. Případně je možné celé sklo odstranit 

a nahradit pevnou výplní, musí být však doplněná signalizace přítomnosti klece ve stanici.[5] 

 

NEDOSTATEČNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST ŠACHETNÍCH DVEŘÍ 

Šachetní dveře by měly splňovat požadavky na požární odolnost dané národními nebo místními 

předpisy pro danou budovu. Metoda zkoušky požární odolnosti šachetních dveří je popsána 

normou ČSN EN 81-58. Ta rozlišuje tři kritéria:[5] 

• E – Celistvost – doba, po kterou nedojde k porušení celistvosti, tedy například k 

vytvoření trhlin, děr, vypadnutí části konstrukce atd. 

• I – Tepelná izolace – doba, po kterou jsou na neohřívané straně vzorku teploty nižší než 

mezní 

• W – Radiace – doba, po kterou je hustota tepelného toku ve stanovené vzdálenosti nižší 

než mezní 

Nejčastěji je možné se setkat s označením E, EI nebo EW. V označení je uvedena i doba 

odolnosti v minutách (15, 30, 45, 60, 120 nebo 180 minut). Označení dveří je pak například 

EW60.[5] 

 

VELKÉ MEZERY MEZI KLECÍ A STĚNOU ŠACHTY, A MEZI KLECOVÝMI A ŠACHETNÍMI DVEŘMI 

Vzdálenosti mezi prahy dveří, zárubní klecových dveří a stěnou šachty jsou dány tak, aby bylo 

co nejvíce zamezeno možnému uvíznutí (úmyslnému i neúmyslnému) a zranění končetiny o 

konstrukci dveří nebo šachty. [5] 

Musí být také zabráněno uvíznutí osob v prostoru mezi klecovými a šachetními dveřmi.[5] 

 

2.2.3 ŠACHTA 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTATEČNÉ ODDĚLENÍ DRÁHY PROTIVÁHY 

Jízdní prostor protiváhy musí být v prohlubni oddělen přepážkou pro zvýšení bezpečnosti 

mechanika nacházejícího se v prohlubni. Tuto přepážku je nutno doplnit či vyměnit tak, aby 

splňovala požadavky ČSN EN 81-1. [5] 
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MODERNIZACE VÝTAHŮ 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTATEČNÉ ODDĚLENÍ VÍCE VÝTAHŮ V JEDNÉ ŠACHTĚ 

Pokud je v jedné šachtě umístěno více výtahů, musí být zkontrolováno, že vzdálenost mezi 

krajem střechy klece a pohybující se častí druhého výtahu je alespoň 0,5 m. Pokud tomu tak 

není, musí být doplněna přepážka oddělující tyto dva výtahy po celé výšce šachty.[5] 

 

NEDOSTATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PROSTORY V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY A V PROHLUBNI 

V prohlubni a na střeše klece musí být vyhrazen volný bezpečnostní prostor pro mechanika 

v případě ohrožení. Rozměry tohoto kvádru jsou přesně dány normami, tyto rozměry jsou různé 

v ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-20. Pokud nemohou být splněny požadavky norem, musí se 

uplatnit opatření z ČSN EN 81-21:[5] 

• U trakčních výtahů samočinně působící pohyblivé narážky (nárazníky) umístěné pod 

protiváhou u nízkého přejezdu, nebo pod klecí u malé prohlubně 

• Předem nastavený zastavovací systém 

• Někdy i výsuvné zábradlí na kabině 

Pohyblivé narážky i zastavovací systém musí mít spínače pro rozlišení aktivní a neaktivní 

polohy řídicím systémem. Jeho součástí musí být i bezpečnostní zařízení, které vyřadí výtah 

z normálního provozu při otevření dveří klíčem.[5] 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTAČUJÍCÍ ZACHYCOVAČE NEBO OMEZOVAČE RYCHLOSTI 

Klece elektrických výtahů musí mít zachycovače vybavené omezovačem rychlosti. Již 

existující se musí přezkoušet, aby bylo zjištěno, zda správně pracují. Pokud tomu tak není, musí 

být vyměněny za vhodné dle platných norem.[5] 

 

