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Anotace 

Uhrová Martina: Návrh metodiky BOZP pro používání; údržbu a servis pohyblivých schodů, 

eskalátorů a pohyblivých chodníků: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 43 stran 

Bakalářská práce se věnuje bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, dále 

pak údržbě a kontrole těchto zařízení s cílem vyhodnotit jejich stav, zdali splňují požadavky 

na bezpečnost. Jejím cílem je návrh metodiky BOZP pro používání, údržbu a servis 

pohyblivých schodů, eskalátorů a pohyblivých chodníků posouzení rizik při údržbě a určit 

organizační a technická opatření.  

 

Klíčová slova: pohyblivé schody a pohyblivý chodník, bezpečnost, údržba, úraz 

 

 

 

 

Abstract 

Uhrová Martina: Design of an OSH Methodology for the Use, Maintenance and Servicing of 

Moving Staircases, Escalators and Moving Pavements: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB -

 Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013. 43 pages. 

 

Bachelor's thesis work is dedicated to the safety of escalators and moving psvements, as well 

as maintenance and inspection of these facilities in order to assess their condition, whether 

they satisfy the safety. Its aim is the design methodology for the health and safety of use, 

service and maintenance of escalators, moving walkways, escalators and risk assessment for 

maintenance and determine the organizational and technical measures. 

Keywords: escalator, moving pavements, safety, maitenance, injury 
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1. Úvod 

Eskalátory a pohyblivé chodníky se staly nedílnou součástí našich životů. Setkáváme se 

s nimi v obchodních centrech, na nádražích, v metrech a letištích. Slouží k usnadnění 

dopravy, ale také mohou být velmi nebezpečné, pokud nesplňují bezpečnostní požadavky, 

obzvlášť při zanedbávání servisu a údržby.  

Osobám, které toto zařízení využívají, se nejčastější stávají úrazy sevřením končetin mezi 

pevné a pohyblivé části zařízení, způsobené ztrátou rovnováhy. 

Moje práce je zaměřena na návrh metodiky pro používání, údržbu a servis pohyblivých 

schodů, eskalátorů a pohyblivých chodníků z hlediska BOZP.  

Pro vyhodnocení tohoto zařízení, z hlediska bezpečnosti provozu, bylo vytipováno 6 ks těchto 

zařízení, z toho - 3 pohyblivé schody a 3 chodníky. Bylo především zjišťováno, jak vizuální 

hledisko, tak momentální technický stav vytipovaného zařízení. Na základě konzultací 

včetně praktické účasti na údržbách těchto zařízení se zástupci firem, provádějící údržbu a 

opravy, bude vypracována metodika BOZP pro používání, údržbu a servis pohyblivých 

schodů, eskalátorů a pohyblivých chodníků. Rovněž technické normy, část o BOZP o které se 

tato problematika opírá, budou do metodiky zahrnuty. Metodika bude sloužit pro bezpečný 

provoz, údržbu a opravy tohoto zařízení. 

Bezpečnost pohyblivých schodů a chodníků se řídí podle norem ČSN EN 115-1 A1, která 

stanovuje požadavky na konstrukci a montáž, ČSN EN  115-2,  udává předpisy pro zvýšení 

bezpečnosti pohyblivých schodů a chodníků. 

Pravidla pro návody na údržbu jsou uvedeny v normě ČSN EN 13015+A1. Provoz se řídí 

nařízením vlády 176/2008 Sb., které stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Všechny 
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tyto předpisy a normy vycházejí ze zákona 22/1997 Sb. o výrobku. Avšak paradoxem v této 

problematice je, že zařízení umístěné na nádražích, metrech a stanicích MHD spadají pod 

drážní zákon, zařízení umístěné v obchodních centrech pod tento zákon nespadají.Tyto 

zařízení dle mého zjištění spadají pod takzvanou Výtahovou unií. Jedná se unii zástupců 

firem, které dodávají na trh výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.  

Součástí práce je také řešení zjištěných nedostatků u vybraných zařízeních a navržení 

nápravných opatření. 
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2. Rešerše použité literatury  

K vypracování bakalářské práce jsem využila několik pramenů, z nichž nejdůležitější byly 

normy, týkající se bezpečnostních požadavků pohyblivých schodů a chodníků. Dále jsem 

čerpala ze zákonů, odborné literatury a z technických dokumentů těchto zařízení. Byly 

využity také informace získané při obhlídkách pohyblivých schodů a dotazů na odborníky, 

které prováděli jejich údržby a opravy.  

ČSN EN 115-1+A1. Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků: Část 1: 

Konstrukce a montáž. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologií a státní 

zkušebnictví, 2010, 80 s 

Česká technická norma, která stanovuje možná nebezpečí a jejich rozsah, požadavky na 

bezpečnost, které vyplývají užíváním pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. 

 

ČSN EN 115-2. Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků: Část 2: Přepisy pro 

zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologií a státní zkušebnictví, 2010, 32 s. 

Česká technická norma, která stanovuje zásady pro zvýšení bezpečnosti zařízení především u 

starších zařízení s cílem dosažení stejné úrovně bezpečnosti jako u nových zařízení.  

 

ČSN EN 13015+A1. Údržba výtahů a pohyblivých schodů: Pravidla pro návody pro údržbu. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologií a státní zkušebnictví, 2009, 28 s. 

Česka technická norma, která stanovuje prvky nezbytné pro vypracování návodů pro údržbu, 

které jsou dodávány se zařízením.  



4 

3. Základní poznatky o pohyblivých schodech a pohyblivých 

chodnících 

3.1. Pohyblivé schody 

Pohyblivé schody neboli eskalátory jsou speciální řetězové dopravníky, které jsou určeny ke 

kontinuální dopravě osob. Pracují na principu řetězově propojených článků, resp. stupňů, 

které cyklicky obíhají po pevné dráze. Tvoří tak pohyblivé schodiště, zpravidla doplněné o 

přidržovací madlo.  

Nejdelší eskalátor v České republice se nachází v pražském metru ve stanici Náměstí míru, 

který měří 87 m. [1][2][3] 

 

3.2. Pohyblivé chodníky 

Pohyblivé chodníky neboli travelátory jsou speciální řetězové dopravníky určené pro dopravu 

osob při vodorovné i šikmé dopravě. Pracuje na principu řetězově propojených článků, které 

cyklicky obíhají po pevné dráze. Tvoří tak pohyblivý chodník, zpravidla doplněný o 

přidržovací madlo. Od eskalátoru se liší tím, že mívá menší sklon a dopravní plochy článků v 

činné poloze netvoří stupně, ale jsou v rovině.  

