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     Seznam použitých zkratek 
      

HZS Hasičský záchranný sbor 

ČSN Česká národní norma 

EN Evropská norma 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for  

  Standardization) 

CEN  Evropská komise pro normalizaci 

VP Výškové pásmo 

OB Skupina budov  

LZ Lůžkové zařízení 

AZ Ambulantní zdravotnické zařízení 

    

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci
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Úvod 

 Bakalářskou práci s názvem Požadavky na evakuační a požární výtahy jsme  

si vybrali z toho důvodu, jelikož se domníváme, že tato problematika není pro širší 

veřejnost příliš známá a dostupná, i když jsou výtahy nedílnou součástí dnešní moderní 

doby a života téměř všech občanů.  

 Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií.  

Z těchto důvodů je třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického 

provedení, ale také z hlediska požární bezpečnosti. Obzvlášť to platí u požárních a 

evakuačních výtahů, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními 

zařízeními. Výtahy musí splňovat také přísné technické podmínky požární ochrany. 

 Požáry ve vysokých budovách jsou nedílnou součástí dějin. Pravděpodobně první 

zaznamenaný požár vypukl v roce 1908 ve 12 nadzemním podlaží v budově Parker v New 

Yorku. V roce 1911 vznik požár v 10 nadzemním podlaží v továrně Shirt Waister a 

zahynulo při něm 148 osob. Na základě těchto a podobných případů požáru ve výškových 

budovách došlo k upravení stavebních předpisů a došlo k zajištění takových zařízení jako 

je požární schodiště, požární vedení, požární výtah, hasicí zařízení. 

 S vývojem období vysokých budov architekti a hasiči předložili dva návrhy, které 

se týkají konstrukce budov odolávajících požáru, šíření kouře, poskytující vysoký stupeň 

bezpečnosti osobám nacházejícím se v budově. Druhý z návrhů se týkal vybavení 

výškových budov zabudovanými protipožárními prostředky a opatřeními  

pro vyprošťování. 

 Požární a evakuační výtahy, jejich počet a jejich umístění v budově se stanovují 

národními předpisy a jsou důležitým prostředkem pro boj s požárem, pro dopravu hasičů a 

zařízením pro evakuaci pod řízením hasičů. 

 Teoretickou část rozdělíme na tři části. V první části se budeme věnovat historii 

výtahu, jejich rozdělení, následné používání a požadavky na výtahy. V druhé části se 

soustředíme na evakuační výtahy a jejich používání, požadavky a podmínky pro jejich 

montáž a používání. Třetí část zmapuje požární výtahy a jejich používání, požadavky a 

podmínky pro jejich montáž a používání. V praktické části zhodnotíme návaznost teorie  

na praxi.    
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Rešerše  

 

 V této části jsou uvedeny publikace, ze kterých byly čerpány základní a 

nejdůležitější informace, a které nám pomohly s danou problematikou. Zbylé zdroje jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

ČSN 27 4014. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů: Evakuační výtahy. 

Únor 2007. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

 

 Touto normou se upravují požadavky na evakuační výtahy. Jedná se o národní 

normu s platností pro konstruování evakuačních výtahů s místem určení na území ČR. 

Norma byla vypracována pro stanovení požadavků na výtahy, které budou v případě 

nutnosti sloužit pro evakuaci osob z nebezpečného prostoru a plnit tak funkci evakuačního 

výtahu. Norma stanoví pouze požadavky na výtahové zařízení a nepředepisuje požadavky 

na konstrukci budovy.  

 

ČSN EN 81-72. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů: Čast 72: Požární 

výtahy. Listopad 2003. Praha: Český normalizační institut, 2003.  

 

 Tato evropská norma byla schválena CEN 21. listopadu 2002 a je českou verzí 

evropské normy EN 81-72:2003. Norma se zabývá závažnými nebezpečími, nebezpečnými 

situacemi a událostmi souvisejícími s požárními výtahy.  

 

 

Česká Republika. Vyhláška č.246/2001 Sb. o Stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru: vyhláška o požární prevenci. In: č.246/2001. 2001 ve 

znění 221/2014. 

 

 Ve vyhlášce jsou řešeny požadavky na PBŘ staveb. Vyhláška stanoví, co orgán 

státního požárního dozoru zjišťuje u předkládané dokumentace a jak ověřuje dodržování 

požadavků požární bezpečnosti staveb navržené v PBŘ. Ve vyhlášce o požární prevenci 

jsou stanoveny také požadavky na projektování požárně bezpečnostních zařízení.  
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1. Výtahy 

  Z vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci se nejedná o vyhrazené druhy 

požárně bezpečnostního zařízení. Požární a evakuační výtahy patří bezesporu k velmi 

významným prvkům požární bezpečnosti staveb. Tyto druhy výtahů se zřizují v případě 

vzniku požárů nebo jiných mimořádných událostí. Z těchto důvodů musí být  

pro zabezpečení jejich spolehlivé funkce po stanovenou dobu zajištěno jejich napájení  

z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, provedená a provozuschopná instalace 

požárních a evakuačních výtahů je základním předpokladem jak pro zajištění rychlého a 

bezpečného zásahu jednotek požární ochrany, tak pro zajištění rychlého a bezpečného 

úniku z ohrožených prostor staveb či technologií.[12]      

 Podle vyhlášky č.19/1979 Sb. je výtah vyhrazené zdvihací zařízení, které může  

ve zvýšené míře ohrozit zdraví pracovníků, nebo způsobit škodu na majetku. U takto 

definovaných vyhrazených zdvihacích zařízení je nutno provádět státní odborný dozor, 

který spadá pod kontrolou Českého úřadu bezpečnosti práce.[13]      

 V normě ČSN ISO 4190-1 rozumíme pojem osobní výtah trvale umístěné zvedací 

zařízení obsluhující určené úrovně nástupišť, mající klec, jejíž rozměry a konstrukce 

zjevně dovolují přístup uživatelů. Osoby nebo náklady jsou dopravovány v kleci nebo 

kabině výtahu. Klec je vedena pevnými vodítky, zakotvenými v šachtě výtahu. Vodítka 

umožňují pohyb klece přímočaře posuv nahoru a dolu.[5]     

 

     1.2. Historie výtahů 

 Prvním představitelem výtahu byl návrh řeckého fyzika a matematika Archiméda  

(v roce 236 př. n. l.), který vytvořil výtah, jehož klec byla zavěšena na konopných lanech a 

vrátek měl ruční pohon.  

