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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá nejpoužívanějším výtahem v posledním desetiletí a jeho 

popisem, kdy byly použity knižní zdroje, ale převážně praxe a informace od zaměstnanců firmy 

Výtahy s.r.o. Dále práce obsahuje některé nejnovější řešení z oblasti výtahové techniky a 

výjimečná řešení výtahů. 

 

Klíčová slova 

Výtah, trakční pohon, bezpřevodový výtahový stroj, výtah bez strojovny, lana, páternoster, 

MULTI. 

 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the most used elevator in the last decade and its description, 

when the book sources were used, but mostly the practice and information from the employees 

of the company Výtahy s.r.o. Further, the work contains some of the latest solutions in the area 

of elevator technology and exceptional solutions of lifts. 

 

Keywords 

Elevator, traction drive, gearless elevator machine, machine room less elevator, ropes, 

paternoster, MULTI. 
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1 Úvod 
 

První zdvihací zařízení pro dopravu osob nebo nákladů neboli výtah byl postaven před více než 

200 lety př. n. l. a poháněla ho lidská síla. V České republice se jedny z prvních výtahů 

vybudovaly ve dvacátých letech osmnáctého století. V devatenáctém století vynalezl  

E. G. Otis první zachycovací ústrojí, čímž se výrazně zvýšila bezpečnost při dopravě výtahem. 

Pohon výtahů byl dříve výhradně bubnový, myšlenka trakčního pohonu se objevila až 

v pozdější době. 

Na začátku 21. století byl velký zájem o hydraulické výtahy, které v té době představovaly 

vhodné řešení konstrukce výtahů. Postupně se však od těchto výtahů ustupovalo, zejména 

z důvodu velkých provozních nákladů. Tento typ výtahu začal být nahrazován trakčními 

výtahy, u kterých se začaly používat frekvenční měniče, jež výrazně snižovaly spotřebu 

elektrické energie. 

Moje bakalářská práce se zabývá právě trakčním typem výtahu z důvodu jeho nejčastějšího 

použití jak pro osobní, tak pro nákladní výtahy. V další části se zabývám nejnovějším vývojem, 

což zejména představuje trakční výtah bez strojovny s bezpřevodovým strojem. Poslední část 

se týká výjimečných řešení výtahů, jako jsou osobní oběžné výtahy a nejnovější systém 

MULTI. 
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2 Obecné informace 
2.1 Charakteristika výtahu 

Výtah je strojní zařízení, které je určeno k vertikální dopravě osob a nákladů mezi jednotlivými 

stanicemi. Dopravované osoby i náklad jsou během jízdy neustále v kabině výtahu, která se 

pohybuje v šachtě a je vedena pevnými vodítky. Vodítka nedovolují jiný pohyb než přímočarý 

posuv nahoru a dolů. Klec výtahu je zavěšena minimálně na dvou nosných orgánech, které ji 

spojují s motorickým zdvihacím ústrojím, tzv. výtahovým strojem.Doprava výtahu je nejčastěji 

přerušována, to znamená, že nastupování a výstup osob nebo nakládání a vykládání břemen 

probíhá při stojící kabině. U výtahů s nepřetržitým pracovním provozem, tzv. páternostery, 

probíhá nástup i výstup osob za stálé jízdy kabiny. 

Podle pana Janovského v knize Výtahy a eskalátory jsou důvody, které vedly ke konstrukci 

výtahů, přirozené. Snaha po mechanizaci vertikální dopravy se nejprve týkala břemen, později 

i osob. Pohyb vzhůru proti zemské přitažlivosti je spojen s vynaložením značné fyzické energie. 

[1][2][3] 

 

2.2 Rozdělení výtahů 

Výtahy můžeme dělit podle několika aspektů. Ať už podle pohonů, použití, technického 

provedení či vlastního provedení výtahu. Výtahy také můžeme rozdělovat podle místa uložení 

strojovny. 

2.2.1 Rozdělení podle pohonů 

Podle pohonů rozdělujeme výtahy do tří základních skupin: 

 

1) výtahy s elektrickým pohonem 

a) výtahy osobní a nákladní s doprovodem osob 

- výtahy se samoobsluhou do nosnosti 1 000 kg (12 osob) 

- výtahy určené pro provoz s ustanoveným řidičem 

b) výtahy nákladní se zakázanou dopravou osob 

- výtahy, do jejichž klece mohou při manipulaci s břemeny vstupovat osoby 

- výtahy, do jejichž klece nemohou osoby vstupovat 

c) malé nákladní výtahy do nosnosti 100 kg 

d) stolové výtahy (chodníkové) 

- s ustanoveným řidičem 

- se zakázanou dopravou osob 

e) osobní výtahy oběžné (páternostery) 

f) výsypné výtahy (skipové) 

 

2) výtahy s hydraulickým pohonem 

a) přímé 

b) přímé boční 

c) nepřímé 
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2.2.2 Rozdělení podle použití 

1) osobní výtahy 

2) nákladní výtahy 

3) automobilové výtahy 

4) lodní výtahy 

5) stavební výtahy 

6) důlní výtahy 

 

2.2.3 Rozdělení podle technického provedení 

1) trakční (tažné) výtahy – pohon elektrickými motory  

2) hydraulické výtahy – zdvih probíhá pomocí hydraulických pístů 

3) páternostery – oběžný výtah 

4) šikmé výtahy – speciální typ výtahů – lanovka 

5) zdvihací plošiny – speciální typ výtahů – plošina pro vozíčkáře 

 

2.2.4 Rozdělení podle polohy strojovny 

1) výtahy se strojovnou nad šachtou 

2) výtahy se strojovnou vedle šachty 

3) výtahy se strojovnou pod šachtou 

4) výtahy bez strojovny (strojovna v šachtě) 

5) výtahy bez strojovny (strojovna je součástí zařízení) 

6) výtahy se strojovnou mimo šachtu (hydraulické výtahy) [1] 
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3 Obecně nejpoužívanější výtah v současné době 
 

Obecně nejpoužívanějším výtahem v současné době je z hlediska technického provedení 

trakční výtah s elektrickým pohonem. Tento typ se používá u osobních i nákladních výtahů, pro 

různé velikosti zdvihu, v obytných i komerčních objektech. Například firma Výtahy  

s.r.o. obdržela v oblasti Prahy a středočeského kraje za rok 2016 poptávky na cca 250 výtahů. 

