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ABSTRAKT 
 
Předložená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojního inženýrství se 
zabývá konstrukcí, rozdělením a principem funkce osobního výtahu a také popisem jeho 
základních částí. Na základě dostupných informací je zde popsáno několik variant pohonů 
osobního výtahu, které jsou podrobně rozebrány a zhodnoceny. 
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ABSTRACT 
 
The submitted work, which was elaborated within the frame of bachelor study of the Mechanical 
Engineering B2339-00. It deals with structure, classification, operating principles of passenger 
elevator and description of it is base components. Several variants of the passenger elevators are 
described, analyzed and evaluated here, according to available information. 
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1 ÚVOD 
 
 Výtah je dopravní prostředek užívaný jako zdvihací zařízení pro dopravu osob, nákladů 
svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. Výtahy mají dlouholetou historii. První zmínka o 
výtazích je v pracích římského architekta Vitruvia, který hlásil, že v roce 236 př. n. l. Archimédes 
vynalezl první výtah. Kabina byla tehdy přivázána na ocelovém provaze a do výšky ji zvedal 
ruční vrátek. V té době si byli vědomi, že si tímto mechanismem podstatně ulehčí manipulaci s 
těžkými břemeny. Počáteční konstrukce výtahů byly velmi jednoduché a pohon zajišťovala voda, 
pára nebo i lidská a zvířecí síla.  
 V 19. století sestavil Američan Otis výtah, vypadající jako ty dnešní, akorát na parní 
pohon. S postupem času, technického pokroku a budováním vyšších staveb se tohle odvětví 
začalo rychle rozvíjet. S nástupem průmyslové revoluce se rozvoj svislé dopravy ještě urychlil. 
  Následovaly za sebou důležité vynálezy, čímž se začali měnit i pohony a mechanismy 
výtahů. Vícepodlažní objekty mohutnějších průmyslových podniků si řešení vertikální dopravy 
přímo vynucovaly. Jejich pohon byl v počátcích převážně transmisní parní a převažovaly výrazně 
výtahy nákladní nad osobními.  
 Dnes převažují drtivě osobní výtahy a staly se nepostradatelnou součástí patrových a 
výškových budov, kde si běžný život bez nich nedokážeme představit. Důraz se klade hlavně na 
bezpečnost, kde je nezbytně nutné dodržovat dané technické normy a předpisy. Důležité jsou taky 
konstrukce výtahů, design výtahů a mimo jiné také snížení pořizovacích a provozních nákladů. 
Také je důležitá malá spotřeba energie a tichý chod. Mezi nejvýznamnější výrobce výtahů 
používaných v Česku patří firmy OTIS, KONE, Schindler a jiné. Cena běžného výtahu je kolem 
milionu Kč. Dnešní lidé od výtahových mechanismů požadují hlavně bezpečnost, rychlost, 
komfort, snadné a jednoznačné ovládání. 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1 Charakteristika výtahů 
 Výtah je strojní zařízení, sloužící k přerušovanému nebo plynulému zvedání nebo 
spouštění osob a předmětů mezi dvěma nebo několika stálými místy. U výtahu s přerušovaným 
pohybem probíhá nastupování a vystupování osob nebo vykládání a nakládání předmětů při 
stojící kleci. Výtahy s plynulým provozem umožňují nástup a výstup osob za jízdy (tzv. 
páternostery). Břemena a přepravované osoby jsou v době pohybu výtahu v kleci. Klec se 
pohybuje po dráze přesně vymezené podél pevných vodítek, které jsou zakotveny v šachtě 
výtahu. Klec je zavěšená na několika nosných prvcích, které ji spojují s mechanickým ústrojím. 
[1] [2] 

2.2 Historie výtahů 
 První zmínka o výtahu, je v pracích římského architekta Vitruvia, který hlásil, že v roce 
236 př. n. l. Archimédes vynalezl první výtah, byla to klec na konopném laně a vrátek poháněný 
na ručně nebo zvířaty. Předpokládá se, že výtahy tohoto typu byly instalovány v Sinai klášteře 
Egypta. [1] [3] 
 
Důležité milníky ve vývoji výtahů [1]: 
- 15. století výtah pro papeže – pohon výtahu na lidský pohon šlapacím kolem 
- 17. a 18. století Francouz Valayer – první výtah s protizávažím, rozvoj výtahů na hradech a u 
bohatých vrstev 
- v roce 1853 vynalezl Elisha Graves Otis výtah s parním pohonem, plošina vybavená vodítky, 
bezpečnostní zařízení tvořené dvěma západkami, které při přetržení lana zapadly do hřebenů na 
vodítku 
- v roce 1857 první osobní výtah v New Yorku se zachycovacím ústrojím, pohyboval se rychlostí 
0,2 m/s, bubnový pohon 
- v roce 1867 Léon Edoux – první hydraulický výtah, vyšší zdvih než bubnový, možnost regulace 
rychlosti a zastavení v kterémkoliv místě. 
- v roce 1880 Werner von Siemens – první výtah s elektrickým pohonem 
- v roce 1890 Anton Freissler – první trakční (třecí) pohon, lano opásáno kolem hnacího kotouče 
- v roce 1894 firma Otis Elevator Company – první výtah s univerzálním tlačítkovým řízením 
  
 Od roku 1950 rozvoj výtahové techniky, nejrozšířenějším typem je výtah s třecím 
pohonem a mechanickou převodovou skříní mezi elektromotorem a hnacím kotoučem, dopravní 
rychlosti do 2 m/s. Rychlost se v určité vzdálenosti od cílového podlaží snižuje na dojížděcí 
hodnotu, která je třetinou až šestinou jmenovité hodnoty. Dvourychlostní asynchronní motory. 
 V roce 1950 až 1990 probíhá typizace výtahů a jejich částí, montáž se provádí už ve 
výrobní hale. Výtahy jsou dodávány smontované, betonové šachty od výrobce. [1] 
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2.3 Rozdělení výtahů 

2.3.1 Staré rozdělení podle normy ČSN 27 40 00 [2] 
A – pro dopravu osob nebo osob a nákladu 
 A1 výtahy se samoobsluhou do nosnosti 1000kg pro 12 osob 
 A2 výtahy určené pro provoz s řidičem 
B – nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob 
 B1 výtahy do jejichž klece smí vstoupit osoby 
 B2 do jejichž klece nesmi vstoupit osoby 
C – malé nákladní výtahy do nosnosti 100kg, v jídelnách 
D – stolové (chodníkové) s nákladem 500kg 
 D1 - s řidičem 
 D2 - se zakázanou dopravou osob 
E – osobní oběžné (páternosterové) 
F – výsypné (skipové) 

2.3.2 Nové rozdělení výtahů s elektrickým pohonem dle ČSN ISO 4190-1 [2] 
třída I   – výtahy určené pro dopravu osob 
třída II  – výtahy pro dopravu osob i nákladu, od výtahu třídy I se liší úpravou klece 
třída III  – výtahy určené pro dopravu lůžek 
třída IV  – výtahy pro dopravu nákladů doprovázených osobami 

třída V  – malé nákladní výtahy bez přístupu osob, plocha podlahy do 1m2 a výšky 1,2 m 

