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Anotace 
 
 Tato práce je souhrnem nejčastěji používaných výtahových systémů pro dopravu osob, ať 
už všeobecně více či méně známých. Je zde provedeno jejich rozdělení dle druhu použitého 
pohonu a shrnutí jejich výhod, nevýhod a použitelnost v různých objektech a také je popsáno 
jak jednotlivé systémy fungují, jejich princip a možné modifikace, vše je doplněno grafickými 
schématy. Nemalý důraz je zde kladen na moderní systémy, které se v posledních letech 
nejvíce používají. 
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výtah, pohon, lanový systém, výtahový stroj, výtahová šachta, výtahová klec, vyvažovací 
závaží, strojovna 
 

Annotation 
 
This thesis is the review of the most used personal elevator systems, both less and more 
known ones. Their clasification according to the type of their drive and summary of their 
advantages, disadvantages and usage in different buildings is introduced in this thesis. Also 
description of how different systems work, the mode of their functionality and various 
modifications are mentioned in this summary together with the graphical diagrams. 
Considerable accent is put on modern systems mostly used in last years. 
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Úvod 
 
 V této práci zpracované na téma Koncepční řešení pohonů výtahů pro dopravu osob se 
pokouším popsat různá řešení pohonů osobních výtahů používaná v komerčních i občanských 
budovách a následně zhodnotit klady a zápory jednotlivých řešení podle jejich umístění a 
využití. Zaměřím se především na nejpoužívanější koncepce pohonů a moderní trendy 
v oblasti výtahové techniky a pokusím se o srovnání těchto řešení, vzhledem k jejich 
náročnosti a využitelnosti v dnešní době. 
 
 
 
  
 

                                                     
 

Obr č. 1 Systém s technologií Gen 2 od firmy OTIS [3] 
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1 Co je to výtah a k čemu slouží 
 
 Výtah je zařízení, které slouží k dopravě osob nebo nákladů ve vertikálním směru 
minimálně mezi dvěma místy. Osoby, nebo náklad jsou přepravovány v kleci, což je nosná 
část výtahu, v níž je umístěna kabina. Klec je ve výtahové šachtě vedena pomocí vodítek, 
které zajišťují pohyb pouze ve vertikálním směru a nejčastěji bývá společně s vyvažovacím 
závažím zavěšena na ocelových lanech, což jsou nosné orgány výtahu. Pohonným ústrojím 
výtahu je v největším zastoupení výtahový stroj.   
 
2 Základní rozdělení výtahů dle koncepce jejich pohonu 
 
2.1 Výtahy s elektrickým pohonem  
 

  
 

1 – výtahový stroj 
2 – klec výtahu 
3 – nosná lana 
4 – vyvažovací závaží 
5 – vodítko klece 
6 – vodítko vyvažovacího závaží 
7 – nárazník klece 
8 – nárazník vyvažovacího závaží 
9 – rozvaděč 
10 – ovládací přístroj 
11 – hnací planžeta ovládacího     
        přístroje 
12 – omezovač rychlosti 
13 – napínací kladka omezovače  
        rychlosti 
14 – výtahová šňůra 
15 – pohon samočinných dveří 
16 – valivý vodič klece 
17 – zachycovač klece 
18 – ochranná lišta kabinových  
        dveří 
19 – vodící kladka 
20 – zpomalovací spínač 
21 – koncový vypínač 
 
 
 
Obr č. 2-1 Celkové uspořádání 
osobního výtahu s elektrickým 
pohonem [1] 
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 Pro výtahy s elektrickým pohonem je pohonnou jednotkou elektromotor a používají se 
zejména tyto: jednorychlostní trojfázový asynchronní s kotvou nakrátko, jednorychlostní 
trojfázový asynchronní s kotvou kroužkovou, dvourychlostní trojfázový asynchronní s kotvou 
na krátko s přepínáním počtu pólů, tandemový stejnosměrný v Leonardově zapojení 
s převodovým strojem, stejnosměrný pomaloběžný v Leonardově zapojení s bezpřevodovým 
strojem. 
 
2.1.1 Trakční pohon  
 
 U trakčního pohonu je výtah poháněn výtahovým strojem s hnacím lanovým kotoučem, 
kde přenos hnací síly z hnacího kotouče na lana je zajišťován pouze třením.  
 
2.1.1.1 Hlaví části trakčního výtahu 
 
 Trakční výtah se skládá z výtahového stroje, výtahové šachty, klece, vodítek, nosných 
orgánů, vyvažovacího závaží, zachycovačů, nárazníků, ostatních bezpečnostních prvků a 
řídícího systému výtahu. 
 