Obrázek 13 Ilustrace bezpečnostního prostoru v šachtě[15] 
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MODERNIZACE VÝTAHŮ 

CHYBĚJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PROTI NADMĚRNÉ RYCHLOSTI KLECE SMĚREM NAHORU 

Většina výtahů má omezovač rychlosti a zachycovače, které jsou účinné pouze při pohybu 

kabiny směrem dolů. Pokud se vezme v potaz, že protiváha vyrovnává váhu kabiny a polovinu 

nosnosti výtahu, může se stát, že při poruše bude protiváha těžší než klec. Klec tedy nebude 

padat směrem dolů, nýbrž nahoru. Tento fakt v dřívějších normách nebyl zohledněn. Dle 

ČSN EN 81-1 musí mít výtahy zařízení také pro nadměrnou rychlost směrem nahoru. Nejčastěji 

jsou používány obousměrné omezovače se zachycovači nebo přídavná brzda na stroji.[5] 

 

CHYBĚJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PROTI NEOČEKÁVANÉMU POHYBU KLECE VE DVEŘNÍ ZÓNĚ 

Ve změně A3 normy ČSN EN 81-1, byly doplněny i požadavky na zařízení proti 

neočekávanému pohybu klece ve dveřní zóně (tzn. při otevřených dveřích). Klec musí být 

zastavena na kratší vzdálenosti než při nadměrné rychlosti klece, proto nelze tyto komponenty 

standardně použít pro řešení tohoto problému. Řešení tohoto problému budou popsána 

v následujícím oddílu.  [5] 

 

2.2.4 POHON 

PŘÍTOMNOST ŠKODLIVÝCH LÁTEK 

Škodlivé materiály musí být odstraněny a nahrazeny materiály zajišťujícími stejné mechanické 

vlastnosti. Jedná se například o azbest, který bývá přítomný na brzdných čelistích, krytech 

stykačů a obložení strojovny, šachty nebo šachetních dveřích.[5] 

 

Obrázek 14 Ilustrace neočekávaného pohybu klece ve dveřní zóně[15] 
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MODERNIZACE VÝTAHŮ 

SYSTÉM POHONU SE ŠPATNOU PŘESNOSTÍ ZASTAVOVÁNÍ 

Přesnost zastavení je dána normou ČSN EN 81-70 a to na ±10 mm, ale doporučuje se 

uplatňovat u všech výtahů.[5] 

 

CHYBĚJÍCÍ NEBO NEDOSTAČUJÍCÍ KRYTY NA TŘECÍCH KOTOUČÍCH A KLADKÁCH (PROTI ÚRAZU, 
VYPADNUTÍ LANA, PROTI VNIKNUTÍ PŘEDMĚTŮ) 

Třecí kotouče a kladky (přítomny jak na kleci a šachtě, tak i ve strojovně) musí mít kryty, které 

zabraňují vniknutí cizích předmětů mezi lano a kladku/kotouč, a které slouží proti vypadnutí 

lana z drážky. Kryty musí být provedeny tak, aby byly rotující prvky viditelné, a aby bylo 

možné je zkontrolovat a provést jejich údržbu. Odejmout kryt je možné pouze ve výjimečném 

případě (výměna lan nebo kladek).[5] 

 

 

Obrázek 15 Původní výtahový stroj s doplněnými kryty 
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KONSTRUKČNÍ CELKY 

3 KONSTRUKČNÍ CELKY 
Na základě počtu a závažnosti nalezených bezpečnostních rizik je u jednotlivých výtahů určen 

minimální rozsah modernizace. Důležitým aspektem pro konstrukční provedení jsou také 

požadavky koncového zákazníka. Nejhlavnější je ekonomičnost celé modernizace. Na 

konstrukci výtahu jsou kladeny jiné nároky v obytných budovách, v kancelářských budovách, 

v hotelích nebo například v nemocnicích. Výrobci výtahů se při modernizacích drží podobného 

modelu rozsahu modernizací. A to kompletní výměny, částečné výměny výtahu nebo pouze 

servisní výměny adekvátními náhradními díly.  