Nejdelší pohyblivý chodník u nás se nachází na letišti Václava Havla, který měří 102 m. [2] 

 

3.3. Historie   

První eskalátor zkonstruoval Jesse W. Reno v roce 1897 v New Yorku a sloužil jako zábavní 

atrakce. První komerční eskalátor byl vytvořen Renem ve spolupráci s firmu Otis Elevator 

Company v roce 1899.   

V Československu byl první eskalátor zprovozněn v roce 1926 na Letnou, místo zrušené 

podzemní lanové dráhy. Fungoval do roku 1935.  

První pohyblivý chodník měl premiéru v roce 1893 v Chicagu.[1][2] 
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3.4. Použité termíny a jejich definice 

Níže uvedené termíny a jejich definice jsou uvedeny v normě ČSN EN 115-1+A1 a jsou taky 

uvedeny v provozních příručkách zařízení.  

Balustráda 

Část zařízení zabezpečující bezpečnost uživatelů zajištěním stability, chrání před pohyblivými 

částmi a poskytuje podporu madel. Musí se nacházet na každé straně zařízení. 

 

Kryt balustrády 

Příčná část balustrády nesoucí vodicí profil madla a tvoří horní kryt balustrády. 

 

Madlo 

Poháněný pohyblivý pás, který slouží k uchopení uživateli při užívání zařízení 

 

Hřeben 

Díl, který se u obou podest prolíná do drážek schodových stupňů a tím usnadňuje přechod 

přepravovaným osobám. 

 

Schodový stupeň 

Vodorovná plocha u eskalátoru, na které stojí přepravované osoby. 

 

Sokl/ okopový plech 

Svislá část balustrády, která je v kontaktu s pohyblivými částmi zařízení. [5][6] 
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4. Úrazy a nehody 

Tato část mé bakalářské práce měla být věnována především statistikám úrazovosti. Hlášení 

pracovních úrazů, týkající se pracovníků údržby, oprav a servisů se řídí NV č.201/2010 Sb. a 

spadá do kompetence Státního úřadu inspekce práce, úrazy veřejnosti jsou velmi těžko 

zjistitelné, protože oficiální statistika o těchto úrazech neexistuje. Po získání informací u 

servisní firmy mi byla doporučena Správa železniční dopravní cesty Praha a Unie výtahového 

průmyslu. 

Informace byly zjišťovány jak na Unii výtahového průmyslu, tak i na Správě železniční 

dopravní cesty. Bohužel bez úspěchu, tyto organizace mi potřebné údaje nesdělily. 

Podle získaných informací na internetu a v tisku bylo zjištěno, že největší úrazovost na 

eskalátorech je v pražském metru. Tato organizace soustřeďuje největší počet těchto zařízení 

v ČR. To je dáno také velkou koncentrací cestujících a technickým stavem zařízení. Nejvíce 

úrazů dochází díky sevření dolních končetin mezi kryty a hřebeny schodů nebo sevřením 

prstů mezi madlo a balustrádu nebo sevřením prstů z důvodu špatného stavu madla. Další 

příčinou úrazů je ztráta rovnováhy, špatná manipulace se zavazadly a kočárky, jízda pod 

vlivem alkoholu a návykových látek, anebo nedovolené způsoby jízdy, jako je například jízda 

po madlech.  

Od roku 2006 do září roku 2009 se stalo v pražském metru 1272 nehod na eskalátorech, 

z toho bylo 139 zranění. 

Asi jeden z nejznámějších úrazu se stal v srpnu v roce 2009, kdy se sedmiletému chlapci 

zaklínila noha mezi boční stěnu a pojízdné schody. Chlapec přišel o 3 prsty a kus nártu. 

Rozsah zraněný je zřetelný z obrázku 1, na kterém je vidět jak dopadla chlapcova bota. [9] 
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Obrázek 1-Ukázka rozsahu zranění[9] 

 Tento případ ovšem není ojedinělý. Je to dáno špatným technickým stavem pražských 

eskalátorů a stářím jednotlivých pohyblivých schodů, některá tyto zařízení jsou provozována 

od začátku provozu pražského metra. Dopravní podnik už podnikl bezpečnostní opatření, 

týkající se např. omezení rychlosti chodu eskalátorů, ale stále ještě nejsou tato provedená 

opatření dostatečná. Asi nejvhodnějším řešením by bylo provést celkovou rekonstrukci 

eskalátorů, případně jejich výměnu za modernější a technicky na výši, ale bohužel 

z finančních důvodů to není možné.  

 

Případy dalších nehod 

Česka republika: 

Červenec 2009. Desetileté dítě si zranilo prst, který se mu zaklínil při výstupu z eskalátoru na 

stanici metra Náměstí Republiky. 

Září 2008. Šestiletému chlapci schody zachytily nohu a zhmoždily ji. Nehoda se stala na 

stanici Národní třída. 

Září 2007. Šestiletá dívka strčila ruku pod pás madla eskalátoru. Ten jí rozdrtil článek 

ukazováčku. 

Srpen 1978. Hned v první den provozu trasy metra A vtáhl eskalátor ženě kabát. Ta pak na 

schodech upadla a zranila se.[9] 
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Ve světě 

Prosinec 1982. Přetržený řetěz eskalátoru ve stanici moskevského metra Aviamotornaja mělo 

za následek zranění téměř stovky lidí a 8 úmrtí. 

Říjen 2003. Britská turistka v Římě se propadla do vnitřního soukolí eskalátoru. Ten ji 

rozdrtil. 

Únor 2005. Američanovi, který seděl na schodech eskalátoru, se mezi schody zamotala 

kapuce. Při pokusu o její vytrhnutí zachytil stroj i jeho ruku. Mladík následně zemřel na 

vykrvácení.[9] 

4.1. Požár v londýnském metru 

Nehody se netýkají pouze pádu a sevřením končetin. Jeden asi z nejznámějších požáru, který 

vznikl díky eskalátoru v metru, se stal v 18. listopadu 1987. Při tomto požáru zemřelo 31 lidí 

a víc než 60 lidí bylo zraněno. Požár se stal ve stanici metra  Kings Cross St Pancras v centru 

města.  

Požár se stal díky nahromaděného tuku, který sloužil jako mazání eskalátoru a odhozeného 

nedopalku od cigarety. Ke katastrofě také hodně pomohlo dřevěné obložení metra, které 

okamžitě začalo hořet a pomohlo k šíření požáru. Požár se rozšířil asi po 15 minutách. Škody 

jsou patrné z obrázků 2.[10] 

 

Obrázek 2-Rozsah škod v londýnském metru [10] 
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5. Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků 

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky musí splňovat bezpečnostní požadavky podle normy 

ČSN EN 115-1+A1 a 115-2. Jestliže nemohou být splněny všechny požadavky na bezpečnost 

a zůstávají zbytková rizika, musí se tyto snížit na minimum vhodným opatřením, např. 

uvedením značek a piktogramů na zařízení.  