 
2.1.1.1.1 Výtahový stroj 
 
 Výtahový stroj je zdvihací ústrojí výtahu. Je umístěn ve strojovně, s výjimkou výtahů bez 
strojovny, buďto v horní, dolní nebo výjimečně ve střední poloze. Skládá se z elektromotoru, 
mechanické brzdy čelisťové nebo pásové, hnacího kotouče, převodového ústrojí a rámu 
stroje. Toto uspořádání popisuje převodový výtahový stroj. 
 

 
 

Obr č. 2-2 Převodový výtahový stroj [14] 
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 Dalším typem výtahového stroje je výtahový stroj bezpřevodový, u kterého není potřeba 
převodového ústrojí, čímž se snižuje jeho velikost a zároveň i náročnost údržby a odpadá 
olejová náplň převodovky. 
 
   
 

 
 

Obr č. 2-3 Bezpřevodový výtahový stroj [14] 
  
2.1.1.1.2 Výtahová šachta 
 
 Výtahová šachta je prostor, ve kterém se pohybuje klec výtahu a zpravidla i vyvažovací 
závaží. Je vybavena vodítky, které slouží k vedení klece, případně k přenesení brzdné síly při 
činnosti zachycovačů a šachetními dveřmi umístěnými v nástupištích. Výtahová šachta je 
buďto úplně nebo částečně ohrazená a může být jak ocelová, tak i železobetonová nebo 
zděná. 

 
 

Obr č. 2-4 Výtahová šachta s vodítky [14] 
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2.1.1.1.3 Nosné orgány 
 
 Nosné orgány jsou ocelová lana nebo kloubové řetězy, na kterých je zavěšena klec výtahu 
a vyvažovací závaží. Ocelová lana se pro výtahy používají nejčastěji šestiramenná, vyrobená 
ze speciálních drátků kruhového průřezu o jmenovité pevnosti 1300, 1600, nebo 1800 MPa. 
Používají se konstrukce lan se 114 nebo 222 dráty nebo Seal se 114, 162, 222 nebo330 dráty. 
 
2.1.1.1.4 Vyvažovací závaží  
 
 Vyvažovací závaží je uchyceno na lanech společně s výtahovou klecí a vyvažuje celou 
hmotnost klece výtahu, včetně jejího příslušenství a 50% hmotnosti zátěže, tedy nejvyšší 
povolené nosnosti výtahu. 
 
 
2.1.1.1.5 Klec výtahu 
 
 Klec výtahu je jeho nosnou částí a slouží k přepravě osob nebo nákladů v kabině výtahu, 
která je v kleci umístěna. Pohybuje se v šachtě a je vedena vodítky. Klec výtahu je ocelová 
kostra, ke které je upevněn závěs nosných orgánů, vodící čelisti, které slouží k vedení klece 
po vodítkách, zachycovače, závěs a pohon kabinových dveří. Ve spodní části klece je 
upevněna výtahová šňůra, sloužící k napájení osvětlení kabiny, pohonu kabinových dveří a ke 
komunikaci ovládacího zařízení kabiny s řídícím systémem výtahu. 
 
2.1.1.1.6 Zachycovače 
 
 Zachycovače jsou mechanická zařízení umístěná na ocelové konstrukci klece výtahu, 
která slouží k zachycení klece výtahu na vodítkách, dojde-li k přetržení nosných orgánů nebo 
k překročení dopravní rychlosti, což je hodnota rychlosti stanovená při pohybu klece směrem 
dolů. Impuls ke spuštění činnosti zachycovačů může být dán od závěsu nosných orgánů nebo 
od omezovače rychlosti. Používají se zachycovače klínové, výstředníkové nebo klouzavé. 
 
2.1.1.1.7 Ostatní bezpečnostní prvky 
 
 Mezi ostatní bezpečnostní prvky výtahů patří například koncové vypínače, uzávěrka 
kabinových a šachetních dveří. 
 
2.1.1.1.8 Nárazníky 
 
 Nárazníky bývají zpravidla hydraulické, pružinové nebo pevné. Jsou umístěny ve spodní 
části šachty a slouží k zastavení klece nebo vyvažovacího závaží při přejetí krajní dolní 
polohy. 
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2.1.1.1.9 Řídící systém výtahu 
 
 Řídící systém výtahu zpracovává a předává povely, které zadává uživatel pomocí tlačítek 
z kabiny nebo nástupiště a zároveň sleduje provozní stav výtahu. Skládá se z tlačítek povelů 
v kabině a nástupištích, bezpečnostních snímačů, snímačů polohy, snímačů zatížení kabiny a 
rozvaděče. 
 