 

3.1 KOMPLETNÍ VÝMĚNA 

Při kompletní výměně jsou odstraněny všechny části starého výtahu a do stávající šachty je 

instalován výtah nový. U většiny výrobců jsou tyto výtahy konstrukčně shodné s výtahy do 

nových šachet. Jenomže na rozdíl od nových výtahů, kde je na daný typ upravena velikost nové 

šachty, se musí výtahy do původních šachet přizpůsobit s důrazem na maximální využití užitné 

plochy klece. Je přirozené, že velikosti původních šachet vždy nesplňují požadavky současných 

norem. Pro takové případy musí být splněny požadavky normy ČSN EN 81-21. Spolu s ní musí 

splňovat i nejaktuálnější normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. 

U velkých firem je toto řešení častější, jedná se totiž o méně technicky náročné řešení. Více 

konstruktérů se může věnovat vývoji, a obchodní zástupci nemusí být technicky proškoleni. 
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KONSTRUKČNÍ CELKY 

3.1.1 OTIS, SCHINDLER, THYSSEN 

Koncepce těchto tří firem si je velmi podobná. Jako první ji vyvinula firma OTIS pod názvem 

Gen2. Jedná se o výtahy, které jako nosný orgán využívají ploché pásy. Ty jsou vyrobeny 

z ocelových lanek, která jsou zalita v polyuretanu. Tenčí lanka je možno ohýbat na menším 

poloměru, takže mohou být trakční kotouče strojů a kladky výrazně menší.  

Tato koncepce nepotřebuje strojovnu. Všechny komponenty jsou umístěny v šachtě, pouze 

rozváděč je umístěn v nástupišti v uzamykatelné skříni. Protiváha je umístěna na straně, v jedné 

ose s klecovými vodítky. Tuto koncepci lze použít jak pro klec s jedním, tak i pro klec se dvěma 

vstupy. Bezpřevodový synchronní stroj leží na rámu, který je spojen se třemi vodítky (dvěma 

protiváhovými a jedním klecovým). Výtah má lanování 2:1. Na protiváze je jedna kladka, konce 

lan jsou připevněny k rámům v horní části šachty. Pod klecí jsou kladky dvě. Z klece je tedy 

nosná pouze podlaha. 

Ploché pásy si nechala firma OTIS v roce 2000 patentovat, tento patent už ale vypršel. Začínají 

se tak objevovat i u jiných výrobců, jako například Schindler, Thyssen Evolution, Ziehl-Abegg 

nebo u českého výrobce pásů Polyrope, který tyto pásy vyrábí pro výtahové stroje společnosti 

EM Brno. 

Obrázek 16 Porovnání vizualizací výtahů OTIS Gen2 a Thyssen Evolution[14][17] 
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KONSTRUKČNÍ CELKY 

3.1.2 KONE 

Na rozdíl od prvních tří zmíněných firem, má firma Kone poměrně netradiční řešení pro výtahy 

do existujících budov. Jedná se o výtah s kinematicky vázaným pohybem a s lanováním 1:1. 

Výtah má dvě protiváhy, které jsou umístěny vedle klecových vodítek. Ty jsou spojeny s klecí 

ocelovými lany přes převáděcí kladky v horní části šachty. Samotný výtahový stroj je pak 

umístěn v prohlubni a také využívá pásy. Ty jsou spojeny s klecí a s oběma protiváhami. 

Protiváhy vyrovnávají pouze váhu klece. Pohyb klece směrem nahoru je iniciován protiváhami 

a stroj pohybuje s klecí směrem dolů.  

  

Obrázek 17 Vizualizace šachty výtahu Kone Nanospace, detail rámu stroje umístěného v prohlubni a 

detail stroje[15] 
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KONSTRUKČNÍ CELKY 

3.1.3 WITTUR 

Koncepce firmy Wittur, u produktu W Line, je používána i řadou jiných firem. Na rozdíl od 

nich, si ale nenakupuje žádné díly, nýbrž si všechny vyrábí sama. 

Využívá se tzv. ruksakové kostry klece, který je pouze na jedné straně a klec stojí na vidlicích 

této kostry. Klecová a protiváhová vodítka jsou v jedné ose a na nich je umístěn bezpřevodový 

lanový stroj. Ocelová lana spojují klec a protiváhu přes trakční kotouč s lanováním 1:1. 