 

5.1. Hrozící nebezpečí 

 

5.1.1. Mechanická nebezpečí 

Hrozí v bezprostřední blízkosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Záleží na 

provedení stroje.  

Jedná se o: 

 kontakt s pohybujícími se strojním díly, které jsou normálně nepřístupné 

veřejnosti 

 stlačení nebo ustřižení prstů mezi madlo a další části zařízení 

 sevření mezi pohyblivými částmi, jako je sevření mezi sokl a stupně, mezi 

hřeben a stupeň apod.  

 

5.1.2. Nebezpečí požáru 

Hrozí při nahromadění hořlavého materiálu v konstrukci, který může být zapálený díky tření 

nebo při přetížení pohonu. 
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5.1.3. Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu 

Nejvíce nebezpečných situací je způsobená uklouznutím a pádem osob.  

Jedná se především o: 

 pád v důsledku nedostatečného osvětlení nástupních a výstupních míst 

 pád způsobený náhlým zrychlením nebo zpomalením 

 pád díky jiné rychlosti madla 

 uklouznutí na podlahové desce, na hřebenech a na stupních 

 

5.1.4. Specifická nebezpečí 

Uvedené nebezpečí jsou typická pro tento druh zařízení. Většinou se jedná o činnosti, které 

jsou zakázány během užívání pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. Na chod zařízení 

a kontrolu těchto nebezpečí majitel nebo provozovatel zařízení.  

Jsou to: 

 chybějící části zařízení 

 lezení přes balustrády a po vnějších stranách balustrád 

 klouzání mezi balustrádami 

 jízda po madle 

 chůze v protisměru jízdy 

 zácpa na nástupištích a výstupištích 

 použití na přepravu jiných než povolených předmětů 

 pád z důvodu zneužití nouzové tlačítka [6] 
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5.2. Všeobecné požadavky na bezpečnost 

Všeobecné požadavky na bezpečnost vychází z předešlých uvedených nebezpečí dle normy 

ČSN EN 115. Uvedené požadavky nejsou brány jako jediné řešení, lze provést i jiné náhradní 

opatření, ale za předpokladu, že budou mít stejnou nebo vyšší úroveň bezpečnosti.  

Výrobce musí provést posouzení rizik na těchto zařízeních. Tam kde nemohou být splněné 

technické požadavky a zůstávají zbytková rizika, musí se provést vhodná opatření.  

Mechanické pohybující se části zařízení musí být zakryté. Výjimkou jsou přístupné části, 

jakou jsou stupně, palety, pás a madla, které užívají uživatelé.  

Pravidelné čištění konstrukce od usazených nečistot a hořlavých materiálu, díky kterým hrozí 

vzniku požáru.  

Materiály si musí zachovat svoje vlastnosti po celou dobu užívání s ohledem na okolní 

podmínky.  

Stupně, palety a pás musí vydržet všechna možná zatížení, která se mohou vyskytnout při 

jízdě.  

Vnější panely určené k otevírání musí být opatřeny elektronickým bezpečnostním zařízením, 

aby se zabránilo vniknutí nepovolaným osobám. 

Vstup do vnitřních prostor jako jsou poháněcí, vratné stanice a prostory se strojním zařízením 

musí být přístupny pouze pro oprávněné osoby.  

Inspekční kryty a podlahové desky musí být opatřeny zařízením, otevíratelné pouze klíčem.  

Mezery mezi stupni nebo paletami nesmí být větší než 6 mm. 

U zařízení musí být minimalizována možnost sevření. 

Madla musí být nepoškozená a vzdálenost mezi madlem a balustrádou nesmí být větší 

než 50 mm. A musí být zabráněno vztažení prstů v místě vstupu madla do zdí pomocí 

ochranného zařízení. 

Musí být minimalizované riziko vtáhnutí mezi hřebeny a stupně, palety nebo pás tím, že 

konce hřebenů budou zaobleny a upraveny.  
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Navržení a provedeni elektrické instalace musí být takové, aby zajistilo ochranu proti 

nebezpečí, které hrozí užíváním elektrického zařízení. 

Zabránění vstupu do prostor se strojním zařízením nepovolaným osobám. 

Dostatečně volný prostor u vstupu a výstupu s dostatečným osvětlením. [5] 

 

5.3. Bezpečnostní opatření 

Bezpečnostní opatření slouží k zabránění nebezpečným situacím, kdy může dojít k poškození 

zařízení a hlavně když jsou ohrožena zdraví a životy lidí. Bezpečnostní opatření slouží 

především k eliminaci zbytkového rizika.  

Jedná se především o: 

 zabezpečovací zařízení, které v případě nouzové situace ihned zastaví zařízení.  

 bezpečnostní značky, které informují uživatele o zákazech během užívání zařízení. 

 tlačítka nouzového zastavení, které se používá v případě, kdy je třeba okamžitě 

zastavit zařízení.  

  zábrany, které slouží k zajištění eskalátoru během údržby.  

 také jako bezpečnostní výchovná opatření lze označit seznámení s návody k použití a 

školení BOZP zaměstnanců údržby.[5] 
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5.3.1. Bezpečnostní značky a zvláštní nápisy u vstupu a výstupu 

Požadavky na značky a jejich vzhled jsou dány normou ČSN EN 115-1+A1.  

Značky musí být: 

 z trvanlivého materiálu 

 umístěny na viditelném místě 

 minimální velikost značky je 80 mm 

 napsány čitelným písmem v českém jazyce. 

Značky s upozorněním se nejčastěji umisťují na horní a dolní podestě, aby byly viditelné 

vstupujícím osobám.[5][6] 

Jedná se o tyto značky: 

 ,,Malé děti držte pevně‘‘ (viz obrázek 3)  

 

Obrázek 3-Ukázka značky: ,,Malé děti držte pevně'' 
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 ,,Psy neste‘‘ (viz obrázek 4) 

 

Obrázek 4-Ukázka značky: ,,Psy neste'' 

 

 ,Držte se madla (viz obrázek 5) 

 

Obrázek 5-Ukázka značky: ,,Držte se madla'' 

 ,,Přeprava dětských kočárků zakázána‘‘ (viz obrázek 6) 

 

Obrázek 6-Ukázka značky:,,Přeprava dětských kočárků zakázaná'' 
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V případě nutnosti, a pokud to vyžadují místní podmínky, lze umístit zákazové značky, např. 

,,Přeprava velkých a těžkých předmětů není dovolená‘‘ a ,,Vstup dovolen pouze v obuvi‘‘. 