 
 

Obr č. 2-5 Výtahový rozvaděč [14] 
 
2.1.1.2 Lanové systémy pro trakční pohon 
 
 Lanové uspořádání je závislé na místních podmínkách a odvíjí se od něj i životnost lan, 
proto je důležité při konstrukčním návrhu výtahu pečlivě zvážit, jaký lanový systém je 
nejvhodnější. Nejčastěji bývá strojovna umístěna nad výtahovou šachtou nebo ve spodní části 
pod úrovní nejnižšího podlaží obsluhovaného výtahem. Ve výjimečných případech je také 
možno umístit výtahový stroj v poloze mezi nejnižším a nejvyšším obsluhovaným podlažím. 
 
 
 

                                                        
 
   Obr č. 2-6 Značení vodící kladky [1]                      Obr č. 2-7 Značení lanového kotouče [1] 
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 Nejběžněji používaným lanovým systémem je systém s výtahovým strojem umístěným 
v horní poloze a jedním opásáním hnacího kotouče. Klec výtahu a vyvažovací závaží jsou 
zavěšeny přímo na nosných lanech, ta jsou vedena přes hnací kotouč a vodící kladku 
výtahového stroje. 
 
 

 
 

Obr č. 2-8 Schéma výtahu se strojem v horní poloze, jedním opásáním 
                                    a lanovým převodem ik=1 [1] 
 
 
 Dalším typem je uspořádání s výtahovým strojem v horní poloze a dvojím opásáním 
lanového kotouče, čímž je zajištěna větší třecí plocha mezi lanovým kotoučem a lanem. Klec 
výtahu i vyvažovací závaží jsou zavěšeny přímo na nosných lanech, ta jsou vedena dvojím 
opásáním přes hnací kotouč a vodící kladku výtahového stroje. Nevýhodou tohoto systému je 
snížení životnosti lan v důsledku většího počtu ohybů přes kladku a hnací kotouč. Z tohoto 
důvodu je nutné zvětšení průměru kladky i hnacího kotouče, což má za následek zvětšení 
rozměrů výtahového stroje. Dále také narůstají zdvíhací odpory, a proto je nutné použít i 
silnější elektromotor. 
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Obr č. 2-9 Schéma výtahu se strojem v horní poloze, dvojím opásáním  

                                    a lanovým převodem ik=1 [1] 
 
Na obrázku č. 2-10 je znázorněn lanový systém výtahu s výtahovým strojem v horní poloze 
jedním opásáním hnacího kotouče a lanovým převodem ik=2. Klec výtahu a vyvažovací 
závaží jsou přes kladky zavěšeny na nosných lanech, která jsou na obou koncích zavěšena 
pod stropem výtahové šachty a vedena přes hnací kotouč. Výhodou tohoto systému je potřeba 
menšího výkonu elektromotoru stroje a rozložení tahových sil v lanech. 
 

 
 

Obr č. 2-10 Schéma výtahu se strojem v horní poloze, jedním opásáním  
                                     hnacího kotouče a lanovým převodem ik=2 [1] 
 
 Již o něco složitějším je systém se strojem v horní poloze, jedním opásáním hnacího 
kotouče a lanovým převodem ik=4. Klec a vyvažovací závaží jsou zavěšeny každé přes dvě 
kladky na nosná lana. Nosná lana jsou ukotvena v horní části šachty a vedena přes hnací 
kotouč a dvě pevné kladky umístěné též v horní části. Výhodou tohoto systému je ještě větší 
rozložení sil v lanech než v předešlém případě, avšak zásadně narůstá délka nosných lan. 
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Obr č. 2-11 Schéma výtahu se strojem v horní poloze, jedním opásáním  

                                     kotouče a lanovým převodem ik=4 [1] 
 
 Méně časté provedení je výtah se strojem umístěným v dolní poloze. Klec a vyvažovací 
závaží jsou zavěšeny přímo na nosných lanech, ta jsou vedena přes hnací kotouč a vodící 
kladku umístěné v dolní poloze a následně přes kladky ukotvené pod stropem šachty. Díky 
tomuto systému odpadá potřeba neestetické strojovny na střeše domu a nebo možnost užití 
tam, kde není z nějakého důvodu možné umístění strojovny nad šachtou. 
 