 

Obrázek 18 Vizualizace šachty výtahu Wittur W Line[17] 
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KONSTRUKČNÍ CELKY 

3.1.4 ČESKÉ FIRMY 

Nutno podotknout, že v České republice není žádná firma, která by nabízela kompletní výměnu 

výtahů, bez použití nakupovaných dílů od specializovaných firem. Většina českých firem má 

pouze zámečnickou výrobu, kde z plechů různých tlouštěk vyrábí klece, rámy strojů, kotvení 

vodítek nebo desky ovladačových prvků. Nakupované díly jsou pak výtahové stroje, 

omezovače rychlosti, zachycovače nebo samotná tlačítka či displeje. Koncepce uspořádání 

výtahu je buďto shodná s některou z výše zmíněných, nebo je zachována původní strojovnová 

koncepce s převodovým strojem. 

 

3.2 ČÁSTEČNÁ MODERNIZACE 

U majitelů výtahů je vždy kladen velký důraz na ekonomičnost, a proto není vždy možné 

vyměnit celý výtah. Často se tedy se provádí takzvaná částečná modernizace, kdy se části 

výtahu mění ve 2 nebo 3 fázích, v časovém intervalu 5-10 let. Celková cena všech fází je však 

vyšší než cena nového výtahu. U nově instalovaných částí je nutné zajistit kompatibilitu 

s původními díly.  

V první fázi se mění rozvaděč, elektrická instalace, ovládací prvky, stroj a nosné orgány. 

V druhé fází pak klec, kabinové dveře, omezovač rychlosti a zachycovače.  

Ve třetí fází pak vodítka s jejich kotvením, šachetní dveře, protiváha či nárazníky. 

 

Nejkritičtější pro zajištění kompatibility bývají z pravidla:  

• Ovládání původního pohonu kabinových dveří – v dnešní době je důraz na 

nízkonapěťovou elektroinstalaci výtahu, aby se eliminovalo riziko úrazu elektrickým 

proudem.  Velká většina dveřních pohonů však využívala buďto jednofázové 

elektromotory s napětím 230 V, či dokonce trojfázové elektromotory s napětím 400 V. 

• Přizpůsobení unášeče kabinových dveří pro uzávěrku šachetních dveří – ten musí být 

navržen tak, aby jej bylo možné upravit na co největší množství dveřních uzávěrek. 

Unášeč musí spolehlivě ovládat dveřní uzávěrku a nesmí dojít k jejímu neúmyslnému 

odjištění.  

• Upevnění ovládacích prvků – je nutné navrhnout nové ovládací prvky, aby je bylo 

možné namontovat do původních kabin s minimem úprav.  

• Usazení výtahového stroje – stroje jsou vždy spojeny s rámy. Rámy byly nejčastěji 

svařovány z válcovaných ocelových nosníků. Dnes jsou rámy usazovány na podlahu 

strojovny, dříve byly často spojeny se samotnou budovou. Jejich odstranění by tedy 

mohlo narušit statiku samotné budovy, a proto je třeba je zachovat. Upevnění nového 

stroje je tedy nutno přizpůsobit. 
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3.3 TRENDY A NOVÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ ČÁSTEČNÉ MODERNIZACE 

Stejně jako jiná odvětví, tak i výtahová technika se neustále vyvíjí a jsou implementovány nové 

technologie. Výrobci je používají pro nové výtahy i v produktech pro fázovou modernizaci. 

Mnozí z nich dodávají i vylepšení pro již existující výtahy z jejich portfolia.  U výtahů do 

stávajících šachet je implementace nejnovějších technologií poměrně jednoduchá a častá. 

V následujících částech textu bude popsáno, jakým způsobem modernizují jednotlivé části 

výtahů vybraní výrobci při částečné modernizaci. 

 

3.3.1 MODERNIZACE POHONU VÝTAHU 

Ve většině modernizací používají výtahové společnosti bezpřevodové synchronní stroje 

s permanentními magnety, které mají vyšší účinnost než klasické převodové stroje. 

Společnost Kone nabízí modernizace pohonů výtahu výhradně pro výtahy z jeho portfolia. 