2.3.3 Rozdělení podle charakteristických částí [1] [4]  
Podle druhu pohonu:    - s elektrickým pohonem   
                                       - s hydraulickým pohonem 
                                       - s pneumatickým pohonem 
 
Podle použití:                - osobní  
                                       - nákladní  
                                       - lůžkové  
                                      - jídelní  
 
Podle výšky budovy:    - nízké  
                                       - střední  
                                       - výškové  
 
Podle rychlosti:              - nižší  
                                       - střední  
                                       - vysoké 
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2.4 Základní parametry výtahů [1] [2] [4]  
 

- nosnost výtahů: 320; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 až 20000kg 
- jmenovitá rychlost: 0,4 (pouze pro hydraulické výtahy); 0,63; 1,00; 1,60; 2,50 m.s-1 

(1,60 až 2,5 m.s-1 pouze pro elektrické výtahy) 
- umístění strojovny: nad šachtou, pod šachtou, vedle šachty  
- počet vstupů: přední nebo přední a zadní 
- zdvih výtahu 
- počet stanic 
- rozměry šachty, klece a strojovny 
- napětí elektrické sítě 
- hustota spínání a zatěžovatel 
- druh řízení výtahu 
- provedení a ovládání šachetních dveří 
- umístění výtahu v budově a druh prostředí v budovách 
- přesnost zastavení 

 
Všechny tyto parametry musíme brát v potaz, při navrhování nového výtahového mechanismu.  
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3 Zákonné ustavení o provozu výtahů v ČR 

3.1 Základní ustanovení [5] [6] 
  
 V České republice stanoví technické požadavky na výtahy nařízení vlády č. 27/2003 Sb. 
ve znění nařízení č. 127/2004 Sb. Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských 
společenství stanoví technické požadavky na výtahy, které trvale obsluhují různé výškové úrovně 
budov a staveb, a na bezpečnostní komponenty, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů. 
Výtahem může být podle tohoto předpisu zařízení s tuhými vodítky odkloněnými od vodorovné 
roviny v úhlu větším než 15 stupňů, určené k přepravě osob, osob a nákladů, pouze nákladů, 
pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím 
zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.  
 Z definice výtahu jsou vyloučeny lanové dráhy, lyžařské vleky, ozubnicové dráhy, 
speciální výtahy pro vojenské nebo policejní účely, těžní zařízení, jevištní výtahy, výtahy v 
dopravních prostředcích, výtahy spojené se strojním zařízením a stavební výtahy.  
 Do českého nařízení jsou zapracovány požadavky Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
výtahů. 
 
Technické normy: 
ČSN EN 81 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 
ČSN ISO 9386-1 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí 
ČSN 27 4014 (únor 2007) Evakuační výtahy 
 
 Z hlediska náročnosti technických požadavků a požadavků na revize výtahů se v Česku 
rozlišují výtahy z období do 1. ledna 1993, kdy začala platit evropská bezpečnostní norma, 
výtahy z období do 1. října 1999 a novější výtahy. 
 Odbornou prohlídkou by měly výtahy procházet jednou za tři až čtyři měsíce, podle stáří 
výtahu, odbornou zkouškou jednou za tři roky, inspekční prohlídkou starší výtahy do tří let od 
poslední odborné zkoušky, novější výtahy do 6 nebo 9 let od poslední odborné zkoušky. 
 

 

  



14 

 

3.2 Bezpečnostní požadavky na jednotlivé části [7] 

3.2.1 Nosná část  
 Nosná část výtahu musí být klecí. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, 
aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a 
nosnosti výtahu. 
 Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena 
a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila v přístupu a užití osobám s 
omezenou schopností pohybu a orientace, například osobám na vozíku pro invalidy, a aby 
umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání. 

3.2.2 Závěsná a podpěrná zařízení  
 Závěsná nebo podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být 
konstruována a vybrána tak, aby zajišťovala potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovala 
riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky užívání, použitý materiál a výrobní 
podmínky. 
Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně dvě samostatná 
lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Lana a řetězy nesmějí být nastavovány, 
pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok. 

3.2.3 Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)  
- výtahy musí být konstruovány, vyrobeny a namontovány tak, aby v případě překročení 

nosnosti stanovené dodavatelem výtahu bylo zabráněno jejich uvedení do pohybu 
- výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti, tento požadavek se nevztahuje na 

výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti 
- rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost 
- výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce 

nosných lan na kotouči 

3.2.4 Výtahový stroj  
 Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje 
na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží nahrazena druhou klecí. Dodavatel výtahu musí 
zajistit, aby výtahový stroj a k němu patřící zařízení byly nepřístupné, s výjimkou údržby a 
nouzových případů. 

3.2.5 Ovládání  
- ovládací prvky výtahů určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

musí být vhodně konstruovány a umístěny 
- funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny 
- přivolávací obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené 
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4 Hlavní části výtahů 

4.1 Schéma výtahů 

4.1.1 Výtah se strojovnou nad šachtou (obr. 1) 
1. výtahový stroj  
2. hnací lanový kotouč 
3. nosná lana 
4. klec 
5. vyvažovací závaží 
6. výtahová šachta 
7. nárazníky klece 
8. nárazník vyvažovacího závaží 
9. klecové dveře 
10. šachetní dveře 
11. dveře do strojovny 
12. montážní otvor 
F – horní část šachty nad horní stanicí 
H – výška strojovny 
P - prohlubeň 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma výtahu se strojovnou nad šachtou [1] 
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4.1.2 Výtah se strojovnou dole (obr. 2) 
1. výtahový stroj 
2. hnací lanový kotouč 
3. vodící kladky 
4. ocelová lana 
5. kladky pro klec a závaží 
6. nosník vodících kladek 
7. klec výtahu 
8. vyvažovací závaží 
9. nárazníky 
10. základ pod výtahový stroj 
11. tlumící desky 
12. vodítka klece nebo závaží 
13. šachta výtahu 
14. strojovna výtahu 
15. základová půda, zemina 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 2 Schéma výtahu se strojovnou dole [1] 
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4.2 Strojovna výtahu 
 Strojovna výtahu (obr. 3) je samostatná místnost, ve které je uložen výtahový stroj s 
příslušenstvím.  Začíná zde každá kontrola, revize i údržba výtahu. Ve strojovně je soustředěna 
největší část výtahu – strojní i elektrická. Strojovna musí být zvláštní, uzavíratelná a dostatečně 
osvětlená a větraná místnost, do které musí být zajištěn snadný přístup a umožněna doprava 
výtahových částí s hmotností přes 100 kg. Na strojovně musí být ocelové dveře, které se otevírají 
ven, jejich minimální velikost je 800x1970 mm. Ve strojovně musí být umístěn hasicí přístroj. [1] 

 
Obr. 3 Strojovna výtahu, která je vybavena hlavním vypínačem,  

rozvaděčem a pohonem [8] 
 

 
 
 
 
 
 



 

4.3 Výtahový stroj 
 Výtahový stroj je uložen na
rám je uložen na nosníku z betonu. Mezi
pryžové pružiny nebo ferokorkové

 
 
 Výtahový stroj (obr. 5)
zdroje na pohyb pomocí mechanických, hydraulických nebo jiných prost
brzda, převodovka, třecí kotouč
Jeho hlavními částmi jsou: 
 
 
 
 
1. převodovka 
2. brzda 
3. brzdový kotouč 
4. pružina 
5. pryžové válečky 
6. hřídel 
7. ložisko 
8. třecí kotouč 
9. elektromotor 
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Výtahový stroj je uložen na rámu, který je svařovaný z ocelových profil
uložen na nosníku z betonu. Mezi nosníkem stroje a nosníkem podlahy bývají vloženy 
pružiny nebo ferokorkové desky. [1] 

 
Obr. 4 Uložení výtahového stroje [1] 

5) je motorickým zdvihacím ústrojím výtahu, jenž p
zdroje na pohyb pomocí mechanických, hydraulických nebo jiných prostř

ecí kotouč apod.). Každý výtah musí mít nejméně jeden výtahový stroj. 