 
 

Obr č. 2-12 Schéma výtahu se strojem v dolní poloze, jedním opásáním 
                                     a lanovým převodem ik=1 [1] 
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 Dále je možné při umístění stroje v dolní poloze používat systémy s dvojím opásáním a 
vícenásobným lanovým převodem se stejnými výhodami a nevýhodami jako v předešlých 
případech s umístěním stroje v horní poloze.  
 
 

                                                      
 
Obr č. 2-13 Schéma výtahu se strojem                   Obr č. 2-14 Schéma výtahu se strojem  
         v dolní poloze, jedním opásáním                            v dolní poloze, jedním opásáním 
                  hnacího kotouče a lanovým                                    hnacího kotouče a lanovým 
                  převodem ik=1 [1]                                                  převodem ik=2 [1] 
 
 
 
 Pro výškové budovy se používají trakční výtahy, ve kterých jsou navíc použita 
kompenzační lana. Kompenzační lana zajišťují konstantní zatížení hnacího elektromotoru 
během celého zdvihu a zvyšují trakční schopnost hnacího kotouče, protože vylučují vliv 
vlastní hmotnosti nosných lan. Lana jsou připevněna na jednom konci ve spodní části klece a 
na druhém konci ve spodní části vyvažovacího závaží. Jsou vedena přes napínací kladku ve 
spodní části šachty a jejich počet zpravidla odpovídá počtu nosných lan. Záporným 
důsledkem použití těchto lan je větší zatížení hnacího hřídele výtahového stroje. 
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Obr č. 2-15 Schéma výtahu se strojem v horní    Obr č. 2-16 Schéma výtahu se strojem v horní 
                   poloze a lanovým převodem ik=1                        poloze a lanovým převodem ik=2 
                   při použití kompenzačních lan [1]                      při použití kompenzačních lan [1] 
 
2.1.2 Bubnový pohon 
 
 Rozdílné řešení oproti trakčnímu pohonu je pohon bubnový, u kterého je hnací kotouč 
výtahového stroje nahrazen navíjecím bubnem. U výtahu s bubnovým pohonem je lano na 
jednom konci připevněno k navíjecímu bubnu výtahového stroje a na druhém konci ke kleci 
výtahu případně ke kostře protizávaží. Pokud je ve výtahu použito i protizávaží, pracuje 
systém tak, že na jedné straně bubnu se lano s klecí navíjí a zároveň se na druhé straně bubnu 
odvíjí lano s protizávažím.  
 Není vhodné umisťovat výtahový stroj v horní poloze z důvodu vzniku šikmého tahu 
v závěsu klece případně vyvažovacího závaží způsobeného axiálním posuvem lan při navíjení 
případně odvíjení z bubnu. Toto vede ke vzniku bočních sil ve vedení klece případně 
vyvažovacího závaží, které jsou proměnné během zdvihu. Dalším důvodem umístění stroje 
v dolní poloze je i zvýšení kvality bydlení, která by byla zhoršována přenosem hluku a vibrací 
ze strojovny do přilehlých místností, protože odhlučnění strojovny a její samotná stavba 
v horní poloze jsou nákladné. Toto jsou důležité faktory zejména při dodatečné montáži 
výtahu do budov o výšce do osmi podlaží, které původně nebyly výtahem vybaveny.  
 Výhodou je možnost použití bez vyvažovacího závaží, díky čemuž vzniká v šachtě větší 
prostor a tím je možné zvětšit rozměry kabiny, zejména její hloubku. Bubnový systém má 
jednu zásadní nevýhodu a tou je omezení zdvihu z důvodu rostoucí velikosti bubnu úměrně se 
zdvihem, jelikož nosná lana mohou být na buben navíjena pouze v jedné vrstvě. 
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Obr č. 2-17 Výtah s bubnovým pohonem                Obr č. 2-18 Výtah s bubnovým pohonem 
                   s umístěním výtahového stroje                                s umístěním výtahového stroje 
                  nad šachtou [1]                                                        v dolní poloze [1] 
 