Jedná se o jednotky z řad Kone Monospace, vyráběného od roku 1996. V ostatních případech 

nahrazuje převodové stroje převodovými stroji od italské společnosti Sicor. 

Velmi všestranným řešením je OTIS Gen2MOD, s možností náhrady jakéhokoli výtahového 

stroje s nosností do 1600 kg, jmenovitou rychlostí do 1,6 m/s a původním lanováním 1:1 nebo 

2:1. Velkými nevýhodami tohoto řešení je, že ho lze použít pouze pro výtahy se strojovnou 

umístěnou nad šachtou, a že kabiny musí mít horní část kostry klece nosnou. Toto je dáno 

výsledným uspořádáním stroje Gen2MOD. Ten je vždy s lanováním 2:1 a využívá 

polyuretanových pásů Gen2, proto je nutné na protiváhu a na střed horního nosníku kostry klece 

přimontovat speciální adaptér s kladkami pro pásy. Společně s tímto nabízí i produkt 

Gen2MOD MRL, pro výtahy se strojovnou vedle šachty nebo pod šachtou. Takové výtahy mají 

pod stropem šachty nosníky s převáděcími kladkami na klec a protiváhu. Tyto konstrukce jsou 

nahrazeny rámem tvaru T, ve kterém je umístěn stroj, převáděcí kladky a upevnění pro pásy. 

Gen2MOD MRL je také lanováno 2:1 a využívá totožné adaptéry jako Gen2MOD. 

Obrázek 19 Porovnání původního stavu a stavu po částečné modernizaci Gen2MOD[14] 
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Velmi podobným řešením je i Schindler 6400, které limituje stejné problémy jako Gen2MOD. 

Vedle toho nabízí společnost Schindler i řešení pro modernizaci svých jednotek Schindler 

Smart, vyráběných mezi lety 1998 a 2005. Používá k tomu neobvyklý převodový stroj s pásy, 

který má řetězový převod. 

Společnost Thyssen nabízí náhrady převodových i bezpřevodových strojů vlastními 

převodovými či bezpřevodovými stroji, jak pro vlastní jednotky, tak i pro jednotky z portfolia 

jiných výrobců. Má tak připravené řešení pro modernizaci jednotek Kone Monospace a 

Schindler Smart. 

U českých společností je pak nečastější zachovávání původní dispozice výtahu. Převodové 

stroje jsou nahrazovány stroji převodovými, zřídka kdy pak stroji bezpřevodovými. Dokonce i 

výtahy s bubnovým pohonem jsou modernizovány stroji s bubny. Nejčastěji jsou používány 

stroje Sassi, Montanari, Ziehl-Abegg, Sicor či Wittur. České společnosti, které vyrábí výtahové 

stroje jsou pak Výtahy s.r.o (dříve Výtahy Velké Meziříčí), či Wykov, kde stále vyrábí stroje 

typu S3, S3 BOV (Bubnový Osobní Výtah) a S4, které byly vyvinuté národní podnikem 

Transporta v 70. letech minulého století. Lze tak s nimi modernizovat právě stroje, které jsou 

instalovány ve většině bytových domů na území České a Slovenské republiky. Dalším českým 

výrobcem je EM Brno, který vyrábí stroje bezpřevodové lanové i pásové. 

Obrázek 20 Porovnání původního stroje Schindler Smart s jeho modernizačním řešením[18] 
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Zajímavé řešení je modernizace hydraulického výtahu s ruksakovou kostrou na trakční výtah 

s bezpřevodovým strojem. Hydraulický přímočarý motor je odstraněn, a na jeho místo jsou 

umístěna vodítka pro novou protiváhu, která musí mít velmi malé rozměry. Takto řešené jsou 

například Gen2MOD Hydro nebo Sodimas EOL. 