 Na přelomu 17. a 18. století byl sestaven první výtah s využitím účinků 

vyvažovacího závaží. [1]          

 V roce 1853 byl vytvořen nákladní výtah, u kterého se poprvé využilo vedení klece 

pomocí vodítek, a byl vybaven primitivním zachycovacím ústrojím.  

První osobní výtah vybavený zachycovači byl instalován v New Yorku v roce 

1857. Pohon výtahu v tomto období byl výhradně bubnový. [7]   
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Ve druhé polovině 19. století dochází také ke stavbě výtahů s hydraulickým 

pohonem. V roce 1880 vystavěl Siemens na průmyslové výstavbě první výtah  

s elektrickým pohonem.  

 Mezníkem ve vývoji výtahů je rok 1890, kdy byl postaven první výtah s trakčním 

(třecím) pohonem určený pro dopravu osob na vrchol hory v Salzburgu.  

 V roce 1894 instalovala firma Otis Elevátor Company první výtah s univerzálním 

tlačítkovým zařízením, ale rozvoj řídicích systémů výtahů nastal až koncem roku 1900.  

Od tohoto roku je největší rozmach v USA, kde se musí řešit problémy přepravy  

ve výškových budovách. V této době ustupuje hydraulický pohon a více se uplatňuje 

pohon výtahu trakčním kotoučem. Pohon stejnosměrným motorem v Leonardově zapojení 

umožňoval plynulou regulaci rychlosti jízdy. [7]   

 V roce 1903 byl v New Yorku instalován první výtah s bezpřevodovým strojem.  

Po druhé světové válce nastává velký rozvoj výtahové techniky. V tomto období jsou 

konstruovány nejvíce tři typy výtahů. Prvním typem je nejpoužívanější provedení, a to 

výtah s třecím pohonem a mechanickou převodovou skříní mezi elektromotorem a hnacím 

kotoučem. Druhým typem je rychloběžný výtah s bezpřevodovým strojem. Poslední 

konstrukcí je hydraulický výtah v moderním provedení.  

 Pohon výtahů býval poháněn lidskou silou, vodou nebo vodní párou. V dnešní době 

je vše poháněno elektrickou energií.[7]  

   

     1.3. Historie výtahu v České republice 

 Historie používání zdvihacích zařízení na území České republiky je zaznamenána 

od 15. století, kdy těžaři v kutnohorských stříbrných dolech používali ruční vrátky, u nichž 

byl na laně upevněn velký kožený vak. Havíř v něm byl spouštěn do jámy a vak naplněný 

rudou pak vytahován na povrch. 

 Instalace výtahů na našem území potvrzuje šikovnost a schopnosti českých 

techniků i v tomto oboru, jak dokládají uvedená data. [1]         

 

 1876 – firma Breitsfeld – Daněk z Ústí nad Labem nainstalovala první výtah  

pro dopravu nákladů do litoměřického pivovaru. Firma v letech 1876 - 1900 
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vyrobila 40 výtahů, převážně nákladních, s parním pohonem do velkých 

průmyslových podniků např. cukrovary, lihovary, pivovary, doly, třídírny uhlí. 

 1895 – firma Ing. Edvarda Schliegela, Brno nainstalovala první výtah  

s elektrickým pohonem na území České republiky.  

 1896 – firma Phillipi z Wiesbadenu nainstalovala na zámku v Konopišti výtah  

s vodním pohonem. 

 1913 – firma Bohuslava Červenky z Prahy nainstalovala dva páternostery vlastní 

výroby do budovy radnice v Praze a paláce Melantrich.  

.  
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2. Rozdělení výtahů 

 Zavedením základní evropské konstrukční normy EN 81-1 a EN 81 - 2 do systému 

českých technických norem, evropské směrnice 95/16/ES, právního řádu ČR  a vstupem ČR do 

EU došlo k jednoznačnému posunu v rozdělení výtahů podle způsobu použití ve srovnání s 

tím, co bylo na území ČR pravidlem. Způsob využití výtahu se stává hlavním kritériem pro 

jejich rozdělení.[15]           

 Současné evropské pojetí dělící výtahy pro dopravu osob a nákladní výtahy je ta, zda 

se v kleci výtahu může dopravovat osoba sama nebo s nákladem. V takovém případě musí 

výtah splňovat přísnější konstrukční požadavky dané přílohou č. 1 nařízení vlády č. 27/2003 

Sb., kde se jedná o výtah určený pro dopravu osob nebo osob a nákladů. V případě, že do klece 

výtahu lze vstoupit, ale nelze s výtahem odjet, protože v kleci není ovladačová kombinace, 

nebo do klece nelze vstoupit z konstrukčních důvodů, tak se v tomto případě jedná  o výtah 

určený pouze pro dopravu nákladů, který musí splňovat požadavky přílohy č. 1 nařízení vlády 

č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení.[15]  

         

Obr.1: Obecné rozdělení výtahů [15] 
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 2.1 Rozdělení výtahu podle terminologie  
 

 Z terminologického hlediska je třeba pojem „výtah“ významově chápat jako obecný 

termín, kterým se pro účely platné právní úpravy a českých technických norem rozumí 

zdvihací zařízení následujících specifických druhů. 

 

  2.1.1 Ve smyslu § 28 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

 Ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby se stavby podle druhu a potřeby vybavují výtahy[3]: 

 určenými pro dopravu osob nebo osob a nákladů 

 určenými pro dopravu nákladů 

 požárními 

 evakuačními 

 2.1.2  Pro účely nařízení vlády č. 27/2003 Sb. 

 Pro účely nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na výtahy, se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně  

s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné 

roviny určené k přepravě[14]: 

 osob 

 osob a nákladů 

 určeny pro zdravotnické účely včetně nemocnic a pečovatelských domů 

 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 

 Za výtahy se podle tohoto nařízení vlády považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná 

část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu. 

 Podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., jsou výtahy a jejich bezpečnostní komponenty 

stanovenými výrobky ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. V souladu s tímto nařízením vlády se výtahy a bezpečnostní komponenty 
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certifikují, provádí se posouzení shody a označení CE a stanovují se podmínky uvedení 

výtahů na trh a do provozu. V nařízení vlády č. 27/2003 Sb., jsou požadavky z hlediska 

požární ochrany stanoveny takto: 

 Mají-li šachetní dveře přispívat k ochraně stavby před šířením požáru, a to včetně 

svých prosklených částí, musí mít přiměřenou požární odolnost, pokud jde o jejich 

celistvost, izolační vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a radiaci (hustotu tepelného toku).             

 Výtahy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, 

že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené dodavatelem výtahu, 

ale aby nereagovaly na další příkazy[14].  

 Řídící obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru (požární nebo 

evakuační výtahy), musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby zabraňovaly zastavení 

výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými 

četami[14].  

 Požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb., jsou podrobněji rozvedeny v příslušných 

technických normách. Požární a evakuační výtahy musí být opatřeny dostatečnou 

ochranou, řízením a signalizací. K základním normovým požadavkům na požární a 

evakuační výtahy patří zejména požadavky na kabinu výtahu, na rychlost zdvihu, na řídicí 

systémy, komunikační systémy při požárním zásahu a na napájení. 
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 2.1.3 Rozdělení výtahu dle ČSN EN 81 – XX 

 Podle českých technických norem řady ČSN EN 81 – XX se výtahy dále dělí  

v závislosti.na[9]: 

 druhu pohonu – elektrické, hydraulické, pneumatické 

 konstrukčním uspořádání – se strojovnou, bez strojovny 

 druhu řízení výtahu – sběrné, skupinové atd. 

 konstrukčním provedení – pro běžné použití se zohledněním požadavků  

pro zajištění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, s uplatněním 

opatření proti vandalům, proti požáru, pro evakuaci osob, zvířat anebo majetku 

 

 

 Základními parametry výtahů je nosnost a jmenovitá dopravní rychlost. Nosností 

výtahu rozumíme nejvyšší dovolenou hmotnost břemene, kterým se smí kabina nebo klec 

za provozu zatížit. Jmenovitá dopravní rychlost je teoretická rychlost kabiny nebo klece, 

pro kterou je výtah konstruován. Doplňujícími parametry a údaji, které blíže určují typ 

výtahu, jsou zejména[6]:  

 zdvih a počet stanic – nástupišť (nákladišť)  

 rozměry šachty, klece a strojovny  

 napětí elektrické sítě, hustota spínání a zatěžovatel  

 druh řízení výtahu  

 provedení a ovládání šachetních dveří  

  umístění výtahu v budově  
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3. Konstrukční části výtahu 

 Přehled částí výtahu je uveden na obr. 2 a na obr. 3. Podle konstrukčního 

uspořádání výtahu jsou odpovídající části instalovány v šachtě a strojovně výtahu (výtahy 

se strojovnou), nebo pouze v šachtě výtahu (výtahy bez strojoven) s případným umístěním 

rozvaděče v blízkosti šachetních dveří v posledním podlaží. 

 

1. rozvaděč  

2. úroveň s namontovaným trakčním strojem 

3. strojovna 

4. omezovač rychlosti 

5. ocelová lana 

6. klec 

7. závěsné kabely 

8. vyvažovací závaží 

9. vodítka 

10. šachta 

11. šachetní dveře 

12. prohlubeň 

13. nárazník 

15. nárazník vyvažovacího závaží 

16. žebřík do prohlubně 

 

 

Obr. 2: Výtah se strojovnou [17]    
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1. stroj umístěný v horní části šachty 

2. klec 

3. vodítka 

4. řízení 

5. závěsné kabely 

6. vyvažovací závaží 

7. prohlubeň se žebříkem 

9. omezovač rychlosti 

10. Rozvaděč ve zvláštním prostoru (alternativně 

v zárubni šachetních dveří v horní krajní stanici) 

 

 

 

 

Obr. 3: Výtah bez strojovny [17]    

 

     3.1 Strojovna 

 Strojovna je místnost umístěná zpravidla nad výtahovou šachtou, kde je umístěný 

výtahový stroj. Dále je zde umístěna řídící elektronika, pomocí které je možné výtah 

ovládat. [2]          

 Strojovny výtahů musí tvořit samostatný požární úsek, který musí mít požárně 

uzavíratelné otvory v ohraničujících konstrukcích (kromě otvorů potřebných pro nosné a 

ovládací prostředky). Strojovna výtahů může být součástí požárního úseku výtahové 

šachty, pokud je strojovna nad výtahovou šachtou. Strojovna výtahu ani výtahová šachta 

nemusí tvořit samostatný požární úsek, jsou-li součástí pouze jediného požárního úseku 

(výtahová šachta neprochází do dalších požárních úseků).[10]           

 Strojovna evakuačního výtahu může tvořit společný požární úsek se strojovnou 

požárního výtahu (nikoli však se strojovnou jiných výtahů).[10] 
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 Požární úsek strojovny výtahů se zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti  

v objektech s nejvýše šesti užitnými nadzemními podlažími a do III. stupně požární 

bezpečnosti se řadí v ostatních případech. Požární uzávěry musí alespoň omezovat šíření 

tepla – uzávěry EW.[10]           

 Strojovna výtahů umístěná vně objektu může mít ohraničující konstrukce  

bez požární odolnosti a tyto konstrukce musí být druhu D1 nebo D2 a nesmí zasahovat  

do požárně nebezpečného prostoru.[10] 

    

Obr. 4: Strojovna hydraulického                     Obr. 5: Strojovna lanového [foto autora]  

 výtahu [foto autora] 

                                                                                                         

      

 

 

    Obr. 6: Rozvaděč lanového výtahu [foto autora] 

 

3.2 Šachta 

 Šachta je prostor vyhrazený pro provoz výtahu. Výtahové šachty bývají zděné, 

betonové nebo ocelové konstrukce. Šachta výtahu je zcela ohrazená plnými stěnami v 

případě nutného zajištění ochrany před šířením požáru, nebo pouze částečně ohrazená, 



 