2.1.3 Řetězový pohon 
 
 Nejlepším řešením pro dopravu osob v budovách s vysokou hustotou pohybu osob, kde je 
požadováno jejich plynulé přepravení v rozumném čase, jako např. administrativní budovy, 
úřady apod., je oběžný výtah zvaný páternoster. Jedná se o speciální typ výtahu, kde je pohon 
zajišťován záběrem zubů hnací kladky s čepy řetězů, což jsou v tomto případě nosné orgány 
výtahu. Tento výtah je složen z výtahových klecí, jejichž počet odpovídá dvojnásobku počtu 
obsluhovaných podlaží a jsou spojeny nekonečnými řetězy. Tyto řetězy jsou vedeny přes 
poháněnou řetězovou kladku v horní části šachty a dále přes napínací řetězovou kladku 
v dolní části šachty.  
 Jelikož je výstup a nástup prováděn za jízdy, je výtah vybaven nestandardními 
bezpečnostními prvky např. ochranné stěny, které uzavírají prostor mezi dvěma po sobě 
následujícími kabinami. Jedna z těchto stěn je pevná a umístěná pod podlahou kabiny, druhá 
je umístěná na odklopné části stropu kabiny. Stěna na odklopné části musí být umístěna tak, 
aby se mohla bezpečně odklopit nezávisle na pevné stěně následující kabiny. Odklopení této 
desky musí okamžitě zastavit výtah.  
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Obr č. 2-19 Oběžný výtah v budově Českého rozhlasu v Praze [15] 
 

 
 

Obr č. 2-20 Strojovna oběžného výtahu v budově Českého rozhlasu v Praze [15] 
 

  Oběžný výtah se používá i v průmyslových provozech a je to v podstatě svislý pásový 
dopravník s pryžovým pásem s textilními vložkami k němuž jsou připojeny nosné plochy a 
držadla potřebná pro svislou přepravu osob ve směrech nahoru i dolů.  
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Obr č. 2-21Oběžný výtah pro dopravu osob v průmyslových provozech [1] 
 

 Hnací buben, který pohání výtah je umístěn v jeho horní části a je přes převodovou skříň 
nejčastěji poháněn asynchronním elektromotorem s kotvou nakrátko. Čelisťová brzda stroje je 
umístěna na vstupním hřídeli skříně. V případě, že je použito přírubového motoru 
přišroubovaného k převodové skříni je brzda na hřídeli bubnu a je dimenzována pro větší 
zatížení. Přepravní plošiny jsou vedeny v profilech konstrukce výtahu a to buď valivě nebo 
kluzně. Kluzné profily jsou vybaveny nylonovými vložkami z důvodu snížení koeficientu 
tření. Plošina může být buď to dvojitá opatřená protiskluzovým povrchem nebo jednoduchá 
otočně uložená na pásu a překlápí se do pohotovostní polohy při přechodu přes krajní polohu 
bubnu. Toto překlápění je prováděno vlivem vlastní hmotnosti. Pryžový pás je napínán 
napínacími šrouby umístěnými v dolní části výtahu. Mezi bezpečnostní prvky patří mimo jiné 
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i lano vedené po celé délce výtahu v obou směrech, které slouží ke spuštění činnosti výtahu 
případně jeho zastavení v kterékoliv poloze. Další ochranné prvky pro případ, že cestující 
neopustí výtah v krajní poloze jsou ochranný rám v horní části výtahu, který slouží 
k okamžitému zastavení výtahu, pokud pasažér nestihne vystoupit a v dolní poloze je 
bezpečnostním prvkem nášlapná deska, která ovládá spínač pro vypnutí řídícího obvodu. 
Výhody tohoto systému jsou nízké investiční náklady, malý prostor potřebný k instalaci, 
vysoká spolehlivost a minimální nároky na údržbu.  
 
2.1.4 Výtahy bez strojovny 
 
 Nejnovější koncepcí v oblasti výtahové techniky a zároveň nejmodernějším trendem jsou 
bezesporu výtahy bez strojovny. K výrobě tohoto typu výtahu se přiklání stále více světových 
výrobců a není se čemu divit, protože tato nová koncepce nabízí řadu výhod oproti ostatním 
již dlouhou dobu používaným typům výtahů a tyto výhody jsou pádnými argumenty pro 
zákazníky a projektanty budov, proč si vybrat právě tento typ výtahu.  
 Nejdůležitější a nejzásadnější výhodou je právě absence strojovny, což je nejvíce znát na 
vnějším vzhledu moderních budov, které již nemusejí mít na střechách nevzhledné betonové 
kostky a zároveň není potřeba zbytečně zabírat místo pro strojovnu v suterénu budovy ani 
nikde jinde. Právě tímto velmi klesá potřeba použití výtahů s hydraulickým pohonem i většiny 
lanových výtahů. Zásadní význam mají tyto výtahy také např. při dodatečné instalaci do 
budov, kde výtah dosud nebyl, zejména se jedná o historické a památkově chráněné budovy, 
kde instalace výtahu bez strojovny představuje minimální stavební zásah.  
 Mezi další výhody patří i to, že tento výtah pouze minimálně zatěžuje konstrukci budovy 
a zároveň snižuje požadavky na připojení k elektrické síti hlavně tam, kde bylo dříve nutné 
použití hydraulického výtahu.  
 