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, které se spouštějí automaticky, musí být opatřeny 

zřetelné viditelnými značkami, které určují, zda je možno použít zařízení a ukazují směr 

pohybu. Používají se značky jako u silničního dopravního značení.[5][6] 

 

Obrázek 7 – Značka: nevstupujte na eskalátor[7] 

 

Obrázek 8 – Značka:eskalátor v provozu[7] 

 

5.3.2. Nouzový zastavovací spínač 

Musí být nainstalován u všech pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, je umístěn na 

dobře viditelném a snadno přístupném místě na každém nástupišti nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti.  

Provedení je v červené barvě a buď na něm anebo v jeho bezprostřední blízkosti, je nápis 

,,STOP‘‘.[5] 
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5.3.3. Zabezpečovací zábrany 

Používají se během provádění údržby, kontrol, oprav, nebo když je zařízení mimo provoz. 

Slouží k zabránění vstupu na zařízení nepovolaným osobám a tím předchází zranění osob. 

Zábrany se musí zajistit proti nedovolenému přemístění. Použité nápisy: Mimo provoz!, 

Zákaz vstupu! Nevstupujte![5][6] 

 

Obrázek 9- Možnost použitého zákazu[7] 
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6. Metodika pro používání, údržbu a servis pohyblivých schodů a 

chodníků z hlediska BOZP 

6.1. Použité termíny 

Použité termíny jsou uváděny v návodech pro údržbu, proto je nutné se s nimi seznámit. 

Servisní firma 

Servisní firma provádí údržbu zařízení pro majitele. Zaměstnává odborného servisního 

pracovníka, který provádí údržbu. 

Odborný servisní pracovník 

Pověřený pracovník firmy, který je řádně zaškolen, kvalifikovaný, s praktickými zkušenostmi 

a vybavený potřebnou dokumentaci, aby byl schopen provést bezpečně požadované činnosti 

údržby. 

Výrobce 

Jedná se o právnickou nebo fyzickou osobu, která je odpovědná za konstrukci, výrobu a 

uvedení na trh zařízení. 

Majitel zařízení - provozovatel 

Fyzická nebo právnická osoba zodpovídající za provoz a užívání zařízení, která vlastní 

zařízení.[6][8] 
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6.2. Údržba 

K zajištění bezpečné a správné funkčností zařízení a jeho komponentů, se provádí preventivní 

a správná údržba odborným pracovníkem podle návodu pro údržbu po celou dobu životnosti 

zařízení. Tím je myšleno od jeho namontování až po ukončení provozu.  

Jedná se o činnosti: 

 mazání a čištění 

 kontroly zařízení 

 nastavování a seřizování 

 opravy a výměny komponentů 

 

Hlavním účelem údržby je udržování dobrého stavu zařízení v souladu s návodem výrobce, 

proto je třeba provádět pravidelné údržby. Výrobce musí také dbát na bezpečnost pracovníků, 

provádějící údržby a opravy, aby byla údržba prováděna bez úrazu nebo poškození zdraví. 

Návody pro čištění a údržbu dodává výrobce eskalátoru. Důležité informace pro pracovníky 

údržby jsou: 

- umístění zařízení,  

- jeho délku, zdvih a  

- počet hodin provozu za rok. [8] 



19 

6.3. Průvodní dokumentace 

Průvodní dokumentace je dodávaná spolu se zařízením, jeho součásti je i návod pro údržbu. 

Obsah je dán normou ČSN EN 115. Musí obsahovat: 

a) pokyny pro dopravu, manipulaci a skladování; 

b) pokyny pro instalaci. Od upevnění až po pokyny pro odstranění odpadů. 

c) informace o zařízení. Popis, schémata, technickou dokumentaci apod. 

d) pokyny pro používání; 

e) pokyn pro údržbu 

f) pokyny pro prohlídky a pro zkoušky bezpečnosti 

g) pokyny pro nouzové situace[5] 

 

6.4. Návod pro údržbu 

Návod pro údržbu je dodáván společně se zařízením. Je součástí průvodní dokumentace. Musí 

být poskytnut provozovateli a uvádí se v něm informace určené pro servisní firmu. Musí být 

napsat srozumitelně a v jazyce ve kterém je zařízení dodáváno na trh. Obsah návodu pro 

údržbu musí brát v úvahu: 

 specifikace a účel používání zařízení 

 prostředí, ve kterém se zařízení nachází 

 omezení v používání 

 výsledky posouzení rizik 

 zvláštní návody pro údržbu bezpečnostních komponentů 

 návody pro údržbu jiných než bezpečnostních komponentů, pokud je třeba jejich 

údržba.[8] 
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6.4.1.  V návodě pro údržbu musí být uvedeny tyto požadavky: 

 určení servisní firmy, na udržování bezpečného provozu zařízení, která nejvíce 

vyhovuje požadavku normy ČSN EN 13015 

 Splnit národní předpisy 

 Zajistit údržbu před plánovaným uvedením zařízení do provozu 

 V případě nebezpečné situace vyřadit zařízení z provozu 

 Informovat servisní firmu: 

a) při zjištění špatné funkce zařízení nebo při změně jeho okolí 

b) v případě nebezpečné situace po vyřazení z provozu 

c) před každou úpravou zařízení nebo prací na zařízení, které nejsou údržbářské 

d) před vyřazením z provozu nebo před opětovným uvedením do provozu po delší 

době mimo provoz 

 Brát v úvahu důsledky posouzení rizik a ujistit se, že bylo provedeno  

a) při změně servisní firmy 

b) při změně užívání budovy 

c) při úpravě budovy a zařízení 

d) po havárií zařízení 

 Informovat servisní pracovníky o: 

a) přístupových cestách a evakuačním plánu 

b) umístění klíčů od vyhrazených prostor 

c) v případě nutnosti o osobních ochranných pomůckách a jejich umístění 

 Zajistit, aby byly trvale k dispozici uživatelům informace o servisní firmě včetně 

telefonního čísla. Informace musí být čitelné 

Jeden z další požadavků na provozovatele zařízení provádět pravidelně kontroly zařízení, 

které zahrnují kontrolu dílů a posouzení kvality jízdy. Především se kontrolují, zda fungují 

ukazatelé a osvětlení, funkčnost STOP tlačítek, stav madel, soklů, okopových plechů, 

hřebenů, schodnice a nosné desky a balustrád. Dále se kontroluje pohyb madel a schodnic a 

stav bezpečnostních značek a piktogramů. Kontrola těchto částí by se měla provádět denně 

před spuštěním zařízení do provozu. [8] 

 

 



21 

6.4.2. Informace pro servisní firmu o provádění údržbářských práci  

Jedná se o tyto informace: 

 V případě změny zamýšlení používání zařízení provést aktualizaci návodu pro údržbu.  