23 

 

pokud není ochrana před šířením požáru požadována, jako např. u výtahů 

panoramatických, umístěných v atriích. Rozměry šachty jsou odvozeny od velikosti klecí 

výtahů podle jejich nosnosti.  V šachtě jsou ukotvena ocelová vodítka, která mají speciální 

průřez tvaru T. Ve zděných a betonových šachtách bývají vodítka ukotvena tak, aby měla 

umožněn svislý posuv. U ocelových konstrukcí šachet jsou vodítka ukotvena pevně. [2]       

   

                                                                          

.       Obr. 7: Šachta hydraulického výtahu [foto autora] 

 

      

 

 

 

 

Obr. 8: Šachta lanového výtahu [foto autora] 

 

 Výtahová šachta musí být odvětratelná buď přirozeně, nebo nuceně a musí mít 

přívod čerstvého vzduchu. Pokud je budova vybavena zařízením elektrické signalizace, 

musí být samočinný hlásič umístěn také v nejvyšším místě výtahové šachty.  
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  Výtahová šachta, která prochází více požárními úseky, musí tvořit 

samostatný požární úsek. Šachty evakuačního a požárního výtahu mohou být společné, ale 

nesmí být s jiným druhem výtahu. V jedné výtahové šachtě se nedoporučuje umístit víc jak 

dva výtahy. Ohraničující konstrukce výtahové šachty oddělující šachty evakuačního a 

požárního výtahu od chráněné únikové cesty (jsou součástí chráněné únikové cesty) musí 

být z konstrukce DP1 i s požárními uzávěry (doporučuje se užit konstrukce E15 DP1). 

Šachty evakuačních a požárních výtahů umístěných u únikových cest musí tvořit 

samostatný požární úsek s konstrukcí DP1, včetně požárních uzávěrů. Doporučuje se 

používat konstrukci E15 DP1.[10]           

 Požáry ve výtahových šachtách jsou ojedinělé. Pokud se vyskytují, jedná se 

obvykle o úmysl nebo nedbalost. U nedbalosti se jedná o hoření odpadků na dně šachty. 

Obvykle k tomu dochází od nedopalku cigarety kuřáků, kteří ve výtahové kabině kouří. 

     3.2.1 Šachetní dveře výtahů  

 Šachetní dveře výtahů již nepatří jako stanovený výrobek pod nařízení vlády 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,  

ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., jak tomu bylo v minulosti, ale spadají pod 

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. 

 Pokud výtahová šachta tvoří samostatný požární úsek, posuzují se její ohraničující 

konstrukce jako požárně dělicí konstrukce a šachetní dveře výtahů jako požární uzávěry 

otvorů výtahové šachty. Dveře výtahových šachet se zkouší jako požární uzávěry podle 

ČSN EN 1634-1, případně podle ČSN EN 81-58.  

 ČSN EN 1634-1 obsahuje postup pro stanovení požární odolnosti dveří, které by 

mohly být v budově vystaveny požáru z jedné strany, a požaduje se zabránit přenosu 

požáru z jedné strany na druhou. Zásady zkoušky podle ČSN EN 81-58 spočívají  

v předpokladu, že šachetní dveře výtahu představují zvláštní užití dveří tam, kde se 

očekává, že budou vystaveny požáru ze stanoveného směru, to znamená, že ze strany 

nástupiště, a kde existuje následné nebezpečí vniknutí ohně do šachty. Takové dveře 

nejsou obecně konstruovány tak, aby měly stejnou odolnost proti pronikání horkých plynů, 

jako dveře oddělující sousední prostory na tomtéž podlaží, které se zkouší podle  

ČSN EN 1634-1. 
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 Podle čl. 6.1.6 ČSN 73 0810 lze šachetní dveře výtahu hodnocené podle  

ČSN EN 81–58 užít jako požární uzávěr výtahové šachty osobních výtahů, pokud tato 

výtahová šachta tvoří samostatný požární úsek zařazený nejvýše do II. stupně požární 

bezpečnosti nebo je součástí požárního úseku, z něhož se nastupuje do výtahové šachty. 

                   

Obr. 14: Šachetní dveře [foto autora] 

3.3 Klec výtahu 

 Klec výtahu se pohybuje po ocelových vodítkách ukotvených v šachtě. Klec  

pro přepravu osob a nákladu musí mít světlou výšku 2 m. Pod pojmem světlá výška 

rozumíme vnitřní prostor kabiny (vzdálenost od podlahy ke stropu).   

 Klec se skládá z rámu, kabiny, podlahy a kabinových dveří. [2]   

       

     3.3.1 Kabina výtahů 

 Kabina požárních a evakuačních výtahů musí být podle ČSN 73 0802 nebo  

ČSN 73 0804 z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot o minimálních rozměrech 

1100 x 2100 mm a nosnosti nejméně 5 kN, umožňující dopravu osob ležících na nosítkách. 

Podle ČSN EN 81-72 je minimální požadovaná nosnost 1000 kg a kabina musí být  

ve střeše opatřena nouzovým poklopem pro vyprošťování osob uvězněných v kabině 

výtahu. V nových objektech zdravotnických zařízení musí mít kabina evakuačního výtahu 

minimální rozměry 1200 x 2300 mm, umožňující kromě přepravy osob rovněž dopravu 

přemístitelného lůžka o rozměrech 900 x 2000 mm, včetně obsluhy. 
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     3.3.2 Rám 

 Rám výtahu je tvořen dvojím způsobem. Jeden ze způsobu tvorby rámu je 

uzavřený, jehož základní částí je nosník, svislá táhla a rám podlahy. Konstrukce musí být 

navržena tak, aby při provozních podmínkách, činnosti zachycovačů nebo dosednutí na 

nárazníky nevykazovala trvalou deformaci. 

 Další typ rámu je tzv. ruksak, který má tvar písmena L. Vodítka jsou umístěna na 

zadní straně klece. Tato koncepce se začala prosazovat u hydraulických výtahů. [2]         

 

                                                                                                              

      Obr. 9: Rám hydraulického výtahu [foto autora] 

     3.4 Bezpečnostní prvky  

 Bezpečnostní prvky jsou tvořeny omezovačem rychlosti, zachycovačem a 

nárazníky. 

 

  3.4.1 Omezovač rychlosti  

   Omezovač rychlosti je mechanické bezpečnostní zařízení, které ovládá 

zachycovače. Norma ČSN EN 81-1 říká, že k zapůsobení omezovače rychlosti  

na zachycovače klece musí dojít nejpozději při 115% jmenovité rychlosti. Rozeznáváme 

dva druhy: 
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 Kyvadlové – působí pouze v jednom směru otáčení ovládacího lana, není vhodné 

pro velké rychlosti výtahu (pouze nekontrolovatelný pád dolů). 