2.1.4.1 Výtahový stroj 
 
 Vzhledem k tomu, že výtah nemá strojovnu, musel být vyvinut nový typ výtahového 
stroje, který potřebuje málo obestavěného prostoru.  
 Pro tyto výtahy se používá samozřejmě poněkud upravených obvyklých převodových 
strojů, které jsou většinou vertikální verzí výtahových pohonů. Výtahový stroj je zde většinou 
umístěn přímo na vodítkách klece nebo vyvažovacího závaží. Používají se jak jednorychlostní 
tak dvourychlostní motory s možností frekvenčního řízení a s převodovkami s velmi nízkou 
hlučností. Brzdy jsou vždy dvojité a odpovídají výtahové normě EN 81.  
 Použité bezpřevodové stroje jsou většinou synchronní motory s permanentními magnety, 
které dosahují velmi dobrých poměrů mezi velikostí a výkonem. Použité brzdy jsou bubnové 
nebo kotoučové. Tyto bezpřevodové stroje mají velmi tichý chod a přesnou regulaci rychlostí. 
Jelikož výtah nemá strojovnu a stroj je umístěn v šachtě, je přístup ke stroji zajištěn otvorem 
ve stropě kabiny. 
 
2.1.4.2 Rozvaděč 
 
 S moderními miniaturizovanými komponenty z oblasti elektrotechniky již není rozvaděč 
příliš rozměrný, a proto je možné jej umístit i jinde než ve strojovně, např. přímo ve stanici, 
což přibližuje řídící systém k ovládanému stroji a následkem toho se usnadňuje manipulace 
např. při údržbě apod. 
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2.1.4.3 Omezovač rychlosti 
 
 Omezovač rychlosti je umístěn v horní části šachty a v případě zkoušky je jeho činnost 
ověřována dálkovým ovládáním, výrobce musí také zajistit možnost vizuální kontroly tohoto 
zařízení. 
 
2.1.4.4 Vodítka 
 
 Výtahová vodítka musejí být v případě umístění stroje v horní části šachty navržena tak, 
aby byla schopná přenášet zatížení od výtahového stroje ve vertikálním směru, proto byly 
vyvinuty nové profily výtahových vodítek. V případě, že výtahová vodítka nejsou schopna 
takové zatížení přenést je potřeba použít i vyztužujících profilů. 
 
2.1.4.5 Moderní nosné orgány 
 
 Namísto běžné používaných šestipramenných ocelových lan se začíná používat plochých 
polyuretanových pásů s ocelovými lanky. Tato lana jsou až o 20 % lehčí, mají až 3x delší 
životnost než klasická ocelová lana a vykazují menší hlučnost a tím pádem i komfortnější 
jízdu, dále jsou tato lana více ohebná, což se nejvíce projeví na velikosti vodících kladek, 
hnacího kotouče a v souvislosti s tím i velikost výtahového stroje a v neposlední řadě 
nepotřebují mazání.  
 

 
 

Obr č. 2-22 Plochý polyuretanový pás s ocelovými lanky [8] 
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2.2 Výtahy s hydraulickým pohonem 
 

 
 
Obr č. 2-23 Hydraulické výtah s přímým pohonem klece plunžrem [1] 
 
 Hydraulické výtahy se liší od běžných lanových výtahů hlavně tím, že pohyb výtahu není 
zajišťován pomocí elektromotorů, ale pomocí čerpadla prostřednictvím média, což je 
nejčastěji hydraulický olej, který je vháněn do hydraulického válce.  
 
2.2.1 Systém s přímým pohonem klece plunžrem 
 
 Tento systém je konstrukčně nejjednodušší a nejčastěji používán. Jedná se o systém, kdy 
je hydraulický válec, který je vyroben z trubky jejíž jeden konec je zavařen a druhý konec 
opatřen víkem s vedením pro plunžr, zapuštěn do dna šachty v hloubce odpovídající výšce 
zdvihu. Válec je třeba zapustit takovým způsobem, aby se dal odizolovat proti zemní vlhkosti  