Z toho byly pouze 2 % hydraulické výtahy, 9 % nákladní výtahy a trakčních výtahů bez 

strojovny bylo 19 %. Pořizovací cena trakčního výtahu je vyšší než u hydraulického, přesto se 

tato investice více vyplatí z důvodů životnosti výtahu, provozních a servisních nákladů, které 

jsou naopak výrazně nižší než u ostatních typů výtahů. 

Rovnice potřebné pro výpočty jednotlivých částí výtahu jsou uvedeny v knize od pana 

Janovského Systémy a strojní zařízení pro vertikální dopravu, které jsou i v dnešní době 

aktuální. 

 

3.1 Příklad trakčního výtahu 

Příklad trakčního výtahu je v příloze 1 a výrobcem je firma Výtahy s.r.o. Tento konkrétní 

projekt je zpracován pro instalaci nového výtahu do stávající šachty a strojovny (řez D), které 

jsou součástí stávajícího objektu a výtah je konstruován tak, aby splňoval požadavky všech 

současně platných norem a vyhlášek. Vzhledem k použitému trakčnímu pohonu bude použito 

ochranné zařízení – elektronický omezovač rychlosti Dynatech VEGA v zapojení s kontrolním 

systémem detekce nekontrolovaného pohybu kabiny D-BOX. Toto zařízení zajistí přerušení 

bezpečnostního obvodu a vybavení zachycovačů a tím zabrání neúmyslnému pohybu klece 

směrem dolů i nahoru s otevřenými dveřmi.  

Výtah je určen ke svislé dopravě osob a malých nákladů s doprovodem osob do celkové  

max. hmotnosti 450 kg (max. počet osob 6) a jmenovitou rychlostí 1 m/s (řez C). Technologická 

část výtahu je umístěna do dvou prostorů – strojovny výtahu a výtahové šachty – oddělených 

stropem s prostupy pro nosná lana, lanka omezovače rychlosti a elektroinstalaci. 

Strojovna musí být umístěna v samostatné, uzamykatelné místnosti, suché, větrané  

a dostatečně osvětlené. Podlaha strojovny musí být dostatečně dimenzována pro předepsané 

zatížení min. 5000 N/m2. V této hodnotě nejsou zahrnuty síly vyvozené výtahem při jeho 

provozu. Příslušné zatěžující síly působící ve strojovně jsou uvedeny na dispozičním výkresu 

výtahu, např. R1, R2, B. Povrch podlahy musí být rovný, bezprašný a musí být bezpečný proti 

skluzu. 

Výtah je poháněn výtahovým strojem Alberto Sassi Leo vyrobeným v Itálii s trakčním 

kotoučem o průměru 700 mm a motorem o výkonu 4,8 kW. Stroj je umístěn na ocelovém roštu 

opatřeném pryžovými pružinami pro snížení hluku. 

Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními 

prostory. Šachta je betonová, je obdélníkového půdorysu o nejmenších rozměrech  

1450 x 1470 mm. Prohlubeň má hloubku 1200 mm od prahu spodní stanice. Dráha klece bude 

omezena nárazníky na ocelových podpěrách. Horní část šachty – od prahu nejvyšší stanice po 

strop šachty – má výšku 3730 mm. Do čelní stěny šachty budou usazeny nové šachetní dveře. 

Tato stěna musí být z vnitřní strany rovná, hladká, bez výstupků a prohlubenin,  
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s max. odchylkou od svislice 10 mm. Do bočních stěn šachty budou kotveny nové konzoly 

vodítek kotvami. 

Konstrukce klece se skládá ze dvou hlavních částí – nosného rámu a klece pro dopravované 

osoby. Rám je tvořen nosníky se závěsem pro nosná lana, bočními táhly a nosným rámem 

podlahy. Pomocí vodicích čelistí je rám a s ním i vlastní klec vedena ocelovými vodítky  

v šachtě výtahu. Proti pádu směrem dolů a proti nadměrné rychlosti směrem vzhůru je klec 

jištěna klouzavými zachycovači a brzdicím zařízením, vybavovanými obousměrným 

omezovačem rychlosti. Samotná klec je neprůchozí, ocelová a její prostor je ohrazen stropem, 

podlahou a výplněmi stěn. 

Vyvažovací závaží se skládá z ocelového rámu s vodícími čelistmi a výplně z ocelových pásů. 

Závaží je vedeno v šachtě ocelovými vodítky pomocí vodicích čelistí. Závaží bude odděleno 

od pracovního prostoru kabiny výtahu ve spodní části šachty přepážkou do výšky 2500 mm od 

podlahy šachty. [5] 

 

Dalšími výrobci výtahů v České republice: 

• EURO výtahy s. r. o.; 

• MSV výtahy a. s.; 

• Trebilift s. r. o.; 

• SEMO výtahy s. r. o.; 

• Výtahy Brno s. r. o.; 

• Výtahy Ostrava s. r. o. 

Mezinárodní firmy zabývající se výrobou výtahů jak v České republice, tak v zahraničí jsou: 

• Kone a. s.; 

• Otis a. s.; 

• Schindler a. s.; 

• ThyssenKrupp s. r. o. 

 

3.2 Nosné orgány 

Z pohledu bezpečnosti jsou nosné orgány jedním z nejdůležitějších konstrukčních prvků.  

U trakčních výtahů se nejčastěji používají ocelová lana, na kterých je zavěšena klec  

a vyvažovací závaží a spolu s trakčním kotoučem zajišťují dostatečné tření pro pohyb výtahu. 