 Na vypracování posouzení rizik na všechny pracovní prostory a činnosti údržby. 

 Informovat majitele zařízení o každé práci prováděné na zařízení. 

 Vypracovat plány údržby, které by byly přiměřené zařízení, doba mimo provoz, aby 

byla co nekratší a aby nedošlo ke snížení bezpečnosti osob. 

 Upravit plán údržby s uvážením všech předvídatelných poruch 

 Činnost údržby musí provádět odborný servisní pracovník za použití potřebného 

nářadí a vybavení. 

 Provádět pravidelné činnosti údržby. Četnost je daná především: 

o počtem jízd za rok 

o stářím a stavem zařízení 

o umístěním a typem budov 

o prostředím 

 Zaznamenávat každý zásah při poruše zařízení. Musí být uveden druh poruch a 

informace poskytnuty majiteli zařízení 

 Poskytovat náhradní dílo pro opravy 

 Informovat majitele zařízení o nutnosti zdokonalovat zařízení.[8] 
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6.4.3. Pokyny pro čištění, údržbu a mazání 

Do čištění patří jak každodenní úklid, tak také odborné čištění servisní firmou. Slouží 

k zajištění bezchybného provozu zařízení. Postupy čištění určuje dodavatel zařízení, intervaly 

a rozsah určuje servisní firma. [2][6] 

Frekvence, rozsah a způsob čištění (viz tabulka 1)  

Tabulka 1-Plán čištění 

Požadavky na údržbu, informace pro majitele a servisní firmy, jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulku plánu preventivní údržby, ve které jsou uvedené některé příklady. (viz tabulka 3) 

Tabulka 2-Plán kontrol 

Komponent Činnost Interval 

  Vnější části   

Okopové plechy Kontrola opotřebení ročně  

Hřebeny Kontrola opotřebení měsíčně 

Bez. zařízení Funkčnost měsíčně 

Tlačítko zastavení Funkčnost měsíčně 

Spínač na klíč Funkčnost měsíčně 

Kontrolka provozu Funkčnost měsíčně 

  Strojovna   

Kontrolní zařízení Stav, funkčnost měsíčně 

Spínače  Stav, funkčnost měsíčně 

Ložiska Stav, funkčnost pololetně 

Brzdy Stav, funkčnost ročně  
Tabulka 3-Plán preventivních oprav 

 

Interval Rozsah  Způsob 

Denně  Odstranit nečistoty před okopovými plechy Sesbírat a odstranit 

Týdně Očistit balustrády Pomocí vlhkého hadru 

Týdně Očistit madla Pomocí vlhkého hadru 

Měsíčně Čištění drážek na schodech Vymést koštětem nebo vysát  

Interval Činnost Odpovídá 

Denně Kontrola okopových plechu, balustrád, madel, značek atd.. Obsluha 

Podle plánu  Preventivní údržba Servisní firma 

Ročně Kontrola bezpečnosti Servisní firma 
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Mazání je nezbytnou součásti údržby, které zajišťuje správnou funkčnost a plynulý chod 

zařízení. Kvalita a pravidelné cykly mazání můžou prodloužit životnost zařízení, proto je 

nutné používat předepsaná maziva podle výrobce. Provádí se podle mazacího plánu, který 

určuje výrobce.[2][6] (Viz tabulka 4) 

Mazací místa   Mazadla   Intervaly 

  Typ Plnění  Množství   

Ložiska 

Esso Beacom EP 2, 

Shell alvania mazací pistol 2/3 zásobníku každé 3 roky 

Hnací řetězy Klüber Gem 1 - 68N 

ústřední maz. 

jednotka 

podle objemu 

zásobníku 

cca 20 000 

provozních hodin 

Osa schodového 

řetězu 

Kl¨ber Mikrolube GL 

262 ručně několik cm
3
 ročně 

Převodové kolo Klüber Syntheso D220 olejová konvice 13 litrů každých 7 let 

Pomocná brzda Klüber Mikrolube 262 ručně několik cm3 ročně 

Kladky schodvého 

řetězu Klüber Satzinger zásobník  2x60 ccm ročně 

Schodový řětěz Rivolta S.K.D. 60 ručně  1 litr jednou ročně 
Tabulka 4-Mazací plán 
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6.5. Návrh technických a organizační opatření při údržbě 

- Zařízení musí být vypnuté a očištěné od nečistot a mastnost pře zahájením údržby.  

- Aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob, musí se prostor kolem zařízení opatřit 

výstražnou cedulí ,,Nepovolaným osobám vstup zakázán!‘‘ apod.  

- K zabránění nedovolenému rozjetí zařízení, zastavovací tlačítko musí být v poloze STOP 

a také zabezpečovací zařízení musí být provedeno tak, aby se zabránilo spuštění zařízení, 

když jsou otevřené poklopy.  

- Při provádění prací na elektrickém zařízení musí být zastavený přívod elektrické energie. 

- Při provádění prací více zaměstnanci musí být stanoven způsob komunikace.   

- Servisní pracovníci musí používat řádný pracovní oděv a antistatickou pracovní obuv. 

Pracovní oděv musí být zapnutý a u předloktí utáhly.  

- Při pracích na pohyblivých částech zařízení je zakázáno používat pracovní rukavice. 

- Jestliže jsou údržbářské práce prováděny na staveništi během plného provozu, servisním 

pracovníkům musí být poskytnuta ochranná přilba.  

- Každý nový servisní pracovník se musí zúčastnit vstupního školení a potom periodických 

školení 
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6.6. Posouzení a vyhodnocení rizik 

Posouzení rizik provádí výrobce zařízení a je součástí návodu pro údržbu. Rizika musí být 

omezena buď organizačním, nebo technickým opatřením na co nejmenší možnou míru.  

Každá činnost pro údržbu musí mít stanovený vhodný, bezpečnostní postup. Zajišťuje se 

vypracováním prováděcími návody, které vypracovává buď dodavatel, nebo majitel zařízení.  

Pro každý pracovní prostor se stanovuje seznam specifických nebezpečí, která ohrožují zdraví 

a bezpečnost a vypracovávají se rizika pro každou činnost údržby. 