Obr. 5 Výtahový stroj [1] 

ocelových profilů (obr. 4). Tento 
podlahy bývají vloženy 

ickým zdvihacím ústrojím výtahu, jenž přeměňuje energii 
zdroje na pohyb pomocí mechanických, hydraulických nebo jiných prostředků (motor, spojka, 

ě jeden výtahový stroj.  
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4.3.1 Elektromotor 
 Výtahový stroj je vybaven speciálním elektromotorem zkonstruovaným pro použití ve 
výtahové technice. Elektromotor má mít strmou charakteristiku. Hřídel elektromotoru má 
umožňovat nasazení ručního kola pro dopravu osob při poruše do nejbližší stanice. [4] [9] 
 
Druhy používaných elektromotorů: 
Jednorychlostní střídavý asynchronní výtahový elektromotor  
 Je to nejstarší používaný typ pohonu výtahů. Dosáhneme pouze jednu možnou rychlost 
otáčení. Použitím frekvenčního měniče s tímto jednoduchým motorem dosáhneme možnost 
použití pro vyšší rychlosti výtahů a lepší přesnost zastavení ve stanici s plynulým rozběhem a 
zastavením. [10] 
 
Dvourychlostní střídavý asynchronní výtahový elektromotor  
 Tento elektromotor má k dispozici dvě rychlosti otáčení, jelikož dochází k přepínání dvou 
vinutí s různým počtem pólů. Jedna rychlost je pomalejší a používá se ke zpomalení výtahu před 
zastavením, tím se zvyšuje přesnost zastavení výtahu ve stanici. [10] 
 
Stejnosměrný motor v Leonardově zapojení 
 Používal se v minulosti pro vysoké nároky regulace rychlosti, točivého momentu a 
brzdění. [10] 
 
Tandemový elektromotor  
 Skládá se ze dvou samostatných motorů s různým počtem pólů na jednom hřídeli ve 
společné kostře. Funkce je obdobná jako u dvourychlostních střídavých asynchronních 
elektromotorů. [10] 
 
Pohon s dojezdovým strojem  
 Obdobná funkce jako u dvourychlostního elektromotoru. Pomaloběžné vinutí nahrazuje 
samostatný elektromotor s vlastní převodovkou a spojkou. [10] 
 
Synchronní motor  
 Představuje současné trendy technického provedení výtahových motorů. S rozvojem 
elektroniky a automatizace je dnes možné použít v kombinaci s frekvenčním řízením tento 
poměrně jednoduchý elektromotor. Napájení a řízení výtahových synchronních motorů zajišťují 
vhodné měniče kmitočtu. Nejčastěji se používá bez převodovky. [10] [11] 
 Pro uživatele představuje největší výhodu tohoto pohonu podstatně vyšší účinnost proti 
pohonu s asynchronním motorem a převodovkou. Díky vyšší účinnosti je možné uspořit až 30 % 
nákladů na elektrickou energii. [11] 
 Další z výhod při použití těchto pohonů u výtahů bez strojovny v obytných domech při 
provádění podstatných změn (modernizace) je i úspora prostoru stávající strojovny. [11] 
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Synchronní motor  
Má oproti asynchronním motorům tyto výhody [11]: 

- vysokou momentovou přetížitelnost 
- velmi dobré dynamické vlastnosti 
- plynulá regulace od nulových do maximálních otáček s velkou rovnoměrností otáčení 
- velmi dobrá účinnost a účiník ve všech režimech činnosti 
- vytváření momentu v klidovém stavu 
- vysoká přesnost regulace 
- menší rozměry a hmotnost 

  
Rozdělení synchronních výtahových motorů: 
 Z hlediska základního koncepčního řešení rozdělit na dva základní směry [11]: 

- motory klasického uspořádání elektromagnetického (tzv. s vnitřním rotorem) 
- motory s vnějším rotorem 

  
 Z hlediska poměru rozměrů elektromagnetického obvodu (tzn. vnější průměr statoru k 
délce železa) lze tyto motory rozdělit do tří základních skupin [11]: 

- motory extremně krátké a o velkém průměru statoru (tzn. diskové, ploché) pro rozsahy 
momentů od 350 N.m až do 2200 N.m; u těchto motorů se používají bubnové nebo 
kotoučové brzdy  

- motory štíhlé, tzn. s co nejmenším průměrem statoru, ovšem větší délky pro použití ve 
výtazích bez strojovny a s potřebou menšího momentu (velkých momentů by s ohledem 
na extremní délku nešlo dosáhnout), tzn. do momentů cca 1000 N.m. U těchto motorů je 
nutno použít pouze axiální brzdy, které v současnosti již neomezují momentové možnosti. 

- motory klasického provedení, které mají nevýhodu větší potřeby zástavbových rozměrů, 
ovšem výhodu možnosti provedení od momentů cca 250 Nm až do 3000 Nm; u těchto 
motorů lze použít všech tří druhů brzd, bubnových, kotoučových nebo axiálních 

  
 Z hlediska tepelných možností využití motorů [11]: 

- motory s cizí ventilací 
- motory bez ventilace, chlazené pouhou konvekcí 
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Možnosti použití jednotlivých provedení synchronních výtahových motorů: 
Diskové - ploché motory 
 Tyto motory byly původně určeny především pro nové konstrukce výtahů, tzn. 
novostavby a to především pro výtahy středních nosností (resp. i nižších) v budovách, určených 
pro firemní a reprezentační účely, hotely a další obdobné druhy budov. Dnes se však díky 
rozšíření výroby těchto motorů a snížením cen používají s výhodou i v obytných budovách a při 
rekonstrukcích výtahů. Umožňují zástavbu motoru bez nároků na strojovnu, což samozřejmě 
vede k úsporám rozměrovým a u novostaveb i finančním. [11] 
 
Štíhlé motory 
 Tyto motory se používají většinou v provedení s chlazením tak, aby měly co nejmenší 
průměr, a jsou určeny pro výtahy menších a středních nosností, zejména pro novostavby, resp. 
pro nové konstrukce výtahů bez použití strojovny ve firemních budovách, reprezentačních 
budovách, ale i v obytných novostavbách vyšší kategorie. V důsledku cenových tlaků je cenová 
úroveň těchto motorů relativně nízká a proto je nutné je vyrábět ve větších sériích. [11] 
 Lze říci, že tyto stroje patří momentálně k nejžádanějším a určují současný trend pohonů 
výtahů. Na trhu jsou stroje jak s vnějším, tak i s vnitřním rotorem. Stroje s vnějším rotorem mají 
tu výhodu, že spoří místo v délkovém rozměru, neboť rotor je současně lanovnicí. [11] 
 