Lana i jejich upevňovací a spojovací části musí splňovat potřebnou úroveň bezpečnosti  

a minimalizovat riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky užívání, použitý 

materiál a výrobní podmínky. Pro výtahy se vždy používají minimálně dvě samostatná ocelová 

lana, která mají své samostatné upevnění. V dnešní době se používají 6-pramenná nebo 8-

pramenná ocelová lana konstrukce PAWO, DruLift nebo SEAL. [1][2][3] 
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Obr. 1: Ocelové lano PAWO (nalevo), ocelové lano DruLift (napravo) [16][17] 

 

Výrobci ocelových lan pro výtahy: 

• Lana Vamberk s. r. o.; 

• WireCo; 

• Gustav Wolf s. r. o. 

 

3.3 Výtahový stroj 

Výtahový stroj je nedílnou součástí každého výtahu, jedná se o motorické zdvihací ústrojí. Na 

obr. 2 je výtahový stroj typu S3 od firmy Výtahy s. r. o. Tento stroj je určen pro výtah  

o nosnosti 400 kg a jmenovité rychlosti 1 m/s. Elektromotor (1) má výkon 4 kW a otáčky  

945 min-1. Krouticí moment na hřídeli šnekového kola je 1040 Nm, převodový poměr 

převodovky (3) je 1:40 a modul je 8. Hnací lanový kotouč má průměr 725 mm a je určen pro 3 

lana o průměru 11 mm. 

 

Obr. 2: Výtahový stroj typu S3 [18] 
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Popis obrázku 2: 

1 – elektromotor; 

2 – mechanická brzda; 

3 – převodový mechanizmus; 

4 – hnací lanový kotouč; 

5 – omezovač rychlosti; 

6 – ruční nouzové kolo. 

 

Každý výtah musí mít omezovač rychlosti (5), který hlídá jmenovitou rychlost kabiny  

a v případě vysoké rychlosti vybaví zachycovače. Převodový mechanizmus (3) se používá 

pouze v případě převodového stroje.  

Výtahové stroje jsou rozděleny do čtyř skupin podle provozních podmínek: 

I. Osobní a nákladní výtahy se zatěžovatelem přes 40 % nebo počtem jízd za hodinu 

větším než 90. 

II. Osobní a nákladní výtahy se zatěžovatelem do 40 % a nejvyšším počtem jízd 90 za 

hodinu. 

III. Nákladní výtahy se zatěžovatelem do 40 % a nejvyšším počtem jízd 60 za hodinu, 

stavební výtahy s jízdou osob. 

IV. Nákladní výtahy se zatěžovatelem do 20 % při nejvyšším počtu jízd 30 za hodinu, 

stavební výtahy se zakázanou dopravou osob. 

Dodavatel výtahu musí zajistit, aby výtahový stroj a k němu příslušející zařízení nebyly 

přístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů. [1][2] 

Výrobci převodových i bezpřevodových výtahových strojů: 

• Výtahy s. r. o.; 

• VUES Brno a. s.; 

• Alberto Sassi s. r. o.; 

• Ziehl-Abegg s. r. o.; 

• Otis a. s.; 

• Kone a. s.; 

• Schindler a. s. 

Převodový výtahový stroj 

Převodový stroj se používá při menších jmenovitých dopravních rychlostech. Nejčastěji se 

využívá šneková převodová skříň (5), která je umístěna mezi elektromotorem (3) a hnacím 

kotoučem (4). 

Součástí každého výtahového stroje musí být mechanická brzda (2) a u převodových strojů také 

ruční nouzové kolo (1), ať je již pevně připojeno k hnací hřídeli, nebo odnímatelné jako 

v případě na obr. 2. Toto kolo slouží pro ruční otáčení hnací hřídelí a tím posouváním klece 

výtahu v případě vyprošťování osob. [2][5] 
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Příklad převodového výtahového stroje je na obr. 3. Jedná se o výtahový stroj od firmy Alberto 

Sassi s označením Toro. Tento stroj je určen pro výtah o nosnosti 1000 kg  

a jmenovité rychlosti 1 m/s. Elektromotor (3) má výkon 9,6 kW a otáčky 1500 min-1. Převodový 

poměr převodovky (5) je 1:49. Hnací lanový kotouč má průměr 650 mm a je určen pro 5 lan o 

průměru 12 mm. 

 

Obr. 3: Převodový výtahový stroj Alberto Sassi Toro [18] 

Popis obrázku 3: 

1 – ruční nouzové kolo; 

2 – mechanická brzda; 

3 –elektromotor; 

4 – hnací lanový kotouč; 

5 – šneková převodová skříň; 

6 – odkláněcí kladka. 

 

Šnekové skříně se vyrábějí buď se šnekem v horní, nebo v dolní poloze. Šnek v horní poloze se 

používá pro větší rychlosti z důvodu mazání. Umístění šneku v horní poloze je výhodnější 

z důvodu snadnější kontroly samotného šneku a snazšího utěsnění převodové skříně. Dolní 

poloha má výhodu v dokonalejším mazání šneku. [1][5] 
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Bezpřevodový výtahový stroj 

Bezpřevodový výtahový stroj má pomaloběžný stejnosměrný motor s cizím buzením, jehož 

hřídel je totožný s hřídelem hnacího kotouče a brzdy. Mezi motorem a kotoučem není žádný 

mechanický převod. Tento stroj má výhodu v menších rozměrech a tím ušetřením místa. [1][5] 

Na obr. 4 je příklad bezpřevodového výtahového stroje od firmy Alberto Sassi s označením 

G200T1. Tento stroj je určen pro výtah o nosnosti 450 kg a jmenovité rychlosti 0,63 m/s. 

Elektromotor (3) má výkon 2,5 kW a krouticí moment na hřídeli je 230 Nm. Hnací lanový 

kotouč má průměr 210 mm a je určen pro 7 lan o průměru 6,5 mm. 

 

Obr. 4: Bezpřevodový stroj Alberto Sassi G200T1[18] 

Popis obrázku 4: 

1 – hnací lanový kotouč; 

2 – elektromotor; 

3 – dvojčinná mechanická brzda. 