Proto, při vypracovávání těchto návodů by se mělo brát v úvahu: 

a) počet pracovníku v pracovním prostoru 

b) činnosti jiných osob než servisním pracovníků 

c) možné stavy zařízení 

 

Mezi možná rizika při provádění údržby patří: 

 Pád nebo uklouznutí; 

 Pád na stroj; 

 Kontakt s pohybujícími částmi zařízení; 

 Místa míjení pevných a pohybujících se části zařízení; 

 Požár; 

 Padající předměty; 

 Nedovolené rozjetí při provádění prací; 

 Součastné práce více servisních pracovníků; 

 Kontakt s elektrickým proudem[8] 

Na základě tohoto posouzení rizik bylo provedeno vyhodnocení rizik, které je uvedeno 

v příloze1. 
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6.7. Provozní příručka eskalátoru 

Při kontrole provozní příručky daného eskalátoru, bylo zjištěno, že servis zařízení je prováděn 

měsíčně a jelikož se jedná o elektrické zařízení, tak revize na elektrická zařízení je prováděna 

ročně dle vyhlášky 73/2010 Sb.  

V první části byly uvedeny všeobecné informace o zařízení. Byly zde uvedeny rizika a druhy 

nebezpečí, povinnosti majitele, požadavky na provozní režim a definice. 

Druhá část pojednávala o bezpečnostních opatřeních. Jaké jsou druhy zabezpečovacích 

zařízení, umístění a význam značek a nápisu. 

Ve třetí části je uvedená charakteristika eskalátoru, jeho použití, požadavky na okolí, 

technické údaje. Dále je zde uvedeno jak zařízení nainstalovat a požadavky před prvním 

spuštěním zařízení. 

Další část je věnována provozu eskalátoru. Ve které je popsáno požadavky na školení a 

pokyny při uvádění zařízení do chodu a při vypínáni a s pokyny při nalezení závad. 
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6.8. Požadavky na velikost prostoru  

Před spuštěním zařízením se musí provést série kontrol, které musí zjistit, zdali jsou splněny 

rozměrové požadavky u zařízení, které jsou dané normou ČSN EN 115-2. Jedná se o volný 

prostor pro uživatele a prostory pro strojní zařízení.  

 

Návrh možných kontrolních seznamů k usnadnění kontrol (viz tabulka 5 a tabulka 6). 

  Splňuje Nesplňuje Nápravná opatření 

Světlá výška 2,3 m      

Vzdálenost madla od zdi max. 80 mm      

Mezera madla a balustrády max.25 mm      

Vzdálenost mezi vnějšími madly min 80 mm      

Volný prostor kolem výstupu min 2,5 m (2 m)      

Osvětlení min. 50 lx       
Tabulka 5-Parametry prostoru pro uživatele 

 

  Splňuje Nesplňuje Opatření 

Světla výška v prostorech min. 2m      

Intenzita osvětlení pracovních prostor min 200 lx      

Šířka přístupových cest min 0,5 m      

Volná vodorovná plocha pro kontrolu min. 0,5x0,6       
Tabulka 6- Prostor  pro  strojních  zařízení 
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6.9. Pravidelná vizuální kontrola technického stavu zařízení 

Pro provádění běžných denních vizuálních kontrol, které má na starosti provozovatel zařízení, 

byla navrhnuta následující tabulka (tabulka7), kontrolovaných součástí, na něž se vztahují 

požadavky dané normou ČSN EN 13015+A1. Dále je navrhnuta kontrolní tabulka 

bezpečnostních značek (tabulka 8) 

Technický stav  Dobrý Špatný Poznámka/opatření 

Osvětlení a ukazatele      

STOP tlačítka      

Madla (sevření prstů)      

Sokly/okopové plechy      

Mezery      

Bezpečnostní 

značky/piktogramy      

Stejný pohyb madel a 

schodnic      

Balustrády      

Koncové okopové plechy a 

kryty balustrád      

Bezpečný a bezpřekážkový 

přístup k vstupním a 

výstupním prostorám      

Informace o servisní firmě        
Tabulka 7-Rozsah běžné vizuální  kontroly 

 

Stav bezpečnostních značek a jejich 

viditelnost Ano Ne poznámka 

,,Malé děti držte pevně‘‘    

,,Psy neste‘‘    

,,Držte se madla‘‘    

,,Přeprava dětských kočárků zakázána‘‘    

Tabulka 8-Vizuální kontroly bezpečnostní značek 
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6.10. Kontrola jednotlivých dokumentů, které jsou součástí provozní 

dokumentace 

Průvodní dokumentace je nejdůležitější dokument, který musí být dodáván spolu se 

zařízením. Jeho součásti je také technická dokumentace a návod na údržbu. Na základě 

získaných informací z normy ČSN EN 115-1+A1 a ČSN EN 13015+A1 byly sestaveny 

následující kontrolní seznamy (viz tabulka 9 a 10) 

Obsah jednotlivých pokynů   Obsahuje Neobsahuje Poznámka 

Pokyny pro dopravu      

Pokyny pro instalaci      

Informace o zařízení      

Pokyny pro používání      

Pokyny pro údržbu      

Pokyny pro vizuální kontrolu      

Pokyny pro nouzové situace       
Tabulka 9-Kontrola jednotlivých pokynů v  dokumentaci 

 

Požadavky v návodu na údržbu  Obsahuje Neobsahuje Poznámky 

Posouzení rizik      

Specifikace zařízení      

Omezení zařízení      

Informace pro majitele      

Informace pro servisní firmy       

Návodu pro údržbu komponentů      

Schémata zařízení       
Tabulka 10-Kontrolapožadavků v návodu na údržbu 
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6.11. Činnosti při nehodách a požáru 

V případě nehody se musí zastavit zařízení tlačítka STOP, které slouží k zastavení při 

nouzových situacích a následně volat servisní organizaci. V případě úrazu osob, se musí 

zavolat rychlá záchranná pomoc. 

V případě vzniku požáru eskalátoru se nesmí použít jako hasební látka voda. Je zakázané 

zdržovat se pod eskalátorem. Je důležité, aby lidé znali postupy podle evakuačního plánu. 

Zařízení nesmí sloužit jako úniková cesta.  

Dále je v příručně uvedený postup při likvidaci zařízení, doplňkové informace pro identifikaci 

poruch, povodních a zemětřesení a další dokumenty dodané se zařízením.[6] 
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7. Vlastní posouzení pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků 

Bylo provedeno posouzení vybraných pohyblivých schodů a chodníků v obchodních centrech 

a nádražích v Ostravě.  

Posouzení se týkalo především: 

 bezpečnostních značek, osvětlení a ukazatelů, bezpečnostních tlačítek, stavu madel, 

okopových plechů jak bočních, tak koncových, dodržení mezer, stavu balustrád 

 zda je bezpečný a bezpřekážkový přístup k vstupním a výstupník prostorám 

 zda jsou umístěný štítky o servisní firmě.  

Tady tyto ukazatele by se měly kontrolovat každý den před spuštěním zařízení, aby se 

zabránilo především nežádoucím jevům, hlavně pak úrazům uživatelů těchto zařízení. 

Na základě těchto kontrol bylo provedeno vyhodnocení nedostatků.  