 Odstředivé – reagují na zvětšení rychlosti v obou směrech. Při zvětšení rychlosti 

dojde ke zvětšení odstředivé síly a tím k vychýlení zarážky a omezovač se zarazí 

současným zastavením ovládacího lana zachycovačů. [2]         

 

            Obr. 10:Omezovač rychlosti [foto autora] 

 3.4.2 Zachycovače  

 Zachycovač je mechanické bezpečnostní zařízení, které slouží k zabrzdění případně 

zpomalení klece (obr. 11, 12). K úplnému zastavení klece dochází pouze v případě, že klec 

padá nekontrolovatelně dolů. Při opačném směru pohybu dojde pouze ke zpomalení klece. 

 Zachycovače jsou vždycky dva na jednu klec. Od omezovače rychlosti je lankem 

řízen pouze jeden, aby bylo zajištěno, že oba zarazí stejně. Zachycovače jsou propojeny 

hřídelí. [2]          

 

Rozeznáváme tři druhy zachycovačů: 

 Samosvorné – jsou opatřeny jedním nebo dvěma se pohybujícími prvky (klíny, 

válečky) a pevnou částí. 

 Samosvorné s tlumením – mezi klecí a zachycovačem je pneumatický válec, který 

napomáhá snížení rázu při zachycení. 

 Oboustranné klouzavé – mezi pohybujícím se prvkem a pevnou částí je vložena 

pružina, aby se snížil ráz vyvolaný zachycením. Norma ČSN EN 81-1 udává, že 

střední zpomalení klece zatížené jmenovitým zatížením při volném pádu musí být 

mezi 0,2 – 1g. 
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Obr. 11: Zachycovač [18]                        Obr. 12: Zachycovač [18] 

     3.4.3 Nárazníky 

 Úkolem nárazníku je snížit náraz při dosednutí klece na dno šachty. Rozlišujeme tři 

druhy nárazníků[6]: 

 Pryžové, gumové – jednoduše tvořený nárazník. Na ocelovém profilu je nasazena 

gumová nebo pryžová deska. 

 Pružinové – nárazník je tvořen pružinou, která tlumí nárazy. 

 Hydraulické – nárazník je tvořen hydraulickým válcem, který vhodným 

přepouštěním oleje snižuje ráz vzniklý nárazem. 

  

 Směrem ve vývoji konstrukce výtahů se v dnešní době snaží většina firem upoutat 

zákazníka vzhledem, provedením, cenou, atd. Vývoj konstrukce stále stoupá. Snaha 

konstruktérů je co nejvíce snížit hmotnost dílů výtahu, a tím zmenšit výkon výtahového 

stroje. Snaží se minimalizovat prostor strojoven nebo strojovny úplně odstranit. Nedílnou 

součástí je snaha o co nejlepší pocit z jízdy. [2]         

 

 Obr. 13: Nárazník [foto autora] 
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4. Evakuační výtahy 

 Evakuační výtah je chápán jako výtah s předepsanými parametry určený  

pro dopravu osob nebo osob a nákladů sloužící k evakuaci osob, jehož provoz musí být  

po stanovenou dobu v průběhu daného nebezpečí bezpečný. Ve všeobecných požadavcích 

norma stanoví, že evakuační výtahy musí být zřízeny v objektech v souladu s požadavky 

zvláštních předpisů a požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a 

souvisejících českých technických norem z oblasti požární bezpečnosti staveb. [3]        

 Současně je dáno, že stavby musí být navrženy tak, aby evakuační výtah byl vždy 

dostupné pro účely evakuace. Každý vstup do klece evakuačního výtahu musí být  

na nástupišti chráněném proti požáru. Evakuační výtahy jsou určeny především  

pro evakuaci osob neschopných samostatného pohybu a osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

 Evakuační výtah musí být na rozdíl od výtahu pro dopravu osob nebo osob a 

nákladů výtahu určen k provozu, tak dlouho, jak to podmínky evakuace vyžadují. Pokud v 

budově neprobíhá evakuace,  může se tento výtah použít jako osobní výtah. [3]       

 

Při zřizování evakuačních výtahů se musí zohlednit: [3]       

 rozdělení objektu do odpovídajících požárních úseků 

 stanovení počtu evakuovaných osob a jemu odpovídající kapacity a vybavení 

únikových cest 

 stanovení dopravní kapacity evakuačních výtahů 

     4.1 Projektování dle normy ČSN 27 4014 

 Tato česká technická norma byla vydána v únoru roku 2007, kterou se upravují 

požadavky na evakuační výtahy. Jedná se o národní normu s platností pro konstruování 

evakuačních výtahů s místem určení na území ČR. [3]       

 Norma byla vypracována pro stanovení požadavků na výtahy, které budou  

v případě nutnosti sloužit pro evakuaci osob z nebezpečného prostoru a plnit tak funkci 

evakuačního výtahu. Norma stanoví pouze požadavky na výtahové zařízení a 

nepředepisuje požadavky na konstrukci budovy. Norma platí pro nové výtahy instalované 

pro dopravu osob nebo osob a nákladů v nových budovách. Předpokládá se, že budou mít 

dostatečnou velikost, ochranu, řízení, signalizaci, čímž umožní jejich použití v případě 
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evakuace budovy. Normou jsou stanoveny dodatečné požadavky k požadavkům uvedeným 

v základních konstrukčních normách ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2. Norma neuvažuje  

s užíváním výtahů s částečným ohrazením šachty jako evakuačních výtahů. Normu je 

možné použít u nových výtahů instalovaných do existujících budov spolu s možnými 

odchylkami, které jsou způsobeny stávajícím konstrukčním uspořádáním budovy. [3]       