1 – klec 
2 – hydraulický válec 
3 – plunžr 
4 – vodítko klece 
5 – elektromotor 
6 – čerpadlo 
7 – olejová nádrž 
8 – rozváděč 
9 – klecové dveře 
10 – vodič klece 
11 – ovladačová kombinace 
12 – dveřní spínač 
13 – kotva vodítka 
14 – pružinový nárazník 
15 – narážka zpomalovacího  
        spínače 
16 – dojížděcí spínač 
17 – zpomalovací spínač pro  
        jízdu nahoru 
18 – narážka zpomalovacího  
        spínače 
19 – dojíždecí spínač 
20 – dosedací nákružek plunžru 
21 – ochranný plášť válce 
22 – písek 
23 – beton 
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a dalo se zabránit prosakování oleje do okolí v případě jeho úniku z válce. Dále musí být 
zajištěna možnost vyjmutí válce např. z důvodu revizní kontroly. Pro výtahy o nosnosti do 10 
tun, tedy pro všechny osobní výtahy, se používá pouze jeden hydraulický válec umístěný na 
střed půdorysu klece. Ve válci je umístěn plunžr, což je velmi přesně opracovaný hřídel 
jednotného průměru a ten je připevněn ke spodní části klece výtahu pomocí kulové plochy. 
Výhodou přímého pohonu plunžrem je hlavně to, že u tohoto systému není nutné použití 
zachycovačů klece a odpadá i použití protizávaží. 
 
2.2.2 Systém s přímým pohonem a umístěním válce vedle klece 
 
 V některých případech je také možno použití umístění hydraulického válce vedle klece 
výtahu, což však vyvolává boční síly ve vodítkách klece. Z toho důvodu se ke kompenzaci 
těchto sil používá dvou hydraulických válců, každého na jedné straně klece. Výhodou při 
umístění válce vedle klece je, že se válec nemusí zapouštět do dna šachty, avšak  zároveň je 
toto řešení použitelné pouze pro malé zdvihy dvou až tří podlaží. 
 

 
 

Obr č. 2-24 Přímý pohon klece s požitím plundru [1] 
 
2.2.3 Systém s přímým pohonem klece s použitím teleskopické 
pístnice 
 
 Tento výtah je poháněn pomocí teleskopické pístnice, jejíž jednotlivé segmenty se 
postupně vysouvají z válce. Výhodou tohoto systému je sice možnost umístění válce na dno 
šachty aniž by se zapouštěl do země, ale zároveň velmi negativním faktorem jsou rázy 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

________________________________________________________ 
Vysoké učení technické v Brně                                                                                                  Strana 29 
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                         
 

___________________________________________________________________________ 
Brno, 2010                                                                                                            Viktor Pluskal 

způsobené vysouváním jednotlivých segmentů teleskopické pístnice, což má neblahý vliv jak 
na přepravované osoby tak na samotnou konstrukci výtahu a také samotné utěsnění 
jednotlivých segmentů pístnice, což je techniky velmi náročný problém. 
 

 
 

Obr č.2-25 Teleskopický hydraulický válec s dvoustupňovou pístnicí [1] 
 

2.2.4 Přímý pohon s kombinací hydraulického válce a speciálního 
řetězu 
 
 Systém je používán převážně u stavebních výtahů se zdvihem do 30 metrů. 
V hydraulickém válci se pohybuje píst, který je spojen se speciálním tlačným řetězem a ten je 
veden prostřednictvím kloubů v křivkové části ve skříni a v podélné větvi vedením s podélnou 
drážkou pro unášeč klece. Výhodou je umístění válce na ocelové konstrukci výtahu ve 
vertikálním směru podél pohybu klece. 
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1 – hydraulický válec 
2 – píst 
3 – tlačný řetěz 
4 – skříň 
5 – vedení 
6 – kloub řetězu 
7 – unášeč klece 
 

Obr č. 2-26 Schéma výtahu s přímým pohonem klece s kombinací hydraulického válce a  
                        speciálního řetězu [1] 
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2.2.5 Nepřímý pohon s kombinací hydraulického válce a lanového 
nebo řetězového převodu 
 
 Pohon hydraulického výtahu s tímto uspořádáním je zajišťován hydraulickým 
mechanismem, který nosnou sílu přenáší na klec přes nosná lana nebo řetězy. Existují dvě 
možná uspořádání polohy hydraulického válce buď to ve vertikální nebo horizontální poloze. 
Výška hydraulického válce je zpravidla přibližně polovina zdvihu. Nosná lana nebo řetězy 
jsou na jednom konci uchyceny ve spodní části klece, následně vedny přes vodící nebo 
řetězové kladky umístěné na horní části plunžru a na druhém konci připevněné 
k hydraulickému válci.  
 
2.2.5.1 Systém s hydraulickým válcem v horizontální poloze 
 
 Na obrázku č. 2-26 je znázorněno uspořádání výtahu s hydraulickým válcem umístěným 
v horizontální poloze s kombinací lanového převodu ik=2, které se často používá kromě 
výtahů pro přepravu osob např. na letadlových lodích k přepravě letounů z trupu lodi na horní 
palubu. 
 