 

7.1. Pohyblivé schody - zjištění 

Pohyblivé schody č.1 

Tyto pohyblivé schody se nacházejí na poměrně frekventovaném místě, umístěny ve 

venkovním prostředí, tudíž byly znatelně znečištěny. Technický stav byl dobrý bez 

nežádoucího hluku.  

Vstup a výstup byl bezpečný a bezpřekážkový. Ochranné kryty nebyly uvolněny ani jinak 

poškozeny. Mezery mezi kryty a pohyblivými částmi schodů byly v souladu s normou, což je 

40 mm, takže nehrotilo sevření končetin. Madla byla nepoškozená, jen mírně uvolněná, ale 

uvolnění se projevilo po větší námaze, tudíž nehrozilo bezprostřední nebezpečí sevření. 

Jelikož se nejednalo o automaticky se spouštějící schody, nemusely být opatření ukazateli 

směrů jízdy. 
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Zjištěné nedostatky: 

 Chybějící informace o servisní firmě 

 STOP tlačítka byly nevhodně umístěna ve spodní části balustrády, takže byla hůř 

viditelná (viz obrázek 10) 

 

Obrázek 10- Nevhodné umístění STOP tlačítka 

Bezpečnostní značky. 

 Některé značky byly poškozené, hůře čitelné, protože byly nalepeny v ohybu 

plechového krytu (viz obrázek 11) 

  Některé nesplňovaly požadavky normy, podle které mají být s modrým pozadím, 

s bílými piktogramy kruhového tvaru (viz obrázek 12) 

 

Obrázek 11- Špatný stav bezpečnostních značek 
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Obrázek 12- Nevyhovující bezpečnostní značky 

 

Pohyblivé schody č.3 

Pohyblivé schody se nachází v obchodním domě v Ostravě, spojuje jednotlivá patra v budově. 

Jejich technicky stav byl poměrně dobrý, jen chod byl poměrně hlučný. Nejednalo se 

automaticky spouštějící se schody, takže nemusely být opatřeny ukazateli směru jízdy. Stav 

balustrád a okopových plechu byl dobrý. U vstupních a výstupních prostor nehrozilo žádné 

nebezpečí a nenacházely se v jejím okolí žádné překážky. Mezery mezi kryty a pohyblivými 

částmi byly zanedbatelné, tudíž nehrozilo sevření končetin. Na madlech se nenacházely žádné 

praskliny a ani jiné poškození. 
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Zjištěné nedostatky: 

 Chybějící informace o servisní firmě. 

 STOP tlačítko. Sice se nacházelo na zařízení, ale nebylo opatřeno nápisem STOP. 

Bezpečnostní značky  

 Nesplňují požadavky normy, podle které by měly být modré kulatého tvaru, se zákazy: 

,,Držte se madla‘‘, ..Psy neste!‘‘, ,,Zákaz vstupu s kočárkem!‘‘a ,,Malé děti neste 

pevně!‘‘ Některé značky se zdají přehnané až nesmyslné. Umístění většího množství 

zastíňuje důležité značky pro provoz a uživatel si je nestihne ani přečíst. 

(viz obrázek 13). 

 

Obrázek 13-Nevyhovující bezpečnostní značky 
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Pohyblivé schody č.3 

Schody č.3 se nacházejí na nádraží. Částečně se nacházejí ve venkovním a částečně ve 

vnitřním prostředí, což se znatelně projevuje na znečištění zařízení. Technický stav poměrně 

vyhovovuje a chod je trochu hlučnější. Stav všech prvků byl vyhotovující. Nebyly nijak 

uvolněné ani poškozené. Nehrozilo sevření mezi pohyblivými částmi a kryty. Madla byla bez 

poškození a bez uvolnění. 

Zjištěné nedostatky: 

 Chybějící informace o servisní firmě 

 Bezpečnostní značky. Jako u předešlých případů opět nevyhovující. Nesplňují 

požadavky normy, podle které musí bát modré kruhového tvaru s bílými piktogramy 

(viz obrázek 14). 

 

Obrázek 14-Nevyhovující bezpečnostní značky 

 Jelikož se jedná o automaticky spouštějící se eskalátory, musí být zařízení opatřeno 

ukazateli směru jízdy. U toho to zařízení byly, ale nebyli funkční (viz obrázek 

15, 16 a 17). 
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Obrázek 15-Nefungující ukazatel 

 

 

Obrázek 16-Nefungující ukazatel 

 

Obrázek 17-Nefungující ukazatel 
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 Umístění a označení STOP tlačítek je nepřehledné a v případě potřeby může nastat 

časová prodleva způsobená hledáním tlačítka (viz obrázek 18) 

 

Obrázek 18-Nevhodné umístění tlačítka 
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7.2. Pohyblivé chodníky - zjištění 

Pohyblivý chodník č.1 

Chodník č.1 se nachází v obchodním centru. Vede z podzemních garáží do obchodního 

centra. 

U tohoto pohyblivého chodníku byl technický stav velmi dobrý. Jednalo se poměrně nové 

zařízení. Chod byl plynulý bez nežádoucích hluků.  

Madla nebyla uvolněná ani jinak poškozená, takže nehrozilo sevření prstů ani jiné nebezpečí. 

Stav okopových plechů byl také dobrý, nebyly nijak uvolněné a mezery mezi nimi a 

pohyblivými částmi chodníku byly malé, takže nehrozilo sevření končetin. Bezpečnostní 

zastavovací tlačítka (,,STOP tlačítka‘‘) byla označená červenou barvou a na nich napsáno 

bílou barvou STOP, tudíž splňovaly požadavky na viditelnost a v případě potřeby jsou 

dostupné a snadno použitelné. V blízkosti vstupních a výstupních prostor se nenacházela 

žádná překážka ani nebezpečí, takže požadavek na bezpečný a bezpřekážkový přístup a 

vstupním a výstupním prostorám byl splněn.  
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Zjištěné nedostatky: 

 Chybějící informace o servisní firmě.    

 Bezpečnostní značky, které nesplňovaly požadavky dané normou, podle které značka 

musí být kruhového tvaru, modré barvy s bílým piktogramem. Chyběl pokyn ,,držte se 

madla‘‘ a ,, vstup s kočárkem zakázán‘‘ (viz obrázek 19).  

 

Obrázek 19-Nevhodné bezpečnostní značky 

Pohyblivý chodník č. 2 

Tento pohyblivý chodník se nachází v obchodním domě. Vede z podzemních garáží do 

obchodního centra.  

Technický stav toho pohyblivého chodníku je trochu horší než technický stav prvního, ale 

pořád je v dobrém stavu. Přesto chod byl plynulý bez nějakých nežádoucích hluků.  