     4.2 Řízení evakuačních výtahů 

 Vybavení evakuačních výtahů spínačem přepínajícím klasické řízení výtahu na 

přednostní řízení oprávněnou osobou vyplývá z celkového řešení evakuace v projektové 

dokumentaci stavby a musí být minimálně projektově zajištěno u budov [3]: 

 pro bydlení a ubytování podle ČSN 73 0833 v případě skupiny OB4 (chráněná 

úniková cesta B a C) 

 se shromažďovacími prostory podle ČSN 73 0831 ve výškových pásmech VP2 > 

2SP a VP3 > 1SP 

 zdravotnických zařízení a sociální péče podle ČSN 73 0835 v případě skupiny LZ2 

a domech s pečovatelskou službou 

 Spínač je ovládán pomocí speciálního klíče, který je umístěn od vstupu  

do evakuačního výtahu do 2 m. Další speciální klíč může být umístěn v klíčovém trezoru 

požární ochrany pro potřeby jednotek požární ochrany. Aktivní poloha ovládání 

evakuačního výtahu musí být označena nebo signalizována. Po zapnutí spínače musí zůstat 

funkční všechna bezpečnostní zařízení výtahu (elektronická i mechanická). [3]       

  Evakuační výtahy musí být schopny provozu po stanovenou dobu evakuace a musí 

být navrženy podle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 a být opatřeny ochranou, řízením a 

signalizací podle této normy. Evakuační výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jízdy 

mezi nejvzdálenějším místem evakuace, počítáno od uzavření dveří výtahu, a úrovní,  

ze které evakuace probíhá, nepřesáhla 60 s. Doba jednoho cyklu evakuace, která zahrnuje 

jízdu klece evakuačního výtahu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět, by neměla 

přesáhnout 150 s, pokud projekční řešení neuvažuje s evakuačním výtahem s vyšší 

nosnosti (např. 2000 kg - 26 osob), kdy časy nástupu a výstupu osob již nelze 

kompenzovat vyšší rychlostí výtahu.[3]       

 Evakuační výtah při zahájení provozu má dvě fáze. V první fázi dochází k zahájení 

evakuačního provozu, kde všechny ovladače na nástupištích a ovladače v klecích výtahu se 
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musí stát neúčinnými a zaznamenané požadavky musí být zrušeny. Ovladač pro otevírání 

dveří a nouzové signalizace v kleci musí zůstat funkční. Funkce evakuačního výtahu musí 

být nezávislá na ostatních výtazích ve skupině. Evakuační výtah musí stát po příjezdu  

na nástupiště s otevřenými klecovými a šachetními dveřmi. Evakuační výtah jedoucí 

směrem od nástupiště s ovládacím zařízením musí zastavit v nejbližší možné stanici a  

bez otevření dveří se musí vrátit do nástupiště s ovládacím zařízením a musí dojet  

do tohoto nástupiště bez zastavení. [3]       

 V druhé fázi dochází k samotnému evakuačnímu provozu, kdy je evakuační výtah  

v požadovaném nástupišti s otevřenými dveřmi a ovládání je prováděno pouze oprávněnou 

osobou z klecové ovladačové kombinace. Při tom musí být zajištěno, aby evakuační výtah 

nebyl v provozu, dokud nebyl zapnut spínač výtahu v kleci. Reverzní zařízení klecových 

dveří a ovladač pro otevíraní dveří musí zůstat funkční. Zaznamenaný požadavek na jízdu 

musí být viditelně signalizován. Při evakuaci musí být vždy signalizována poloha klece. 

Výtah musí stát v nástupišti, dokud není v kleci zaznamenán další požadavek na jízdu. [3]       

  

     4.3 Rozměry evakuačních výtahů 

 Rozměry evakuačního výtahu musí být přednostně vybrány z ČSN ISO 4190-1.  

V žádném případě nesmí mít klec šířku menší než 1 100 mm a hloubku menší než  

2 100 mm a musí mít nosnost minimálně 1 000 kg podle ČSN ISO 4190-1. Při stavebních 

úpravách a změnách v užívání stavby by rozměry klece měly dosáhnout nejméně  

1100 x 1400 mm. Minimální světlá šířka vstupu do klece musí být 800 mm.     

 Klec evakuačního výtahu v nových objektech zdravotnických zařízení musí mít 

nejmenší rozměry: šířka 1 200 mm × hloubka 2 300 mm (s dveřmi o šířce 1 100 mm), 

umožňující kromě přepravy osob rovněž dopravu přemístitelného lůžka (šířka  

900 mm x hloubka 2 000 mm), včetně obsluhy. [3]       

 

     4.4 Napájení evakuačních výtahů 

 Napájecí systém výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní a záložní napájení, která 

splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých 

zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Způsob napájení je uveden na obr. 15.  
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Při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být dodávka plně zajištěna po dobu 

předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého. [3]       

 Záložní napájení musí být dostatečně dimenzováno pro provoz při jmenovitém 

zatížení a po dobu minimálně 45 minut. Musí být umístěno v prostoru bez požárního 

rizika.[9]  

 

Obr. 15: Napájení evakuačního výtahu [3] 

 

     4.5 Elektrická instalace evakuačních výtahů 

 Evakuační výtahy se připojují elektrickými vodiči a kabely z hlavního rozvaděče 

tak, že musí zůstat funkční po celou dobu evakuace osob, a to i při odpojení ostatních 

elektrických zařízení v objektu. Vodiče a kabely zajišťují ovládání a funkci evakuačního 

výtahu. Mohou být vedeny volně prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně 

chráněných únikových cest, pokud hmotnost jejich izolace, popřípadě hořlavých částí 

nepřesáhne 0,2 kg.m
-3

 obestavěného prostoru nebo u prostor s požárním rizikem, a to 

pokud vyhovují ČSN EN 50266-2-2 resp. ČSN EN 60332-1-2. [3]          

 Dále se provádí ochrana pomocí krycí vrstvy pod omítku s vrstvou minimálně  

10 mm nebo obložením deskovým nehořlavým materiálem o tloušťce nejméně 10 mm tak, 
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aby nemohlo dojít k žádnému porušení jejich funkčnosti. Pokud není požadována jiná 

požární odolnost, musí tato ochrana vykazovat požární odolnost EI 30 DP1. 

 Pokud je evakuační výtah umístěn ve společné šachtě s požárním výtahem, musí 

elektrická instalace výtahu odpovídat požadavkům ČSN EN 81-72. [3]        

     4.6 Označení evakuačního výtahu 
 Evakuační výtah musí obsluhovat nástupiště určená pro evakuaci. Evakuační výtah 

včetně určených nástupišť musí být označen znázorněným piktogramem se světle zeleným 

podkladem. [3]  

  Pokud výtah neslouží k evakuaci osob, musí být označen piktogramem, že tento 

výtah neslouží k evakuaci budovy.     