 

3.3.2 MODERNIZACE ROZVÁDĚČE 

Rozváděče výtahů jsou dnes již téměř totožné napříč všemi výrobci. Pro logické řízení výtahu 

jsou používány výhradně mikroprocesory. Motory výtahových strojů jsou řízeny frekvenčními 

měniči. Na hřídelích výtahových strojů jsou instalovány rotační snímače, které vracejí 

informace zpátky do rozváděče. Celý systém je tedy regulovaný. Pokud jede plná klec směrem 

dolů, nebo naopak pokud jede prázdná klec směrem nahoru, funguje výtahový stroj jako 

elektrický generátor. Dříve proto musely být součástí měničů také odpory s velkými chladiči, 

které z této elektrické energie generovaly velké množství tepla. Dnes jsou proto velmi často 

používané takzvané regenerativní měniče. Ty přeměňují tuto elektrickou energii zpět na 

elektrickou energii, která je pak dále použita ve výtahu. Buď k nabíjení záložních baterií nebo 

například k napájení osvětlení kabiny. 

Obrázek 21 Řešení firmy Sodimas na modernizaci hydraulického výtahu bezpřevodovým strojem[19] 
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3.3.3 VZDÁLENÁ DIAGNOSTIKA 

V případě poruchy výtahu jsou kabiny vybaveny interkomunikačními jednotkami, které s 

využitím mobilních sítí spojí cestující s centrálou servisního střediska. Přes mobilní sítě je 

možné přenášet stále více informací. Výtahy bývají vybaveny jednotkami pro vzdálenou 

diagnostiku. Tyto jednotky posílají nejrůznější informace servisním střediskům. Informace jsou 

zde vyhodnoceny, a na základě toho je možné odhalit poruchu, někdy i před jejím vznikem. 

Servisní technici si díky tomu mohou lépe plánovat opravy výtahů. 

 

3.3.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE 

Dnešní elektrické instalace pracují s nízkými napětími (například 24 VDC), aby bylo zamezeno 

možnému úrazu techniků či cestujících elektrickým proudem. Proto všechny komponenty 

v šachtě a kabině musí být na toto napětí přizpůsobeno. K osvětlení šachty se stále častěji 

používají lampy s LED diodami namísto výbojkových zářivek či klasický žárovek. Hojněji je 

také užíváno tzv. bezhalogenové kabeláže, které mají v případě požáru, na rozdíl od jiných 

kabelů, nižší hořlavost, menší kouřivost, jsou samozhášivé a neprodukují nebezpečné zplodiny 

pro lidské zdraví a okolní zařízení. 

 

3.3.5 MODERNIZACE DVEŘNÍHO POHONU 

Kvůli použití nízkonapěťové elektrické instalace je často nutné během 1. fáze modernizace 

upravit původní elektromotor dveřního pohonu nebo jej vyměnit úplně. Ze starých dveří je 

odstraněn původní, jedno nebo trojfázový motor, složité kinematické mechanismy pro ovládání 

panelů a unášeč ovládající uzávěrku šachetních dveří. Zachovávají se dveřní panely, vozíky 

panelů, vedení vozíků, práh a kotvení dveří ke kleci. Řešení nového pohonu se u různých 

výrobců takřka neliší. Nejčastěji je použit bezkomutátorový stejnosměrný motor se šnekovou 

převodovkou, která pohání ozubený řemen. Ten je pak připevněn k vozíkům. Ovládaní a 

umístění unášeče se pak liší dle typu šachetních dveří. Produkty pro takovou modernizaci jsou 

třeba OTIS GMP900, Kone ReNova nebo Langer&Laumann TSG400. 

 

Obrázek 22 Porovnání původního pohonu dveří Schindler QKS9 s jeho modernizací od společnosti 

Langer und Luamann[20] 
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3.3.6 DOPLNĚNÍ KABINOVÝCH DVEŘÍ 

Kabiny malých výtahů v obytných domech s nosností 240, 320 či 450 kg se často instalovaly 

bez kabinových dveří, nebo pouze s ručními kabinovými dveřmi. Toto již nevyhovuje dnešním 

normativním požadavkům, a proto je třeba, aby nové kabiny měly dveře samočinné. Klasické 

samočinné dveře mají hloubku 130–200 mm, což právě u malých výtahů s malou užitnou 

plochou není vítané. A tak se právě pro tyto výtahy vyrábějí samočinné dveře s co nejmenší 

hloubkou. Jedním z typů jsou dveře shrnovací, často nazývané busové. Ty mají šířku pouhých 

100 mm při zavřené poloze. Bohužel při otevírání v kabině zabírají prostor hluboký jako 

čtvrtina jejich šířky. Společnost Wittur vyrábí samočinné posuvné dveře Fineline s hloubkou 

85–115 mm.  