 
 

Obr č.2-27 Schéma nepřímého pohonu klece s kombinací hydraulického válce a lanového  
                      převodu [1] 
 
2.2.5.2 Systém s hydraulickým válcem ve vertikální poloze 
 
 V budovách je častější provedení pohonu hydraulickým válcem ve vertikální poloze 
v šachtě výtahu. Systém může pracovat jak s s jedním tak se dvěma hydraulickými válci 
umístěnými na bočních stranách šachty. Plunžr, který výtah pohání je veden po vodítkách 
klece. Při použití pouze jednoho válce vzniká od klece výtahu klopný moment, který musí být 
zachycen vodítky a následně přenesen na konstrukci budovy, což je nevýhoda tohoto systému. 
Další nevýhodou je nutnost použití zachycovačů, neboť klec je zavěšena na lanech případně 
řetězech. Vzhledem k hlučnosti během provozu systému při použití nosných řetězů je 
výhodnější použití systému s nosnými lany. 
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3 Závěr 
 
 Výtah je v dnešní době naprosto nepostradatelný pro všední život, budovy jsou stále vyšší 
a lidé pohodlnější, což je patrné i z čím dále častějšího umísťování výtahů i do budov 
s malým počtem podlaží, u kterých byl výtah v dřívějších letech nepředstavitelným luxusem. 
Právě dodatečná montáž výtahů do domů, které jimi nejsou vybaveny je jedním z největších 
impulzů k vývoji mnoha různých koncepcí výtahových pohonů, které se odvíjejí od druhů, 
umístění a stáří budov, do kterých jsou umísťovány, protože ne každý výtahový systém se 
hodí kamkoliv.  
 Nejčastěji používanými pohony výtahů jsou pohony trakční hlavně díky své jednoduchosti 
a možnosti různých modifikací, podle místních podmínek. V případě poruchy či 
dlouhodobého výpadku elektrické sítě je také snazší vyprošťování uvízlých osob na rozdíl od 
např. výtahů s hydraulickým pohonem.  
 V objektech s nepříliš velkým počtem podlaží se často používají výtahy hydraulické, které 
oproti starším typům trakčních výtahů mají výhodu velmi klidného a tichého chodu a zároveň 
velmi přesného řízení kabiny např. při dojezdu do stanic nezávisle na zatížení. Navíc nabízejí 
možnost absence protizávaží a v případě přímého pohonu plunžrem i zachycovačů, což se 
projeví na rozměrech kabiny a celkově dojde k technickému zjednodušení a tím pádem i 
ekonomické úspoře. 
 Velmi šťastným krokem je vývoj nejmodernějších výtahů bez strojoven, které jsou ze 
všech nejméně závislé na budově v níž jsou umístěny a zároveň jí také nejméně ovlivňují. Dá 
se říci, že v současné době neexistuje jiná koncepce pohonů výtahů, která by zahrnovala tak 
velký okruh možného využití. Navíc tato koncepce takřka zcela vytlačuje potřebu použití 
hydraulických pohonů tam, kde z nějakého důvodu nebylo možné použití trakčních systémů 
výtahů. 
 Při porovnání všech jmenovaných systémů je možné konstatovat, že existuje široká škála 
provedení pohonů výtahů, z nichž jsou samozřejmě některé systémy již nedostatečně 
flexibilní pro požadavky dnešních zákazníků. Jedná se zejména o systémy s bubnovým 
pohonem a systémy s hydraulickým pohonem, které se stále častěji nahrazují novodobými 
výtahy s trakčními pohony bez strojoven. Ve výtazích bez strojoven naopak leží velká 
budoucnost, což je dáno hlavně jejich velkou ekonomickou úsporou. Tyto výtahy se používají 
hlavně v moderních budovách, které často mají atypické tvary a proto umístění výtahu se 
strojovnou by bylo nežádoucí a navíc mají velice moderní a pokrokový vzhled. Designově 
atraktivní jsou hlavně výtahy s prosklenou šachtou, kde je kompletně celé zařízení včetně jeho 
příslušenství vidět, což z výtahu dělá nejen důležitou a potřebnou věc, ale také velmi estetický 
doplněk budov. Budoucnost výtahových zařízení, se proto bude nejspíše ubírat právě tímto 
směrem, protože v době ve které žijeme je kladen důraz právě na funkčnost, nízké náklady a 
moderní vzhled.  
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