Stroje klasické koncepce 
 Tyto motory mají tu výhodu, že je lze použít ve všech kategoriích nosností výtahů a to jak 
u modernizací stávajících výtahů s využitím strojovny, tak i při nových konstrukcích výtahů ve 
všech druzích budov, zejména potom u služebních a nákladních výtahů v budovách a provozech, 
kde je předepsána nízká hladina hluku. Jejich nevýhodou samozřejmě jsou relativně velké 
rozměry, zejména s bubnovými nebo kotoučovými brzdami a tím nutnost přítomnosti strojovny 
nad výtahovou šachtou. [11] 
 Výhodou těchto motorů je také jejich robustnost, vysoká tepelná odolnost při chlazení a 
tím i vysoká spolehlivost. [11] 
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4.3.2 Převodovka 
 Dříve se používaly výhradně pohony se šnekovými převodovkami, hlavně pro možnost 
dosažení samosvornosti. Šnek bývá válcový a šnekové kolo globoidní. Protože šnekové 
převodovky mají nižší účinnost a také se výrazně zahřívají, jsou v současnosti nahrazovány 
převody s lepšími vlastnostmi. Používají se planetové převodovky, méně často i harmonické 
převodovky nebo převody ozubenými řemeny. [10] 
 Bezpřevodové výtahové stroje (obr. 6) jsou účinnější než tradiční stroje s převodovkou. 
Jelikož v tradičních motorech má šneková převodovka většinou účinnost nižší než 60 %, což má 
za následek nutnost použití motorů s větším výkonem, takže je spotřebováno více energie na 
každou jízdu. [12] 
 Naproti tomu bezpřevodové výtahové stroje spotřebovávají méně energie a nepotřebují 
žádný olej a to znamená úsporu provozních nákladů. Také potřebují menší záběrový proud, což 
znamená potřebu nižšího záložního generátoru, což snižuje celkové náklady. Bezpřevodová 
technologie v kombinaci s frekvenčním měničem, nabízejí bezkonkurenčně tichý chod a plynulé 
zrychlení či zpomalení, poskytující lepší jízdní vlastnosti a pohodlí pro cestující. [12] 
 
 

 
Obr. 6 Bezpřevodový výtahový stroj vybavený synchronním motorem s permanentními magnety 

a frekvenčním řízením – pohyblivou části je zde pouze rotor [12] 
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4.3.3 Spojka 
 Slouží ke spojení hřídele elektromotoru se vstupním hřídelem převodovky. Používají se 
pružné spojky, které dovolí malé nesouososti a tlumí rázy. V některých případech bývá součástí 
spojky i brzdový mechanismus. [10] 

 

4.3.4 Brzda 
 Brzda (obr. 7) je důležitou částí pohonu elektrického výtahu. Jejím účelem je udržování 
pohonu v klidovém stavu v přestávkách mezi jízdami, ale u většiny výtahů působí i jako brzdící 
zařízení. U moderních regulovaných pohonů působí brzda jenom jako stavěcí v klidové poloze. 
[10] 
 Z bezpečnostního charakteru brzdy vyplývá, že musí působit i při výpadku napětí, takže 
brzdný účinek je vyvolán pružinami. Při odbrzďování se používá elektromagnet, který brzdu 
automaticky uvolní, nebo se používají elektrohydraulické odbrzďovače, ale ty se používají jen 
velmi zřídka, protože jsou na ně kladeny vysoké finanční nároky. [10] 
 Brzda výtahu musí mít taky možnost ručního odbrzdění pro nouzové situace. Brzdové 
obložení musí být vyrobeno z nehořlavého materiálu a nesmí obsahovat azbest. V r. 1993 došlo k 
významné změně v požadavcích na brzdu (obr. 8) výtahu. Začalo se požadovat zdvojení všech 
částí, které vytvářejí brzdný účinek. Dále je ustanoveno, že brzda při působení jen jedné čelisti, 
musí být schopna zastavit výtah jedoucí směrem dolů, se zatížením o 25% větším než je nosnost 
výtahu. [10] 
 

 
 
            Obr. 7 Princip elektromagnetické              Obr. 8 Dvojčinná elektromagnetická brzda [13] 
                           čelisťové brzdy [15]                   
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4.3.5 Hnací lanový kotouč (třecí kotouč) 
 Lanový kotouč (obr. 9) přenáší třením kroutící moment hřídele šnekového kola na nosná 
lana výtahu. Lanový kotouč má po obvodu drážky pro lana, které musí být vyrobeny s velkou 
přesností. Rozdíly v průměru a tvaru drážky by způsobily nestejné zatížení lan, zvýšené prokluzy 
a rychlejší opotřebení. [1] 
Tvar drážky se volí podle rychlosti výtahu, norma připouští 4 druhy drážek [1]: 

- polokruhová drážka 
- polokruhová drážka se zářezem 
- klínová drážka 
- klínová drážka se zářezem 

-  

 

Obr. 9 Hnací lanový kotouč [1] 
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4.4 Nosné orgány 
 Nosnými prostředky výtahů jsou buď ocelová lana, nebo kloubové řetězy. Tyto prvky 
slouží k zavěšení klece a vyvažovacího závaží výtahu. Přenášejí i sílu pro zdvih klece nebo 
závaží. Obvykle se používají ocelová lana o jmenovitém průměru min. 8 mm. Kloubové řetězy 
(Gallovy řetězy) se používají jen u výtahů s malou dopravní rychlostí. Přenos hnací obvodové 
síly z kotouče na lana se uskutečňuje výhradně třením. Průměr lanového kotouče musí být 
minimálně 40 x větší než jmenovitý průměr lana. [1] 

4.4.1 Ocelové lana 
 Lana se vyrábí ze speciálních drátů kruhového průřezu spletených do šesti pramenů. Lana 
mají obvykle 114, popř. 222 drátů a jmenovitou pevnost 1300 až 1800 MPa. Výtahy pro přepravu 
osob musí mít klec zavěšenou minimálně na dvou lanech, výtah s nosností 320kg na třech lanech 
a s vyšší nosností na čtyřech lanech. Průměr lana v tomto případě musí být min. 10 mm. 
Výtahová lana nesmějí být nastavována. [1] 
 Z důvodu bezpečnosti jsou ocelové lana tak předimenzovány, že i pouhé jedno lano udrží 
celou váhu výtahu i s nákladem (s cestujícími). Taktéž i upevnění konce lan musí mít nejméně 
stejnou bezpečnost jako lano. 
 