 

3.3.7 MODERNIZACE KLECE 

Klec výtahu je hlavní část, se kterou přichází cestující do kontaktu. Proto je zde kladen velký 

důraz na estetiku a design. Dřevěné stěny byly kvůli pevnostním požadavků plně nahrazeny 

nerezovou ocelí či tvrzeným sklem. Nerezová ocel už se zdaleka nepoužívá pouze v broušené 

formě. Pro výtahy vyskytující se v prostředí ohroženém vandalismem je hojně využíván tzv. 

strukturovaný nerezový plech, který je odolnější vůči poškrábání. Velmi oblíbená jsou i barevná 

provedení stěn. Těch je docíleno buďto lakováním ocelových plechů práškovými barvami, či 

kompozitem, kdy se na ocelové plechy lepí laminátové desky. Velmi zajímavé jsou i 

panoramatické výtahy ve výškových budovách. U těch je jedna či více stěn z tvrzeného skla, a 

stěna šachty je také prosklená nebo může být výtah instalován na plášti budovy. 

Díky nižší elektrické spotřebě a delší životnosti je k osvětlení kabiny využíváno osvětlení LED 

diodami, namísto dříve používaných výbojkových zářivek. Ty je možné měnit za LED osvětlení 

i bez výměny celé kabiny. 

 

Obrázek 23 Porovnání původního stavu kabiny a stavu po modernizace 
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3.3.8 MODERNIZACE OVLÁDACÍCH PRVKŮ 

Vedle kabin se stejný důraz na estetiku klade i na ovládací prvky výtahu. Proto je na výrobu 

desek využíváno i stejných materiálů.  

Vedle různých typů mechanických tlačítek se začínají objevovat i kabinové ovládací panely 

s dotykovými kapacitními senzory. 

Jako displeje pro zobrazení polohy výtahu v šachtě a směru jízdy se stále využívají segmentové 

displeje, ale stále častěji nachází využití i LCD displeje, na kterých je možné zobrazit i jiné 

informace, např. nejnovější zpravodajství či aktuální počasí. Takovéto displeje jsou žádané i 

jako komunikační prostředky při uvíznutí osob v kabině výtahu. Lze jimi navázat audiovizuální 

kontakt se servisním střediskem, a může to mít výrazný vliv na uklidnění pasažérů. 

Díky těmto faktům je mezi kabinou a strojovnou potřeba přenést větší množství informací. 

Nelze tedy využít sériové linky, ale pouze určitého typu sběrnice. Data, která odchází z kabiny, 

jsou kódovány a kroucenou dvoulinkou posílány do strojovny, kde jsou dekódovány, a naopak.  

Obrázek 24 Dotykové tlačítko ovládacího panelu v kabině[21] 

Obrázek 25 OTIS eView[14] 
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Do velkých administrativních budov jsou instalovány systémy pro co nejefektivnější přepravu 

osob při skupinovém řízení více výtahů. V zásadě různé systémy od různých výrobců fungují 

podobně. Při vstupu do budovy musí každý projít turniketem, u kterého musí zvolit cílovou 

destinaci. Řídící jednotka to posléze vyhodnotí a sdělí cestujícímu, který z výtahů má použít. 

 

3.3.9 ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 

Normativní požadavky apelují stále více na bezpečnost jak cestujících, tak i techniků. Při 

kompletní modernizaci jsou tyto požadavky splněny vždy, a bezpečnostní komponenty často 

využívají nejnovější technologie. Při částečných modernizacích by po provedení všech fází 

mělo být dosaženo stejného efektu. Je ale velmi časté, že některá bezpečnostní opatření musí 

být doplněna hned při první fázi modernizace, protože by je nebylo možné doplnit při 

následujících fázích. Při první fázi musí být rozváděč výtahu připraven na konečný stav všech 

modernizací. To znamená, že musí mít připravené kontakty pro budoucí senzory a spínače 

z budoucích bezpečnostních komponent. 