 

3.3.1 Elektrický pohon 

Nejdůležitější aktivní částí výtahu je jeho pohon. Požadavky na něj kladené vyplívají z účelu 

celého výtahového zařízení. Pohon výtahu musí zajistit dopravu osob nebo nákladů z úrovně 

jedné stanice do úrovně stanice jiné v co nejkratším možném čase, a to co možná nejpřesněji, 

při příjemném průběhu jízdy s minimálními pořizovacími a provozními náklady a při co 

nejmenším nepříznivém ovlivňování okolí výtahu. 

Pan Janovský v knize Výtahy a eskalátory formuluje provozní požadavky na výtahový 

elektromotor, kterými se liší od elektromotoru pro všeobecné použití: 
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1) Záběrný moment motoru má být co největší, musí však vyhovovat požadavku na 

příjemný průběh jízdy pociťovaný osobami v kabině při všech provozních stavech 

výtahu. Tomuto požadavku musí vyhovovat nejen velikost momentu, ale i tvar celé 

momentové charakteristiky výtahového motoru. 

2) Tepelné dimenzování motoru musí vycházet z předpokládané vysoké hustoty spínání  

a příslušného zatěžovatele. 

3) Jmenovitá rychlost jízdy by měla být co největší, naproti tomu však hodnota rychlosti 

před zastavením kabiny výtahu v požadované stanici by měla být se zřetelem k potřebné 

přesnosti zastavení co nejmenší. 

4) Elektrický pohon musí být schopen pracovat jak v motorickém, tak i generátorickém 

stavu, tj. při toku energie ze sítě k výtahu i při toku energie od výtahu do sítě  

(a samozřejmě také při obou směrech otáčení) a rozdíl otáček při těchto stavech by měl 

být co nejmenší. 

5) Hlučnost výtahového elektromotoru i celého pohonu a chvění by měli být co nejmenší. 

6) Vzhledem k velké hustotě spínání a k možným vlivům na napájecí síť má být poměrný 

záběrný proud, tj. poměr záběrného proudu (proud nakrátko) k proudu jmenovitému, co 

nejmenší. 

7) Pro možnost nouzového ručního posunu klece je u většiny výtahových elektromotorů 

třeba, aby byly z motoru vyvedeny oba konce hřídele. 

Ostatní požadavky, které jsou kladené na výtahový pohon, nejsou příliš odlišné od požadavků 

ostatních technických zařízení jako např.: co nejmenší provozní a pořizovací náklady, velká 

životnost a spolehlivost. Díky těmto speciálním požadavkům je výtahový elektromotor často 

větší a dražší než elektromotor stejného výkonu určený pro všeobecné použití. Pro pohon 

výtahů jsou vhodné dva základní typy elektromotorů: trojfázový asynchronní elektromotor  

a stejnosměrný elektromotor s cizím buzením. [1][2] 

 

3.3.2 Brzdy 

Brzda výtahového stroje (obr. 5) je jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků na výtahu. 

Musí být navržena tak, aby nebylo nutné příliš časté seřizování, protože špatné seřízení je 

příčinou nepřesného zastavování kabiny v podlaží. Seřizování brzdy se provádí pomocí 

mechanických tlačných pružin (4), které se podle potřeby utahují nebo povolují. Pomocí těchto 

pružin se brzda spouští a odbrzďuje se nejčastěji elektromagneticky (5). 

Každý výtahový stroj musí mít brzdu a nejčastěji se používá dvojčinná bubnová brzda 

s vnějšími čelistmi (obr. 6). Tato brzda musí klec zastavit s 25%ním přetížením ze jmenovité 

rychlosti a poté ji udržet v klidu.  

Pokud je výtahový stroj vybaven zařízením pro nouzový ruční pohon, musí konstrukce brzdy 

umožnit její nouzové ruční uvolnění (6). Takto odbrzděný systém se opět zabrzdí, pokud na něj 

přestane působit příslušná síla. Toto se využívá převážně při vyprošťování osob z výtahu. 

[1][2][5] 
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Obr. 5: Dvojčinná bubnová brzda [18] 

Popis obrázku 5: 

1 – elektromotor; 

2 – spojka výtahového stroje; 

3 – čelisti bubnové brzdy; 

4 – pružiny brzdy; 

5 – elektromagnet brzdy; 

6 – páka pro ruční odbrzdění. 

 

 

Obr. 6: Čelisti bubnové brzdy [18] 
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3.3.3 Trakční pohon 

Pan Janovský ve své knize Systémy a strojní zařízení pro vertikální dopravu definuje trakční 

neboli třecí pohon jako pohon výtahovým strojem s hnacím lanovým kotoučem, kde přenos 

hnací obvodové síly z kotouče na lana je uskutečněn výhradně třením. [2] 

U některých výtahových systémů je zapotřebí jedna nebo více odkláněcích kladek (obr. 3), které 

se využívají pro zlepšení trakčních vlastností, nebo z důvodu umístění stroje tak, aby byly oba 

konce lan nad kabinou a zároveň nad protiváhou. 

 

Obr. 7: Trakční lanový kotouč výtahového pohonu [18] 

 

3.4 Klec výtahu 

Klec výtahu neboli kabina je vedena po ocelových vodítkách v šachtě výtahu. Slouží k přepravě 

osob, nákladu, příp. obojího. Stěny klece musí být z plného nehořlavého materiálu a v případě 

dopravy osob musí mít klec dveře. 

Klec výtahu musí být konstruována a vyrobena tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly 

výrobcem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu. [1][2] 
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Obr. 8: Kabina výtahu [18] 

Ocelová konstrukce je vyrobena z ocelových válcovaných profilů tvaru L nebo U a jejími 

základními částmi jsou závěsné nosníky, svislá táhla klece a rám podlahy. Spojení jednotlivých 

částí může být rozebíratelné prostřednictvím šroubů nebo nerozebíratelné svařované. U ocelové 

konstrukce je nutné, aby bez trvalých deformací byla schopna snášet jak namáhání při 

normálním provozu, tak i při zachycení klece na vodítkách při vybavení zachycovačů a při 

dosednutí kabiny na nárazníky v prohlubni při zvýšené rychlosti. 

 

3.4.1 Vedení klece a vyvažovacího závaží 

Klec i vyvažovací závaží jsou vedeny po ocelových vodítkách kotvených ve výtahové šachtě. 