Vybrané průřezy ocelových šestipramenných lan (obr. 10) [1]: 
 
   114 drátů - ČSN 02 4322    222 drátů Seal - ČSN 02 4324     114 drátů - ČSN 02 4340 

 

Obr. 10 Průřezy lan [1] 
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4.4.2 Ploché lana 
 Firma OTIS vyvinula výtahy nové generace, kde se používají ploché lana (obr. 11). Jde o 
lana chráněná pláštěm z houževnatého polyuretanu. Každé ploché lano obsahuje 12 lanek 
obsahujících sedm pramenů se sedmi vlákny, celkem tedy 588 vysoce pevnostních ocelových 
vláken. Oproti klasickým ocelovým lanům zaručují plochá lana mnohem klidnější chod, omezují 
hlučnost a vibrace v kabině, jsou o 20 % lehčí a mají přibližně třikrát vyšší životnost. [14] 
 Vysoká ohebnost plochých lan umožňuje používat výtahové stroje s menším třecím 
kotoučem, nevyžadují mazání a tím minimálně ovlivňují životní prostředí. [14] 
 

   

Obr. 11 Ploché lana [14] 
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4.5 Výtahová klec 

4.5.1 Kostra klece 
 Je to nosná konstrukce, na níž jsou namontována další zařízení. Kostra klece (obr. 13) 
výtahů musí být ocelová a je obvykle vyrobena z válcovaných profilů tvaru U nebo L. Spojení 
jednotlivých částí je buď šrouby, nebo svary. Klec musí být vedena po ocelových vodítkách 
kotvených v šachtě tak, aby je nemohla opustit. Na všech stranách, mimo nástupní strany, musí 
být klec ohrazena plnými stěnami nebo drátěným pletivem. Strop klece musí snést zatížení 
obsluhující osoby. [1] 
Hlavní části kostry klece (obr. 12)[1]: 
1. držák, 2. mazání kluznic, 3. horní vodící čelist, 4. konzola snímačů polohy, 5. nájezdník 
spínačů, 6. zachycovače klece, 7. nosník podlahového rámu, 8. podlahové rámy, 9. dolní čelist 
klece, 10. Konzole nárazníku, 11. nárazník, 12. závěs šňůr, 13. Pružiny 
 

 
Obr. 12 Kostra klece [1] 
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                 a) trakčního (běžného)výtahu                                 b) hydraulického výtahu 

Obr. 13 Kostra klece [16]: 

 

4.5.2 Kabina klece 
 Kabina je samostatná část klece ohrazující prostor pro osoby nebo náklad a je 
namontována v nosné kostře. Kabina musí mít dveře opatřené spínačem, který nedovoluje jízdu 
dříve, dokud nejsou dveře uzavřeny. Kabina je ohrazena plnými stěnami, podlahou a stropem. 
Minimální výška klece je 2 m. Kabina musí být vybavena elektrickým osvětlením. Při použití 
plnostěnných dveří musí být v horní a dolní části větrací otvory, jejichž účinná plocha má být 
minimálně 1% užitné plochy klece. Mezi části kabiny a ocelovou konstrukci klece se vkládají 
pryžové podložky, které tlumí vibrace. Velikost podlahové plochy na osobu se volí v rozmezí 
0,14 až 0,2 m2 na osobu. Menší hodnoty se volí pro větší výtahy. [1] 
 Dále je kabina vybavena stanicovými ovladači, což jsou informativní displeje o poloze a 
pohybu výtahu. Slouží jako informace pro cestující. 
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4.5.3 Závěs klece 
 Slouží k připevnění klece na nosné prostředky – lana. [1] Každé lano musí být v závěsu 
připevněno samostatně. [1] Závěsy se dělí podle konstrukce do tří kategorií [1]: 

- pevné 
- vahadlové (obr. 14) 
- pružinové (obr. 15) 

Zatížení všech upevněných lan by mělo být stejné, toho se dá přesně dosáhnout pouze 
vahadlovým závěsem. Každý výtah má závěsový spínač, který vypne výtah při nadměrném 
prodloužení nebo přetržení lana. [1] 
 

 
Obr. 14 Vahadlová závěs klece [9] 

  

 

Popis obrázku [1]: 

1. konce lan  
2. objímky 
3. svorníky 
4. pružiny 
5. + 8. matice 
6. podložky pružin 
7. narážky  
9. opěrná deska  
10. + 12. vodící tyče 
11. přítažné pružiny 
13. příčník 

 
 
 
 
                                                                     Obr. 15 Pružinový závěs klece [1]  
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4.6 Vodítka 
 Vodítka (obr. 16) slouží k vedení klece a vyvažovacího závaží. Průřez vodítek je většinou 
speciální T-profil (kolejnice). Vodítka musí být dokonale rovná a po celé délce zdvihu musí mít 
stejnou vzdálenost. Nerovná vodítka by způsobily vibrace klece. Vodítka se montují z tyčí 
dlouhých 5m a spojují se spojkami se stejným průřezem. Spojení se provádí šrouby. Vodítka se 
do stěn šachty uchycují konzolami nazývanými kotvy. Vodítka se musí dobře mazat. Před 
montáží vodítek se provádí jejich pevnostní výpočet. 
 

 
 

Obr. 16 Upevnění vodítka: 1. vodítko, 2. příchytka, 3. úchyt v panelu 
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4.7 Vyvažovací závaží 
 Závaží je obvykle tvořeno betonovými nebo litinovými hranoly staženými ocelovými 
táhly, kterými jsou hranoly zavěšeny na příčníku. Závaží (obr. 17) musí být vedeno vodítky a 
pohybuje se buď v téže šachtě jako klec nebo v odděleném prostoru. Jsou-li pod závažím 
místnosti, musí mít závaží zachycovače. Na konci dráhy musí být pevná narážka pro dosednutí 
závaží. Klec výtahu i závaží jsou vedeny vodítky, kotvenými ve výtahové šachtě. Vyvažovací 
závaží vyvažuje zcela hmotnost klece s příslušenstvím a část hmotnosti břemene (40 až 50%). [1] 
 

 
Obr. 17 Vyvažovací závaží 
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4.8 Nárazníky 
 Nárazníky se používají ke zmírnění rychlosti klece nebo vyvažovacího závaží až do jejich 
zastavení při přejetí dolní krajní polohy. Jsou uloženy ve spodní části šachty. [1] 
Nárazníky mohou být [1]: 

- pevné  -  pro rychlosti do 0,25m/s u osobních výtahů a do 0,38m/s u nákladních výtahů. 
Mohou to být dřevěné špalky nebo gumové nárazníky (obr. 18) 

- pružinové - pro rychlosti 0,71 až 1,4m/s. Aktivní částí těchto nárazníků je tlačná 
šroubovitá pružina. Brzdná síla je úměrná stlačení pružiny. (obr. 19) 

- hydraulické - pro vyšší rychlosti. Skládá se z dutého válce napuštěného olejem, pístu a 
vratné pružiny. Brzdná síla má konstantní hodnotu (obr. 20) 
 

 
            Obr. 18 Gumový nárazník [17] 

 

 

 

 

 

       Obr. 19 Pružinový nárazník [17]                                  Obr. 20 Hydraulický nárazník [17] 
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4.9 Zachycovače 
 Zachycovače jsou spojeny s klecí nebo vyvažovacím závažím a používají se k zachycení 
klece nebo závaží při povolení nebo přetržení lan. Při zachycení klece je okamžitě vypnut řídící 
okruh výtahu. Zachycovače bývají obvykle umístěny pod podlahou klece a jsou navrženy tak, 
aby působily současně na obě vodítka. Musí být dobře přístupné. [1] 
 Impuls k činnosti zachycovačů vychází od závěsu lan nebo od omezovače rychlosti. 
Omezovač rychlosti je opatřen lanem, které je připevněno ke kleci a při vzrůstu otáček nad 
předepsanou mez zastaví omezovač rychlosti ovládací lano. Tím je dán impuls k uvedení 
zachycovačů do polohy. [1] 
Druhy zachycovačů [1]: 

- samosvorné zachycovače (velké přetížení působící na osoby) 
- klouzavé zachycovače (obr. 21) (plynulé zpomalení, princip třecích brzd – klešťových – 

malou silou se dosáhne velkého brzdného účinku) 
 

Samosvorné zachycovače [1] 
Mohou se používat do hodnoty dopravní rychlosti 0,7m/s a nesmí se používat v nemocnicích. 
Obvykle se vyskytují ve dvou provedeních a to: 

- klínové zachycovače (obr. 22) – zachycení klece nastane vysunutím klínů tak, že přijdou 
do styku s boky vodítka klece. Klín se opírá o vodič a má lícní stranu, která zapadá do 
vodítka.  