 

Obrázek 26 Schematický popis funkce řídícího systému Thyssen AGILE Destination Control[16] 
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Při první fázi modernizace se doplňuje: 

- Vážicí senzory proti přetížení klece – používají se tenzometrické senzory, které jsou 

umístěny pod podlahou kabiny či na lanech nebo pasech.  

 

- Opatření proti neočekávanému pohybu klece ve dveřní zóně – vždy musí být výtah 

vybaven přesným pozičním systémem, který je schopný rozpoznat tuto situaci. Poziční 

systémy dnes nejčastěji využívají magnetické snímače umístěné na kabině a magnety 

umístěné v šachtě. Přesnost tohoto pozičního systému je dána počtem snímačů, počtem 

řad magnetů a jejich umístěním. Poziční systém je napojený na řídící jednotku výtahu, 

která neustále vyhodnocuje polohu a pohyb kabiny. Pokud dojde k propadu, řídící 

jednotka pošle signál dané bezpečnostní komponentě. To může být buďto brzda na 

pomaloběžné hřídeli, lanová brzda, vodítková brzda na kabině, nebo elektromagnetem 

na omezovači rychlosti, který zastaví jeho otáčení, a dojde tak k vybavení zachycovačů. 

 

Obrázek 27 Tenzometrické senzory umísťované do silentbloků pod podlahu klece nebo na lana[17] 

Obrázek 28 Bezpečnostní systémy proti neočekávanému pohybu klece: brzdy lan a na vodítka, 

obousměrně činný systém omezovače a zachycovačů[17] 
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- Opatření při nedostačujícím únikovém prostoru na kabině nebo pod kabinou – jedná se 

hlavně o snímače ve sklopném zábradlí na kabině, sklopných náraznících, nebo o 

doplnění spínačů do původních dveřních uzávěr či jejich výměna. 

Při druhé fázi je pak společně s novými kabinovými dveřmi doplněna i světelná závora. Bývá 

měněno i osvětlení šachty s dostatečnou svítivostí. 

Dále norma ČSN EN 81-20 vyžaduje další opatření pro zvýšení bezpečnosti během inspekční 

jízdy. Jedná se například o zvukovou signalizaci při pohybu kabiny při inspekční jízdě. Pro 

ovládaní při inspekčním provozu jsou součástí výtahu speciální ovládací panely. Ty jsou 

umístěny na střeše kabiny, ve strojovně a v prohlubni. Na těchto místech musí být instalováno 

také nouzové, bezpečnostní STOP tlačítko. Řídící systém musí rozpoznat, že se někdo nachází 

v šachtě. Proto jsou uzávěry vybaveny bistabilními spínači, které do rozváděče vyšlou signál 

v případě, že byly šachetní dveře odjištěny servisním klíčem. Celý proces je nutno resetovat 

z prostoru mimo šachtu. 
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ZÁVĚR 
V modernizacích výtahů je možné sledovat určité trendy, kterými se toto odvětví ubírá.  

Nejdříve je třeba zmínit pozitivní vývojové trendy. Prvním trendem jsou větší požadavky na 

bezpečnost výtahů dané evropskými normami. Druhým trendem je snaha výrobců o aplikování 

nových technologií a jejich další vývoj, či snižování cen těchto technologií.  

Vedle uvedených trendů se vyskytuje i řada negativních okolností. Kvůli normativním 

požadavkům se výtahy stávají stále složitějšími a více komplexními stroji, což má vliv na jejich 

cenu. Toto je problém především při částečných modernizacích, kdy k dodržení těchto 

normativních požadavků je třeba měnit více částí výtahu či navrhovat nová řešení pro různé 

typy původních výtahů. 

Hlavní příjem výtahových firem je z jejich servisu, nikoli však z prodeje nových výtahů či 

prodeje jejich modernizací. Proto se výrobci snaží navrhovat výtahy tak, aby je bylo možné 

servisovat pouze s jejich nástroji a jejich náhradními díly. 

Tyto trendy jistě povedou k tomu, že nebude možné, nebo finančně výhodné výtahy 

modernizovat fázově, ale budou měněny pouze kompletně. 
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