Vedení může být kluzné nebo valivé. 

Ocelová vodítka jsou důležitá z několika důvodů. V prvé řadě musí být správně staticky 

dimenzována, neboť při vybavení zachycovačů musí vydržet nárazovou sílu kabiny, 

vyvažovacího závaží a osob, příp. nákladu v kabině. Dále na nich podstatně závisí komfort 

samotné jízdy výtahem. Pokud jsou vodítka zohýbaná, křivě postavená, nebo na nich jsou zuby 

od zachycovačů, kabina se může během jízdy například kroutit, nahýbat, nebo drhnout. 
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Kluzné vedení se používá pro výtahy s nižší jmenovitou rychlostí, zpravidla do 2 m/s. Funkce 

spočívá ve vytváření tření na vodítkách, které představuje odpor proti pohybu. Pokud nejsou 

vodicí čelisti kluzného vedení odpruženy, a tedy ve stálém styku s vodítky, vedení není 

dokonalé. Vedení u odpružených vodičů je lepší, a přesto že zde působí přítlačná síla, která 

zvyšuje tření na vodítkách a tím snižuje jejich trvanlivost, toto vedení se používá nejčastěji. Pro 

snížení odporu mezi vedením a vodítkem jsou vodítka mazána a jako maziva se nejčastěji 

používají lehké oleje, které stékají po vodítkách, zároveň odstraňují z vodítek špínu a prach 

a v prohlubni jsou zachytávány lapači oleje. Vodící čelisti jsou ocelové nebo litinové a jsou 

vyloženy vložkami z materiálu s dobrými kluznými vlastnostmi a nízkým součinitelem 

smykového tření. Takovým materiálem jsou dnes téměř výhradně umělé hmoty, jako jsou silon 

nebo nylon, které mají potřebné kluzné vlastnosti, malé opotřebení a nízkou cenu. [1][2] 

 

Obr. 9: Nylonová vložka kluzného vedení [18] 

 

Valivé vedení je tvořeno třemi vodícími kladkami, které jsou uloženy ve valivých ložiskách,  

a používá se zejména u výtahů, jejichž jmenovitá rychlost je nad 2 m/s. Jedna vodící kladka 

dosedá na vodítko čelně, zbývající dvě dosedají každá z jednoho boku na vodítko. Vodicí 

kladky jsou v trvalém styku s vodítkem, neboť jsou odpruženy, a toto vedení představuje 

podstatně menší odpor na vodítku než vedení kluzné. Používá se převážně pro vyšší jmenovité 

rychlosti, protože se tímto vedením dosáhne dokonalejšího vedení klece na vodítkách při tišším 

chodu. Obruče vodicích kladek jsou z pryže nebo umělých hmot tlumících vibrace a izolujících 

zvukově klec od vodítek. Při valivém vedení není potřeba vodítka mazat, a z toho důvodu se 

zvyšuje bezpečnost provozu výtahu, neboť nedochází k hromadění hořlavého mazacího média 

v dolní části šachty. Nevýhodou oproti kluznému vedení je cena, která je u valivých vodičů 

podstatně vyšší. [1][2] 
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Obr. 10: Vodicí kladka valivého vedení [18] 

 

3.5 Vyvažovací závaží 

Vyvažovací závaží, též protiváha (obr. 11.) musí vyvážit zcela hmotnost kabiny 

s příslušenstvím a část nosnosti výtahu uvedené výrobcem (40 až 50%). Nejčastěji bývá závaží 

složeno z betonových nebo litinových bloků, které jsou uloženy v rámu (3). Protiváha musí být 

vedena vodítky (2), nejčastěji se pohybuje ve stejné šachtě jako klec výtahu  

a v prohlubni šachty musí být nárazník pro dosednutí. Vyvažovací závaží a klec výtahu musí 

být v prohlubni šachty oddělena minimálně 2 m vysokým odnímatelným ohrazením, aby se 

zabránilo úrazům a umožnila se kontrola závaží. [1][5] 

 

Obr. 11: Vyvažovací závaží [18] 

Popis obrázku 11: 

1 – závěs vyvažovacího závaží; 

2 – vodítka; 

3 – betonové bloky uložené v rámu. 



26 

 

3.6 Výtahová šachta 

Výtahová šachta je prostor, v němž se pohybuje klec výtahu a vyvažovací závaží. Šachta musí 

být plně ohraničena a zabezpečena tak, aby nebylo možné se dostat k technologiím výtahu, ani 

ke kleci výtahu, kde by hrozilo nebezpečí úrazu. Z toho důvodu se dnes již šachta, která je 

postavena z ocelových profilů, neobkládá kovovým pletivem s velkými průměry ok, ale tyto 

pletiva se nahrazují například sádrokartonem, nebo skleněnými tabulemi. Šachta může být také 

zděná nebo železobetonová. [1] 

 

3.7 Zachycovače 

Jedním z významných bezpečnostních prvků jsou zachycovače upevněné na ocelové konstrukci 

klece a vyvažovacího závaží. Zachycovače slouží proti pádu i proti nadměrné rychlosti klece 

směrem dolů nebo nahoru. V dnešní době se používají výhradně obousměrné klouzavé 

zachycovače, u kterých je zpomalení vyvoláno přitlačením čelistí k vodítku  

a následným zabrzděním. Na obrázku 12 jsou obousměrné klouzavé zachycovače ASG-120 UD 

od firmy Dynatech s. r. o., které mají maximální aktivační rychlost 2,33 m/s. Rychlost klece 

hlídá omezovač rychlosti, který při překročení stanovené hodnoty rychlosti zajistí přerušení 

bezpečnostního obvodu a vybavení zachycovačů a tím zabrání neúmyslnému pohybu klece 

směrem dolů i nahoru. 

Další firmy vyrábějící zachycovače pro výtah jsou: 

• CobianchiLifteile a. s.; 

• Wittur s. r. o. 