- výstředníkové zachycovače (obr. 23) se uvedou do provozu pootočením hřídelů, na nichž 
jsou naklínovány. Pohyb obou hřídelů je vázaný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Obr. 21 Klešťový zachycovač [9]                         Obr. 22 Klínový zachycovač [9] 
 
Popis: 1 – vodítko v šachtě, 2 – zachycovací klíny, 3 – kluzná vedení na kleci,  
 4 – zasouvací páky, 5 – kleště, 6 – kužel k rozpínání kleští, 7 – vřeteno,  
 8 – buben pomocného lana, 9 – pomocné lano, 10 – kostra klece 
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Obr. 23 Schéma zachycovače se dvěma výstředníky [1] 

 
Popis: 1 – výstředníky, 2 – ovládací lano, 3 – vodítko v šachtě 

4.10 Dveře klecí a šachet 
 Typ klecových a šachetních dveří závisí na druhu a nosnosti výtahu. Důležitým hlediskem 
pro volbu dveří je minimální čas na jejich otevření a uzavření. U osobních výtahů by šířka dveří 
měla umožnit současný výstup dvou osob (1100mm). U menších dveří je čas pro výstup 
podstatně delší. [1] 
 
Základní typy klecových a šachetních dveří [1]: 

- otočné – pro menší hustotu provozu:  - jednokřídlové (pravé nebo levé) 

       - dvoukřídlové 

 
- vodorovně posuvné jsou nejpoužívanější, pohon ruční nebo elektrický: 

                - jednostranné 

                - oboustranné (dvoudílné, čtyřdílné) centrálně 

          otvíravé 
 

- svisle posuvné – skládají se ze dvou dveřních panelů, které se pohybují součastně  
     – při otvírání dveří je horní panel zdvíhán a dolní panel je spouštěn pod  
        podlahu 
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4.11 Výtahové šachty 
 Šachta je prostor, ve kterém se pohybuje klec a vyvažovací závaží. Tento prostor je 
ohraničen podlahou v prohlubni, stěnami a stropem. Je přístupná šachetními dveřmi a dveřmi pro 
údržbu. [1] 
Mimo šachetní dveře jsou v šachtě ještě otvory [1]: 

- pro odvětrání plynu a kouře při požáru 
- pro větrání 
- pro montáž mezi šachtou a strojovnou 

 
 Stěny, strop a podlaha šachty jsou z pevných nehořlavých materiálů. Jsou to např. beton, 
zdivo, sklo s tloušťkou min. 7,5mm. V šachtě nesmí být žádné zařízení, které nepatří k výtahu, 
např. telefonní vedení nebo parní potrubí. Výtahová šachta nesmí být v přímém napojení na 
obytné místnosti. Rozměry šachty musí být po celé výšce v toleranci ± 10mm. [1] 
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5 Druhy pohonů osobních výtahů a jejich popis 

5.1 Trak ční výtahy  
 Pod pojmem trakční výtahy (obr. 24) rozumíme případ, kdy výtahový stroj s hnacím 
lanovým kotoučem přenáší hnací obvodové síly z kotouče na lana výhradně třením. Existuje řada 
lanových systémů a jejich použití závisí na místních podmínkách. Strojovna výtahu může být 
umístěna nad šachtou, pod úrovní nejnižšího podlaží nebo kdekoli vedle šachty mezi těmito 
dvěma krajními polohami. Váha jeho kabiny a obvykle i poloviny užitečného nákladu je 
vyrovnána protizávažím. Některé výtahy protizávaží nemají. Trendem poslední doby je ovšem 
instalace výtahů bez strojovny. Tento systém umožňuje zabudovat výtah do objektu budovy bez 
nároků na další prostory pro strojovnu. [18] 
 U všech typů trakčních výtahů může být zajištěn maximální komfort jízdy pomocí 
kvalitních výtahových strojů a frekvenčně řízeným pohonem. Tímto pohonem se plynulost jízdy 
trakčních výtahů vyrovná plynulosti jízdy výtahů hydraulických. [18] 

 
Obr. 24 Trakční výtah se strojovnou nad šachtou [19] 
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5.1.1 Uspořádání trakčních výtahů (obr. 25) [4] 
 
K – klec 
Z – vyvažovací závaží 
L – hnací kotouč 
V – vodící kladka 
 
 
a) výtah se strojem nad šachtou 
b) pro široké klece 
c) se zvětšeným úhlem opásání 
d) výtahový stroj vedle šachty 
e) výtahový stroj v prohlubni šachty 

 

 

                                                         Obr. 25 Schéma uspořádání trakčních výtahu [4] 
 

5.1.2 Zhodnocení trakčních výtahů [10] 
 
Výhody:  

- nižší spotřeba elektrické energie (projeví se při intenzivním provozu) 
- nižší náklady na servis (odpadá nutnost výměny olejové náplně) 
- větší přepravní rychlost a možnost zajistit větší zdvih výtahu než hydraulické výtahy 
- vysoká životnost technologie 
- nízké provozní náklady 
- vhodné všude tam, kde je možnost umístění strojovny nad šachtou popřípadě v patě 

šachty 
- snadná dostupnost neoriginálních náhradních dílů při servisu a údržbě 

 
Nevýhody:  

- potřeba dostačujícího místa pro strojovnu 
- nezbytné je použití vyvažovacího závaží 
- dochází k prokluzu lana na bubnech, takže se lana opotřebovávají otěrem 
- požaduje u strojovny větrání nebo s klimatizace závislou na klimatických podmínkách 
- u starších typů dochází k nepřesnému výškovému zastavování 
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5.2 Porovnání trakčních výtahu (TRE) a výtahů bez strojovny (MRL)  
 V posledních deseti letech průmysl vertikální dopravy prošel sérií změn ve výběru, 
instalaci a servisu trakčních výtahů. Jednou nejvýznačnějších novinek je vývoj výtahu MRL, 
který vyústil ziskem přibližně 70 % trhu tradičních výtahů a 75 % lanových hydraulických 
výtahů. [20] 
 Avšak mnoho podniků (provozovatelů) mělo výhrady proti realizaci MRL technologie a 
dávalo přednost klasickým trakčním výtahům. Klasické přiklonění se k trakčním výtahům bylo, 
z důvodu znepokojení s instalací a servisem výtahů MRL. Tradičně používali servisní pracovníci 
pro údržbu a provoz klasických trakčních výtahů neoriginální výrobky. Avšak s příchodem 
výtahů MRL museli začít používat originální zařízení, jelikož díly pro MRL byly 
specializované.[20]  
 Problém je dále komplikován tím, že výtaháři preferují z mnoha důvodů provedení a 
specifičnost originálních dílů, nejen z důvodů vynechání strojovny při konstrukční fázi a 
přednosti kompaktnosti zařízení, nižší váhy a vysoké účinnosti. [20] 
Porovnání trakčního výtahu a výtahu bez strojovny (tab. 1): 
 