Jednalo se o automaticky spouštějící se chodník, tudíž musely být zde umístěny ukazatele 

směru jízdy. Tyto ukazatele byly u chodníku v pořádku. 

Stav madel byl také v pořádku. Madla nebyla nijak uvolněná ani poškozená, takže nehrozilo 

žádné zranění. Okopové, koncové okopové plechy a kryty balustrád nebyly uvolněné a 

mezery mezi nimi a pohyblivými částmi chodníku byly mále, tudíž nehrozí sevření končetin. 

Balustrády byly také v pořádku. Vstupní a výstupní prostory byly bezpečné a bez překážek.  
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Zjištěné nedostatky: 

 Chybějící informace o servisní firmě. 

 ,,STOP tlačítka‘‘ se na zařízení nacházela, ale nebyla nějak označená nápisem STOP, 

byly umístěny na špatně viditelném místě a jejich velikost se docela malá 

(viz obrázek 20). 

 

Obrázek 20-Nevhodné tlačítko 

 

 Bezpečnostní značky. Stejný nedostatek jako u předešlého pohyblivého chodníku. 

Značky nesplňovaly požadavky dané normou, tudíž barevné provedení by mělo být 

opačné a tvar značek má být kulatý (viz obrázek 21). 

 

 

Obrázek 21-Nevhodné bezpečnostní značky 
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Pohyblivý chodník č. 3 

Tento pohyblivý chodník se nachází také v obchodním domě. Vede ze střešního parkoviště do 

obchodního domu.  

Technický stav je dobrý, chod chodníku je plynulý bez nežádoucího hluku.  

Chodník byl opatřený světelnými ukazateli se směrem jízdy. Madla nebyla uvolněná ani jinak 

poškozena, takže nehrozí sevření prstů ani jiné nebezpečí. Okopové, koncové okopové plechy 

a jiné kryty nebyly uvolněny. Mezi nimi a pohyblivými částmi chodníku byly minimální 

mezery, tudíž nehrozilo sevření končetin. Stav balustrád byl v pořádku. Vstup a výstup 

chodníku byl bezpečný a bez překážek. U bezpečnostních značek byla umístěná tabulka 

s doplňujícími informacemi pro přepravu s nákupním vozíkem, což předešlých zařízení 

nebylo. 

Zjištěné nedostatky: 

 Nepřehledné umístění ,,STOP tlačítka‘‘, které by v případě nutnosti bylo špatně 

dohledatelné (viz obrázek 22) 

 Bezpečnostní značky. Stejný nedostatek jako u předešlých chodníků. Provedení 

nebylo podle normy, což znamená, že by měly být modré s bílým piktogramem 

kruhového tvaru (viz obrázek 22) 

 Chybějící informace o servisní firmě. 

 

 

Obrázek 22-Nevhodné bezpečnostní značky 

 



42 

8. Závěr 

Tato práce je rozdělená na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována 

základním informacím o pohyblivých schodech a pohyblivých chodnících, týkající se 

vysvětlení základní pojmů, uvedení základních požadavků jak na bezpečnost, tak i na  údržbu.  

V druhé části – praktické, byl vybrán určitý počet pojízdných schodů a chodníků a byl 

zjišťován vizuálně technický stav těchto zařízení a úroveň bezpečnostních požadavků, mezi 

které patří také např. informace uživatelům formou návěstí, značek a upozornění. Jako 

pomůcka byly použity technické normy, na danou problematiku.  

Bylo zjištěno, že technický stav zařízení vizuálně odpovídá předpisům, ale ne vždy jsou 

bezpečnostní požadavky dodržovány. U všech zařízení chyběly informace o servisní firmě, 

většina vybraných zařízení nesplňovaly požadavky na bezpečnostní značky a návěstí, které 

mnohdy nebyly čitelné, případně byly umístěny v místech, kde si jich uživatel nemohl kvůli 

špatnému umístění všimnout. U některých byly dokonce nefunkční ukazatelé, zda je zařízení 

možno používat, případně nebyly funkční také ukazatele směru jízdy.  Tyto nedostatky, jsou  

zanedbáním povinností daných předpisů provozovateli. Praktická část je zaměřená na činnost 

údržby. V bakalářské práci byla navržena metodika BOZP pro používání, údržbu a servis 

pohyblivých schodů, eskalátorů a pohyblivých chodníků, kde byly navrženy pokyny pro 

čištění a údržbu, obsah jednotlivých pokynů byl zahrnut do tabulek.  

Zároveň byla vyhodnocena rizika pro osoby, provádějící údržbářskou činnost uvedených 

zařízení a jsou vyjmenované možné druhy rizik s určením technických a organizačních 

opatření k jejich minimalizaci. Tato práce bude sloužit nejen jako pomůcka pro údržbáře 

těchto zařízení, ale také jako informace o povinnostech provozovatelů, týkající se údržby a 

oprav těchto zařízení. 
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Specifikovaná rizika a jejich vyhodnocení 

Zdroj Nebezpečí Riziková situace Důsledek Preventivní opatření 

Elektrické zařízení elektrický proud 
zásah el. proudem důsledkem 

odkrytí živých části 

zranění až smrt, 

poškození zařízení 

pravidelné revize zařízení, během 

údržby odpojit od přívodu el. 

proudu 

Nahromadění mazacích olejů a 

prachů 
požár 

zvýšená teplota důsledkem tření, 

přeskočení el.jiskry 

zničení zařízení a 

okolí, zranění až 

pravidelné čištění a odstranění 

nahromaděného maziva 

Strojní zařízení namotání na rotující části zachycení části oděvů těžká zranění 
školení a seznámení s tímto 

rizika pracovníky údržby 

Strojní zařízení 
sevření mezi pohyblivé a 

pevné části 

sevření mezi pohyblivé a pevné 

části zařízení 
těžká zranění 

opatřit zařízení blokaci, která by 

zabránila spuštění stroje během 

údržby, zavést systém 

komunikace, mezi pracovníky 

Obsluha 
provádění obsluhy 

nekvalifikovanou osobou 

nesprávná manipulace se 

zařízením 
poškození zařízení 

zabránit vstupu nepovolaným 

osobám, poklopy a strojní 

zařízení opatřit zamykáním 

Obsluha pád předmětů 
špatná manipuce s nářadím mezi 

pracovníky (např. házení nářadí) 
zranění 

organizační opatření, jako je 

školení pracovníků 

Obsluha 
rozjetí zařízení během 

údržby 

špatné zabezpečení zařízení, 

spuštění jiným pracovníkem 
těžká zranění 

domluvení způsob organizačních 

a technických opatření. např. 

zábrana rozjetí v případě otevření 

poklopů  