Zachycovacím ústrojím musí být vybaven každý trakční výtah, který slouží k přepravě osob  

a musí účinkovat ihned po překročení dané rychlosti. [1][2][5] 

 

Obr. 12: Obousměrné klouzavé zachycovače výtahu [18] 
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3.8 Nárazníky 

Nárazníky jsou umístěny v prohlubni výtahové šachty a jejich účelem je zastavit klec 

(vyvažovací závaží) při přejetí dolní krajní polohy.  

Můžeme je rozdělit do dvou základních kategorií: 

a) Nárazníky akumulující energii (pevné nebo pružinové) 

b) Nárazníky s trvalou přeměnou energie (hydraulické) 

Nárazníky musí být konstruovány tak, aby zastavily klec s dovoleným břemenem ze zvýšené 

rychlosti s maximálním zpožděním 25 m.s-2, přičemž průměrné zpoždění pohybu nesmí 

překročit hodnotu gravitačního zrychlení g. Zpoždění větší než 25 m.s-2 je přípustné, pokud 

netrvá déle než 0,04 s. 

V dnešní době se používají polyuretanové pevné nárazníky a pružinové nárazníky, které jsou 

tvořeny šroubovitou pružinou s kruhovým průřezem drátu a konstantním úhlem stoupání všech 

činných závitů. Hydraulické nárazníky se dnes používají výhradně pro vysoké dopravní 

rychlosti, které se objevují u výtahů v mrakodrapech. 

 

 

Obr. 13: Pevný nárazník [18] Obr. 14: Pružinový nárazník [15] 

 

Výrobci nárazníků: 

• WedissTech s. r. o.; 

• Výtahy Pardubice a. s.; 

• Conductix-Wampfler s. r. o. 
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4 Nejnovější řešení z vývoje výtahů 
 

4.1 Výtahy bez strojovny 

Výtahy bez strojovny se v dnešní době vyrábějí stále častěji. Používají se pro výtahy s dopravou 

osob i jako nákladní výtahy. Využití nacházejí jak v novostavbách, tak  

i v bytových domech, ve kterých je místo pro výtah v zrcadle schodiště, ale z technických 

důvodů zde dosud nebylo možné výtah postavit. Jedná se o trakční výtah, kde vlastní stroj 

výtahu (3) je umístěn ve výtahové šachtě v horním přejezdu (v hlavě šachty) a přístup k němu 

je pouze ze střechy kabiny výtahu.Výtahový rozvaděč je umístěn nejčastěji v nejvyšším patře 

vedle výtahové šachty. Stroj se používá bezpřevodový společně s frekvenčním měničem pro 

lepší jízdní vlastnosti a ušetření elektrické energie. 

Absence strojovny je nepřehlédnutelnou výhodou z hlediska úspory místa. Další výhodou je 

bezpřevodový stroj, který neobsahuje převodovku, a tudíž nemusí docházet k pravidelným 

výměnám oleje. 

Nevýhoda nastává v případě vážnější poruchy výtahu, kdy se například vybaví zachycovače  

a je potřeba, aby se servisní technik dostal k výtahovému stroji a manipuloval s ním.  

Nejčastěji je výtahový stroj přimontován k výtahové šachtě, tím pádem se potřebné výpočty 

pro výtah provádějí stejným způsobem jako pro běžný trakční výtah se strojovnou. [5][14] 

Příklad výtahového stroje v šachtě je na obr. 16. Je to stroj od firmy Alberto Sassi s označením 

G200T1, jehož popis je v kapitole 3.2. 

 

Obr. 15: Trakční výtah bez strojovny [14] 
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Obr. 16: Výtahový bezpřevodový stroj Alberto Sassi G200T1 [18] 

Popis obrázku 16: 

1 – omezovač rychlosti; 

2 – hnací lanový kotouč; 

3 –elektromotor; 

4 – pružinový závěs lan. 

 

Příkladem trakčního výtahu bez strojovny je v příloze 2 výtah od firmy Výtahy s. r. o. Jedná se 

o výtah, který je v zrcadle schodiště v bytovém domě s pěti patry (řezy T a U). Stoj výtahu je 

Alberto SassiG200T1 vyrobený v Itálii s trakčním kotoučem o průměru 210 mm  

a s motorem o výkonu 2,5 kW. Výtah má jmenovitou rychlost 0,63 m/s, nosnost 450 kg a je pro 

6 osob (řez V). Závěs klece je tvořen dvěma kladkami o průměru 240 mm ve spodní části klece 

a závěs vyvažovacího závaží jednou kladkou o průměru 320 mm. Řez W zobrazuje spodní část 

šachty a jsou v něm vyznačeny síly od působení výtahu. Detail AA se zaměřuje na závaží 

protiváhy. Součástí přílohy 2 je také výkres šachty výtahu, kde je šachta tvořena ocelovou 

konstrukcí s opláštěním plnými deskami.  

 

4.2 Nezávislé měření spotřeby různých pohonů 

Firma Výtahy s. r. o. provedla nezávislé měření spotřeby elektrické energie na výtazích 

s totožnými rozměry, ale s různým pohonem. Jedná se o výtahy s nosností 320 kg a rychlostí 1 

m/s v zrcadle schodiště. Měření vychází z počtu 10 cyklů (1 cyklus je roven jízdě nahoru  
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a dolů). Přičemž 5 cyklů bylo provedeno s prázdnou kabinou, 3 cykly při zatížení kabiny  

82,5 kg (průměrná hmotnost 1 osoby), 1 cyklus při zatížení 163,5 kg (průměrná hmotnost  

2 osob) a 1 cyklus pří zatížení 244,5 kg (průměrná hmotnost 3 osob). Uvedených 10 cyklů 

simuluje průměrné rozložení používání výtahu v objektu. Konečné výsledky pro jednotlivé 

pohony jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Spotřeba el. energie 

Typ pohonu výtahu Celková spotřeba el. energie při 10 cyklech 

Převodový stroj Alberto Sassi LEO, motor 3 

kW 
0,24 kWh 

Převodový stroj od firmy Výtahy s. r. o. 

typu S3, motor 4 kW 
0,27 kWh 

Bezpřevodový stroj Alberto Sassi G300, 

motor 2,5 kW 
0,32 kWh 

Bubnový stroj firmy Výtahy s. r. o. 0,56 kWh 

 

 

4.3 Plochá lana 

Ploché lano se skládá z ocelových lan velmi malého průměru, která jsou uspořádána v řadě  

a zalita do polyuretanového pásu. Hlavní důvod vzniku plochých lan pro výtah bylo zmenšení 

průměru hnacího kotouče a tím ušetření místa a nákladů, neboť průměr hnacího kotouče je 

závislý na průměru lana. 