 

Tab. 1 Porovnání trakčního výtahu (TRE) a výtahu bez strojovny (MRL) [20] 
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 Konstruktéři výtahů ve spolupráci s výrobci výtahů a montážními organizacemi navrhují 
umístění stroje MRL v malém prostoru v horní části šachty. V takovémto systému se používá 
MRL, zatímco je v současné době údržba výtahů TRE stále snadno přístupná. Prostor pro stroj v 
horní části šachty je menší než strojovna klasického trakčního výtahu. Požaduje se tu ale 
intenzivnější větrání nebo chlazení. [20] 

Schémata obou typů výtahů: 

 

Obr. 26 Schéma klasického výtahu TRE [20]      Obr. 27 Schéma výtahu bez strojovny MRL [20] 

Zhodnoceni obou variant: 

 Trh výtahů MRL i TRE bude pokračovat na trhu pro budovy nad čtyři podlaží. Společný 
koncept konstrukce MRL a TRE povede ke kombinaci využití vyšší efektivnosti a úspoře energie 
výtahů MRL. Současně kompaktnost strojního zařízení ukazuje přednost TRE ve snadné 
přístupnosti ke stroji, bezpečné údržbě při vyloučení střechy klece, jako plošiny pro provádění 
údržby. Náklady při sloučení technologií MRL a TRE mohou umožnit iniciativu pro využívání 
tohoto druhu výtahů. [20] 
 Klasický systém je přitažlivý pro servis výtahů, protože poskytuje možnost snadné 
přístupnosti ke stroji. [20] 
 

 

* zkratky: TRE (Traction elevator) Trakční výtah, MRL (Machine room-less) Výtah bez strojovny 
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5.3 Výtahy s pohonem GeN2 
 Kompaktní pohon GeN2 (obr. 28) je značně energeticky účinnější než převodový pohon. 
Je to bezpřevodový výtahový stroj má délku 1000 mm a průměr 250 mm. Stroj je umístěn v 
nejvyšší části výtahové šachty, takže nevyžaduje samostatnou strojovnu, čímž šetří prostor a 
odstraňuje nevzhlednou nadstavbu na střeše budovy. Zabudované permanentní magnety v motoru 
umožňují zmenšení výtahového stroje o 70% oproti klasickému stroji. Jednodušší manipulace a 
montáž. Pohon systému GeN2 má o více než 50% větší účinnost než jsou klasické pohony. [4] 
 Kompaktní pohon s plynulou frekvencí zajišťuje mimořádně plynulou a klidnou jízdu. 
Plastové ploché lana (obr. 11) odstraňují kovový styk mezi lany a třecím kotoučem. Originální 
řešený rám klece s bez převodovým pohonem minimalizuje vibrace výtahu při jízdě. [4] 
 

 

Obr. 28 Pohon sytému GeN2 [4] 
 
 Systém Gen2 (obr. 29) představuje další krok ve vývoji výrobků minimálně ovlivňujících 
životní prostředí. Ploché lana, bez převodového pohonu s utěsněnými ložisky odstraňují potřebu 
mazání. Pohon s permanentními magnety je méně náročný na energii než současné pohony. 
Elektromagnetický filtr eliminuje nepříznivé vyzařování a tím ovlivňování dalších elektrických 
spotřebičů v budově, čímž vyhovuje evropským normám vztahujícím se elektromagnetické 
kompatibility. [4] 
 Rozvaděče a ovládání je celosvětově zkoušeno. Systém je odolný i v podmínkách 
extrémních teplot, byl zkoušen na teplotní šoky, kolísání napětí, napěťové zkraty a výpadky, 
přechodné napěťové špičky - odolává všem možným výpadkům a odchylkám napájecího 
systému. [4] 
 Systém GeN2 umožňuje jednoduchou montáž - celosvětově ověřené s minimálními 
požadavky na stavební úpravu. Výtahové díly jsou maximálně před montované z výrobní firmy. 
[4] 
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Výhody systému GeN2 jsou: lepší využití prostoru budovy, rychlá a snadná montáž představuje 
úsporu času a nákladů, pohon je energeticky úsporný, chrání životní prostředí, vysoká 
bezpečnost, absence strojovny, ploché lana jsou pevné a jejich ohebnost umožňuje použití 
pohonu malých rozměrů. [4] 
Nevýhoda tohoto pohonu může být v tom, že se jedná o nový druh pohonu, který ještě není řádně 
otestován i když zatím se jeví jako bezporuchový. 
 

 

                                Obr. 29 Schéma výtahu pohonem GeN2 [4] 
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5.4 Hydraulické výtahy 
 Hydraulický výtah funguje zcela jinak než elektrický. Elektrický výtah je zavěšen na 
prostředku kabiny, ale hydraulický je zavěšen po straně kabiny. U hydraulických výtahů dochází 
k pohybu, díky pístu plněným olejem, který způsobuje vysouvání pístu, tudíž i pohyb kabiny 
výtahu. Hydraulické výtahy se vyznačují jednoduchou konstrukcí, vysokou účinností a 
bezporuchovým provozem. Jsou určeny pro střední a nízké budovy, kde si výtahy vystačí s nižší 
rychlostí (kolem 0,6 m / s). [4] [24] 
 Výtahy s hydraulickým pohonem vynikají menším nárokem své technologie na prostor ve 
výtahové šachtě. Jejich zdvih dosahuje až 25 metrů. Používají se v případě, kdy strojovna výtahu 
nemůže být umístěna nad nebo v přímém sousedství výtahové šachty, nebo když zákazník 
nárokuje co největší kabinu výtahu v dané šachtě. [4] [24] 

 
Obr. 30 Schéma výtahu pohonem GeN2 [22]             Obr. 31 Schéma výtahu pohonem GeN2 [23] 

5.4.1 Typy 
Přímé - klec výtahu je upevněna přímo na hydraulickém pístu. Strojovna je umístěna kdekoliv ve 
vzdálenosti maximálně 10 metrů od šachty. Maximální zdvih je 6 metrů. (obr. 30 a 31) [4] 
Nepřímé - klec výtahu je zavěšena na lanech, která jsou ovládána přes kladku hydraulickým 
pístem. Maximální zdvih výtahu je 20 metrů, což znamená vyšší spotřebu elektrické energie. 
Stejně jako u přímých hydraulických výtahů může být strojovna kdekoliv v dosahu 10 metrů od 
šachty. [4] 
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5.4.2 Zhodnocení hydraulických výtahů [4] [21] [24] 
 