 

                           

Obr. 16: Piktogram evakuačního výtahu [3]    Obr. 17: Piktogram výtahu, který není určen 

                      k evakuaci budovy v případě nebezpečí [3] 

  

                                                                                              

     4.7 Požadavky na evakuační výtahy při možném ohrožení   

   budov dalšími nebezpečími 
 Pokud mohou být budovy, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob, 

včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ohroženy dalšími rizikovými 

faktory, jako jsou např. 

 zatopení 

 zemětřesení 

 únik plynu, biologické nebo chemické napadení 

 úder blesku, 
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doporučuje se při navrhování evakuačních výtahů vzít v úvahu použití výtahů pro evakuaci 

v případě nebezpečí vycházející z dokumentu ISO/TR 25743:2006, uvedenou v příloze 

normy. Tato studie řeší a upozorňuje na hlavní rizika spojená s použitím výtahů  

pro evakuaci osob při různých druzích nebezpečí. Druhy šetřených nebezpečí vznikají  

od požáru, zátopy, zemětřesení, výbuchu, biologického nebo chemického napadení, úniku 

plynů, úderu blesku nebo účinku bouře v budově nebo v její blízkosti. Účelem této studie 

je poskytnout postup pro rozhodování při konstrukci výtahů a budov tak, aby bylo možno 

stanovit, zda příslušné provedení umožňuje, aby výtahy mohly být použity s přijatelnou 

úrovní bezpečnosti. Studie se nesoustřeďuje na evakuaci osob s omezenou schopností 

pohybu, ale ukazuje na nebezpečí a rizika všech uživatelů, kterým by mohli být vystaveni 

při evakuaci pomocí výtahů.[1]        

 Studie předjímá, že není úmyslem, aby všechny budovy byly navrhovány  

pro všechna rizika a následně není úmyslem, aby všechny výtahy měly všechny zmíněné 

parametry. Výtah nebo výtahy mohou umožnit osobám s omezenou schopností pohybu 

evakuaci z budovy poměrně snadno, ale jestliže by měly výtahy hrát úlohu v obecné 

evakuaci, mohou nebo nemusí být význačným příspěvkem pro snížení obecné evakuační 

doby. Projektant budovy musí stanovit události, které by mohly pravděpodobně v budově  

z hlediska důležitosti, funkce, obsazení budovy, prestiže, umístění, používání, velikosti atp. 

nastat. Návazně, výrobci výtahů neodpovídají (a ani to není možné) za stanovení, zda se 

výtah může bezpečně používat jako prostředek evakuace v určité budově. Výrobce výtahů 

může pouze poradit, pokud jde o vhodnost určité konstrukce výtahu nebo o stavu výtahu  

v určité době. [1]       

 

4.8 Výpočet přepravní kapacity evakuačního výtahu pro osoby  

.      neschopné samostatného pohybu   

 Pro výpočet přepravní kapacity evakuačního výtahu pro osoby neschopné 

samostatného pohybu evakuace z jednoho podlaží je závazné znát počet evakuovaných 

pacientů v posuzovaném podlaží,  hodnotu časové ztráty rozjezdu a dojezdu výtahu, která 

je cca 10 sekund. Dále časovou ztrátu na jedno otevření a zavření dveří, jež je cca 30 

sekund, potom výškový rozdíl mezi nástupní a výstupní stanicí. Jmenovitou rychlost 

výtahu, která je dána typem výtahu. Doba, po niž je zajištěna funkčnost evakuačního 
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výtahu, která závisí na typu únikové cesty a stupně požární bezpečnosti chráněné únikové 

cesty, nadále časovou ztrátu pro vjetí a vyjetí lůžka a na nástup a výstup obsluhující osoby.  

Hodnoty, jež jsou zde uvedené, závisí na typu evakuačního výtahu. Výpočet probíhá dle 

vzorce[19]:  

 
 

kde: L je počet evakuovaných pacientů (lůžek) v posuzovaném podlaží 

        tm       časová ztráta rozjezdem a dojezdem výtahu v sekundách 

        tn      časová ztráta na jedno otevření a zavření dveří v sekundách 

        H1    vzdálenost (výškový rozdíl) mezi nástupní a výstupní stanicí v metrech 

        v       jmenovitá rychlost výtahu v m.s
-1

 

        tp      doba, po kterou je zajištěna funkčnost evakuačního výtahu v minutách 

        10   časová ztráta pro vjetí a vyjetí lůžka a na nástup a výstup obsluhující osoby v    

     sekundách 

 

 Pro jmenovitou rychlost výtahu 1 m.s
-1

 je možné bez dalšího zjišťování použít 

hodnoty: tm = 3 sekundy 

     tn = 9 sekund (u samočinných středově otevíraných dveří) 

                     tn = 12 sekund (u samočinných jednostranně posuvných dveří)  
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5. Požární výtah 

 Požární výtah je výtah instalovaný běžně pro dopravu osob, který má dodatečnou 

ochranu, řízení a signalizaci, které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotky 

hasičského záchranného sboru. Stávající normy pro požární bezpečnost staveb požární 

výtah pojímaly jako výtah, který má zajistit rychlou dopravu požárních jednotek i 

požárního vybavení (zařízení) do všech podlaží objektu a doporučuje se navrhovat tak, aby 

bylo možné jeho použití i při běžném provozu v objektu. 

 Požární výtah, na rozdíl od běžného výtahu, musí být navržen tak, aby byl  

v provozu tak dlouho, pokud je to třeba, jestliže vznikne požár v této části budovy. Tento 

výtah může být užíván jako osobní výtah, pokud nedojde k požáru. 