Plochá lana jsou ohebnější než ocelová lana. Polyuretanový plášť plochého lana má lepší tření 

než tradiční lana a díky tomu dochází k účinnějšímu přenosu energie ze stroje na výtahovou 

klec. Plochá lana mají výrazně větší stykovou plochu s hnacím kotoučem a tím dochází k jeho 

menšímu opotřebení. [7][10] 

Nevýhodou těchto lan je jejich nižší životnost z důvodu častého praskání a je nutné je 

kontrolovat a vyměňovat. Například firma Otis a. s. svoje plochá lana kontroluje pomocí 

odporového zařízení. Z těchto důvodů je nevýhodou i samotný servis takovéhoto výtahu. Pokud 

na výtahu s plochými lany provádí servis firma, která takováto lana nevyrábí, náhradní 

součástky pro výtah jsou mnohonásobně dražší než v případě servisu firmou lana vyrábějící. 

Také podle některých servisních techniků nastává problém, pokud se nedopatřením dostane 

mezi ploché lano a hnací kotouč trocha oleje. V takovém případě lano ztrácí tření a je velice 

obtížné lano dostatečně očistit. 
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Obr. 17: Řez plochým lanem [10] 

 

Výrobci plochých lan: 

• Otis a. s.; 

• Schnidler a. s.; 

 

4.4 Výtah pro handicapované 

Stále častěji se vyskytují tzv. invalidní výtahy. Jedná se o výtah, kde je kabina uzpůsobena pro 

potřeby handicapovaných osob, zejména se sníženou schopností pohybu. Takováto kabina musí 

mít rozměry a světlou šířku dveří dostatečně velké, aby se zde vešla osoba na invalidním 

vozíku. Doporučená šířka dveří je 900 mm, ale v některých případech může být šířka  

i 800 mm. Dále je v kabině sklopné sedátko, zvuková i světelná signalizace pater a příjezdu 

kabiny do stanice. Také na tlačítkách jednotlivých stanic jsou patra vyvedena Braillovým 

písmem. [5] 

 

Obr. 18: Výtah pro handicapované [5] 
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Největší využití tyto výtahy nacházejí na místech, která jsou určena pro veřejnost, a proto je 

jejich velké uplatnění např.: ve stanicích metra, státních institucích nebo nákupních centrech. 

V poslední době vzrostla poptávka po invalidních výtazích i do bytových domů, zejména 

z důvodu možné dotace od státu. 

Příkladem výtahu pro handicapované je v příloze 3 výtah od firmy Výtahy s. r. o. Jedná se  

o výtah, který je ve zděné šachtě s dvěma stanicemi (řez A a B). Stoj výtahu je Alberto Sassi 

Leo umístěným ve výtahové šachtě. Trakční kotouč má průměr 400 mm a elektromotor je  

o výkonu 4 kW (řez C). Výtah má jmenovitou rychlost 0,63 m/s, nosnost 630 kg a rozměry 

klece jsou 1100x1400, což umožňuje přepravu lidí na invalidním vozíku nebo přepravu  

8 osob (řez D). Závěs klece je pevný a závěs vyvažovacího závaží je pružinový. Řez E zobrazuje 

prohlubeň výtahu společně s vyznačenými silami (např. R2, R3, B, Fx), které znázorňují 

zatížení od výtahových částí na šachtu. 

 

4.5 Výtahy na čip a kartu 

V komerčních budovách se stále více používají přístupové karty nebo čipy. Jedná se o jeden ze 

zabezpečovacích systémů, který lze uplatnit i u bytových domů a díky tomu se zvyšuje 

zabezpečení domu. Takovýto systém může být použit i u výtahů. Jedná se o další zabezpečení, 

kdy výtah odjede do zvoleného patra až po přiložení čipu nebo karty. Takto zabezpečeno může 

být i jen jedno patro, například sklep domu. 

V dnešní době společnost Kone používá systém People Flow Intelligence. Tento bezpečnostní 

systém lze napojit na systém výtahu a pomocí něj lze dopředu přivolat výtah, který dotyčnou 

osobu odveze do příslušného patra. Osoba přiloží čtecí kartu u vchodu do budovy a již v té 

chvíli do daného patra přijíždí výtah, který po nastoupení odveze osobu do podlaží, ve kterém 

má např. kancelář. [6] 

Další firmy vyrábějící čipové systémy pro výtah: 

• Beta Control s. r. o.; 

• Výtahy Příbram s. r. o. 
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5 Výjimečná řešení výtahů 

5.1 Osobní výtahy oběžné 

Osobní oběžné výtahy neboli páternostery se dnes již nevyrábí. Mohou být pouze 

rekonstruovány a opravovány a jsou brány jako technická pamětihodnost. Jedná se o výtah, kde 

jsou v jedné výtahové šachtě dvě řady kabin pohybující se v opačném směru. Jednotlivé kabiny 

jsou uspořádány těsně za sebou a ve strojovně nebo ve sklepě se kabina posune do opačného 

dopravního směru. Jedním z hlavních bezpečnostních prvků je malá dopravní rychlost, cca 0,3 

m/s. Dalším bezpečnostním prvkem jsou čidla, která v případě uvíznutí mezi kabinou a 

vchodem výtah zastaví. 

Výhodou páternosteru je vysoká přepravní kapacita, energetická úspornost  

a spolehlivost. Nevýhodou je nemožnost přepravy postižených a invalidních osob, nebo starších 

lidí, kterým dělá potíže nastoupit do pohybující se kabiny. [5] 

Kompletní generální opravy páternosterů v České republice provádí pouze firma Výtahy s.r.o. 