Výhody: 

- možnost umístění strojovny do 10 m od výtahové šachty v kterémkoliv podlaží 
- jednoduché vyproštění osob 
- vhodné řešeni pro panoramatické výtahy 
- vysoká přesnost zastavení  
- stavebně méně náročná konstrukce šachty 
- nižší pořizovací cena 
- schopnost na krátké vzdálenosti těžká břemena 

 
Nevýhody: 

- vyšší příkon elektromotoru hydraulického agregátu 
- nutno provést vrt v prohlubni výtahu pro zapuštění hydraulického válce 
- vysoké náklady na následný servis 
- omezení zdvihu 
- nízká životnost technologie 
- ve vyšších patrech dochází při nástupu cestujících ke zhoupnutí klece, což cestující 

pociťují jako vadu 
- rychlost jízdy není konstantní, kolísá v závislosti na počtu cestujících a místě klece výtahu 

v šachtě 
 

5.4.3 Srovnání spotřeby energie u trakčních a hydraulických výtahů [24] 
 Argument o vysoké spotřebě elektrické energie u hydraulických výtahů se musí používat s 
opatrností, protože často bývají vyvozeny nerealistické závěry. Skutečností je, že náklady na 
provoz jednoho výtahu jsou podstatně nižší než náklady na servis. Je tedy důležité znát náklady 
za servis a za náhradní díly předem, ale to je většinou obtížné.  
 Spotřeba elektrické energie jednoho hydraulického výtahu je údajně 2 až 5 krát vyšší než 
u lanového výtahu. Nebylo ale řečeno, v čem spočívají tato čísla. Jak známo, menší spotřeba 
elektrické energie u lanových výtahů vyplývá z použití protizávaží. U hydraulických výtahů se 
všeobecně nepoužívá protizávaží, čímž se stává bezpečnějším, ovšem na úkor mírného zvýšení 
výkonu motoru.  
 Na druhé straně se u hydraulických výtahů mohou použít protizávaží, ale jenom za 
určitých podmínek (v oblastech, kde nebývají zemětřesení), abychom docílili podobné úspory 
energie jako u lanových výtahů. Už to samotné poukazuje na to, že tvrzení, že hydraulické výtahy 
jsou neekonomické, je nesprávné a zavádějící. Velká většina hydraulických výtahů se montuje 
kvůli větší bezpečnosti a jednodušší montáži bez protizávaží. Je logické, že vyšší výkony motoru 
zvyšují spotřebu elektrické energie, ale toto zvýšení je mnohem menší, než by se očekávalo, 
jelikož hydraulický výtah při jízdě dolů nespotřebovává energii.  
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5.5 Bubnový pohon 
 Pohon lanovým bubnem je historicky nejstarší. Lano se navíjí na litinový nebo ocelový 
buben výhradně v jedné vrstvě. Buben se kontroluje na kombinované namáhání v krutu, tlaku a 
ohybu. Na bubnu musí být drážky (obr. 32) ve tvaru šroubovice a jejich tvar musí odpovídat 
použitým lanům. [25] 
 Bubnový výtah má jedinou výhodu - nemá protiváhu, která zabírá určité místo v šachtě, 
tím dosáhneme maximálního využití prostoru šachty. Potom výtahová kabina může být přes 
celou výtahovou šachtu. Také zde nedochází k prokluzu lan – lana jsou navíjena. [10] 
Ale za to má několik nevýhod. Je to energeticky nejhorší řešení. Spotřeba elektrické energie v 
porovnání s výtahem s protiváhou a s moderním bezpřevodovým strojem je až o 40 % větší. 
Dalším problémem je vysoká hlučnost bubnových výtahů. [10] 
 Jsou vhodné zejména do panelových domů, kde maximální velikost instalovaného 
trakčního výtahu neumožní přepravu invalidních osob a kočárků. [10] 
 

 

Obr. 32 Drážka lanových bubnů [26] 

  



45 

 

6 Závěr 
 

 V práci jsem se snažil vycházet z dostupné knižní literatury, která je ale zastaralá. Najít 
nějaké vhodné prameny, ze kterých by se dalo čerpat aktuální informace o výtazích, se ukázal 
jako problém. Proto nejjednodušší řešení bylo kontaktování firem vyrábějící výtahy a firem, které 
poskytují servisní služby výtahů. Zde jsem získal plnohodnotné informace. Také jsem čerpal 
s internetových katalogů a prospektů. 
 V počátku práce jsem se věnoval historii výtahu, o tom jak vznikly a jak se postupně 
vyvíjely. Popsal jsem jejich přesnou charakteristiku a rozdělení. Dále jsem se věnoval legislativě 
o provozu výtahů v České republice a o daných bezpečnostních normách. Uvedl jsem základní 
schémata výtahů s popisem jednotlivých částí, které jsem později podrobně rozebral. Je zde 
vysvětleno, jak každá jednotlivá část výtahu funguje a k čemu slouží.  
 Ke konci práce jsem porovnával různé druhy pohonu osobních výtahů od těch starších až 
po ty nejnovější. Zjistil jsem, že hydraulické pohony se spíše hodí pro použití, jako výtahy 
nákladní. Jako osobní výtahy se moc neosvědčily, mají drahou údržbu, nekonstantní rychlost 
zdvihu a při nástupu pasažérů se lehce zhoupnou. V dnešní době existuji efektivnější pohony.  
 Nyní se používají hlavně trakční výtahy a výtahy bez strojovny. Výtah bez strojovny je v 
Evropě často používán, jeho vývoj a výrobu urychlily požadavky architektů, jenž se chtěli zbavit 
místnosti se strojovnou. Takže dochází k miniaturizaci pohonu výtahu. Výtahy bez strojovny 
mají obtížnější údržbu i řešení při nepojízdnosti. V některých případech existuje i problém se 
zvýšenou úrovní hladiny hluku. Výtahy by měly být používány uvážlivě s ohledem na provoz v 
budově - četnost jízd atd. Může vzniknout i problém s přístupností elektrických prvků a 
přístupem ke stroji obecně. Nesnadno přístupné můžou být i šachetní dveře, kterými se vstupuje 
do šachty, jenž jsou umístěny v horní stanici. Proto se servisní technici snaží preferovat trakční 
pohon, kde je lepší přístup k pohonu výtahu.  
 Taky stále dochází k novým objevům. Naposled byl vyvinut firmou OTIS nový poháněcí 
systém GeN2, jenž nepoužívá kruhové lana, ale ploché lana. Nejmodernější a nejvyšší budovy na 
světě jsou vybavovány tímhle systémem GeN2.  
 V testovacích zařízeních se zjistilo, že dnešní výtahy jsou schopny vystoupat zhruba do 
650 metrů, což je stále o několik desítek metrů více, než je nejvyšší budova na světě. Ale ovšem 
v době, kdy se stavitelé dostanou tak vysoko, budou i konstruktéři výtahů připraveni na 
takovouhle výzvu. Největší výzvou pro konstruktéry výtahů je zdolat vesmír. Postavit výtah až 
do „nebe“, je zatím jen sen. I když stále zdokonalující se technologie nám to třeba jednou 
umožní. 
 Výtahy jsou a budou nedílnou součástí našeho života. 
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