V dnešní době je mnoho páternosterů nahrazováno dvěma klasickými výtahy s obousměrným 

sběrným řízením Duplex. Například v Praze je ze 44 páternosterů 36 % zrušeno. 

Příklad oběžného výkresu je v příloze 4 od firmy Výtahy s.r.o., který je k vidění na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento dispoziční výkres obsahuje technické údaje, jako 

jsou například jmenovitá rychlost 0,3 m/s, nosnost jedné kabiny 160 kg, otáčky motoru 960 

min-1 a také síly R1 – R7, které znázorňují zatížení stavební konstrukce od částí páternosteru. 

Dále tato příloha obsahu jednotlivé řezy páternosteru A až H. 

 

  

 Obr. 19: Kabiny páternosteru [18] Obr. 20: Strojovna páternosteru [18] 
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Obr. 21: Ozubená kola páternosteru [18] 

 

5.2 Systém magnetických výtahů MULTI 

V roce 2014 byl zveřejněn systém MULTI. Jedná se o cirkulující MCLS (multi car lift 

systém/multi kabinový výtahový systém), kde se v několika šachtách pohybuje více kabin 

nezávisle na sobě. Každá kabina je poháněna lineárními motory, které jsou na kabině a jako 

vedení používají magnetický systém. Certifikovaný bezpečnostní systém zahrnující i brzdy 

zajišťuje, že nedojde k žádné kolizi. Tento systém navádí kabiny a umožňuje díky výměníkové 

jednotce horizontální pohyb kabin mezi šachtami. 

Tento systém je převážně navržen pro použití u výškových budov vyšších než 500 m. Firma 

ThyssenKrupp, která systém MULTI vyvíjí, již začala s testovacími jízdami jejich prototypu ve 

výškové budově v německém městě Rottweil. 

 

Obr. 22: Systém výměníkové jednotky [9] 

 

Cirkulující MCLS se používají jako kyvadlové výtahy mezi přízemími a nadzemními patry 

s vertikálním dopravním konceptem. Výměníkové jednotky jsou instalovány v přízemích a ve 

vrchních patrech. Obr. 23 ukazuje příklad, jak cirkulující MCLS může být zahrnut ve 

vertikálním dopravním konceptu. Různé MCLS (S1) obsluhují nadzemní patra v různých 

zónách budovy (zóna 1 a zóna 2). Místní doprava uvnitř zóny budovy může být poskytnuta 

tradičním výtahovým systémem např. výtahem bez strojovny (L1 b) nebo systémem dvou 

nezávislých kabin v jedné šachtě (L1 a). Pozdější řešení umožňuje přímou mezi zónovou 

dopravu. MCLS se dvěma přízemími a dvěma nadzemními patry (S2) umožňuje současné 
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nakládání dvou kabin v šachtě. Dopravní koncepty mohou být realizovány pomocí dvoupatrové 

kabiny (L2 b) nebo pomocí flexibilního systému se dvěma nezávislými kabinami v jedné šachtě 

(L2 a). [8][9] 

 

Obr. 23: Systém MULTI [9] 
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6 Závěr 
 

Ve své práci jsem využil dostupné knižní podklady. Přestože některé tyto publikace jsou 

zastaralé, podstatná část uvedených poznatků je stále aktuální. Nejvíce jsem čerpal informace 

od firmy Výtahy s. r. o. a jejích zaměstnanců, kteří mi poskytli potřebné podklady a jejich 

osobní znalosti dané problematiky. Dále jsem využil uvedené internetové zdroje. 

V první části mé bakalářské práce jsem obecně charakterizoval výtahy a jejich rozdělení.  

V druhé části jsem se zabýval nejčastěji používaným výtahem v dnešní době. Tímto výtahem 

je z hlediska technického provedení trakční výtah. V porovnání s hydraulickým výtahem je 

trakční výtah využíván ve většině případů z mnoha důvodů. Mezi tyto důvody patří zejména 

provozní náklady, nižší energetická spotřeba při rozjezdu a zastavování a nepotřeba pracovní 

kapaliny(oleje). Dále jsem v této části popsal jednotlivé části trakčního výtahu, přidal jsem 

vlastní fotografie. 

Třetí část práce se týkala nejnovějších řešení z vývoje výtahů v posledním desetiletí. 

K největšímu pokroku došlo v oblasti výtahových strojů, a to zejména bezpřevodových. 

Bezpřevodové výtahové stroje jsou v dnešní době výrazně menší s menšími trakčními koly  

a tím energeticky méně náročné, než je tomu u strojů převodových. Díky tomu je možné dát 

stroj do šachty výtahu a tím umožnit více prostoru pro architekty kvůli absenci strojovny. Takto 

konstruované výtahy bez strojovny se v dnešní době také montují v zrcadlech schodišť 

bytových domů, ve kterých do této doby nebylo možné výtah postavit. V současnosti se 

k výtahovým strojům používají frekvenční měniče, které výrazně snižují provozní náklady 

z hlediska úspory energie (až o dvojnásobek) a také je díky nim přesnější zastavování kabiny 

výtahu v podlaží. 

V poslední části jsou z důvodu špatné informační dostupnosti pouze dvě výjimečná řešení 

výtahů. Jedno řešení je páternoster, který se vyráběl v dřívější době. Dnes se již nevyrábí 

z důvodu bezpečnosti, ale stávající páternostery se smějí rekonstruovat jako technická 

památka.Druhým výjimečným řešením je nejnovější technologie MULTI, která je stále ještě ve 

vývoji, ale již se testuje. Jedná se o výtahy, které nepotřebují lana, protože každá kabina je 

poháněna svým vlastním pohonem a jezdí pomocí magnetů. 

V současnosti se stále více dbá na bezpečnost, a to platí i u výtahů. Proto vznikají nové normy 

a legislativy, které mají zvýšit bezpečnost výtahu a jeho součástí jak pro servisní techniky, tak 

pro osoby výtah používající. Firmy zabývající se výtahy musí na tuto bezpečnost brát největší 

ohled a vyvíjet stále nové, ale bezpečné prvky výtahu.  
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