Ke snížení nebezpečí u vstupu, může být vstup ohrazen, je-li požadováno, aby výtah byl  

v provozu pro požární zásah. Jeho užívání pro dopravu smetí a nákladů by mělo být 

zabráněno. Spolehlivost napájení a obvodů je důležitá pro provoz požárního výtahu. [4]        

 

     5.1 Projektování dle normy ČSN EN 81-72 

 Tato evropská norma byla schválena CEN 21. listopadu 2002. Tato norma je 

českou verzí evropské normy EN 81-72:2003. Zabývá se závažnými nebezpečími, 

nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s požárními výtahy. Jsou zde uvedeny 

dostatečné nebo odchylné požadavky k normám EN 81-1, 2, 5, 6 a 7, které platí pro výtahy 

a mohou být použity pro evakuační a požární účely pod dozorem hasičů. Norma neuvažuje 

užívání výtahů s částečným ohrazením šachty jako požárních výtahů. Norma přestává 

platit, pokud se dostane požár do chráněného nástupiště. [4]        

     5.2 Požadavky na prostředí požárních výtahů 

  Požární výtahy se umisťují v šachtě s chráněným nástupištěm před každými 

šachetními dveřmi výtahu. Na prostor chráněného nástupiště jsou dány požadavky  

na dopravu nosítek a umístění dveří v každém jednotlivém případě (obr.18). 

  Jestliže je výtah ve stejné šachtě, potom celá společná šachta musí splňovat 

požadavky požární odolnosti šachet požárního výtahu. Tento stupeň požární ochrany musí 

být použit i u dveří chráněného nástupiště a strojovny. Pokud neexistuje žádná dělící 

požární stěna oddělující požární výtah od ostatních výtahů ve společné šachtě, pak musí 
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všechny výtahy a jejich elektrické zařízení mít stejnou protipožární ochranu jako požární 

výtah. [4]        

  

 

  

 

  1. Chráněné nástupiště 

  2. Požární výtah 

 

 

 

 

Obr. 18: Základní umístění požárního výtahu a chráněného nástupiště [4]  

 

 Správná funkce řízení výtahů musí být zajištěna při kouři v šachtě nebo  

ve strojovně po dobu, která je požadována pro budovu. Každý vstup do šachty používaný 

pro požární účely musí být na nástupištích chráněném proti požáru. Pokud má požární 

výtah dva vstupy do klece, které nejsou určeny k použití hasičů, tak nesmí být vystaveny 

teplotě vyšší než 65 
o
C. Kabely hlavního i náhradního napájení musí být chráněny proti 

ohni a musí být odděleny jak od sebe, tak od ostatních napájecích kabelů. [4]        

     5.3 Základní požadavky na požární výtah 

 V případě požáru musí být výtah přímo ovládán jednotkou hasičského sboru. 

Požární výtah musí obsluhovat všechna podlaží v budově. Rozměry požárního výtahu musí 

být přednostně vybrány z ISO 4190-1 a v žádném případě nesmí mít šířku menší  

než 1100 mm a hloubku menší než 1400 mm a nosnost minimálně 630 kg. Minimální 

světlá šířka vstupu do klece musí být 800 mm.  Pokud bude výtah používán i pro evakuaci 

osob, pak musí být minimálně nosnost 1000 kg a minimální rozměry klece musí mít šířku 

1100 mm a hloubku 2100mm.
1
 

                                                 
1
 Národní předpisy mohou předepisovat větší rozměry klece a nosnosti podle ISO 4190-1 

 



 

38 

 

 Požární výtah musí dosáhnout nejvyššího podlaží od úrovně pro přístup jednotky 

hasičského záchranného sboru do 60 sekund po zavření výtahových dveří. [4]        

 

     5.4 Ochrana elektrického zařízení proti vodě    

 Elektrické zařízení v šachtě požárního výtahu a na musí být umístěno do 1 m od 

stěny před skapáváním a stříkáním vody nebo musí být chráněno krytím minimálně IP X3. 

Pokud je umístěno níž než 1 m nad podlahou prohlubně, musí mít krytí IP 67.  

 Pokud se dostane voda do šachty, tak se nesmí hladina vody zvednout k úrovni plně 

stlačených nárazníků a musí se provést vhodné opatření. Voda nesmí způsobit chybnou 

funkci požárního výtahu. [4]        

 

 

 

 

 

 

1. Klec požárního výtahu 

2. Podlaží s požárem 

3. Čelní zásahové místo 

4. Pronikání vody z podlaží s požárem 

5. Pásmo v šachtě a na kleci chráněné proti vodě 

6. Maximální výška hladiny vody v prohlubni 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Ochrana elektrického zařízení proti vodě [4]  
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     5.5 Řídicí systém požárního výtahu 

 Spínač požárního výtahu musí být umístěn na nástupišti určeném jako přístupová 

úroveň pro JHZS. Spínač musí být umístěn ve vzdálenosti do 2 m od požárního výtahu a 

ve výšce od 1,8 až 2,1 m. Musí být označen piktogramem požárních výtahů. [4]        

 

  

Obr. 20: Piktogram požárního výtahu [4] 

 

 Polohy spínače musí být stabilní a zřetelně označeny 1 a 0. Pokud je výtah přepnut 

na polohu 1, tak je výtah připraven pro zásah JHZS. Tento zásah má dvě fáze. První fází je 

přednost přivolání požárního výtahu a druhá fáze spočívá v používání výtahu s ovládáním 

pro hasiče. Zapnutím spínače musí zůstat ve funkci všechna bezpečnostní zařízení výtahu 

(elektrická a mechanická). Funkce spínače nesmí narušit činnost revizní jízdy, nouzové 

signalizace a činnost elektrického nouzového provozu.  

 Pokud výtah používá JHZS, tak na funkci výtahu nesmí působit elektrická chybná 

funkce ovladačových kombinací ve stanicích nebo jiných částí řídicího systému. Žádná 

jiná elektrická porucha výtahu ve stejné skupině, jako je požární výtah, nesmí ovlivnit 

provoz požárního výtahu. Aby nedocházelo k velkému zpoždění v ovládání výtahu hasiči, 

tak je výtah vybaven akustickým signálem, který zazní v kleci, pokud je čas otevřených 

dveří delší než 2 minuty. Po uplynutí této doby se začnou dveře výtahu zmenšenou silou 

uzavírat a akustický signál přestane znít, až jsou uzavřeny. [4]        

     5.5.1 Fáze 1 - Přednost přivolání požárního výtahu  

 Zahájení této fáze musí zajistit, aby ovladače na nástupištích a v kleci požárního 

výtahu byly neúčinné a zaznamenané požadavky byly zrušeny. Ovladače pro otevření dveří 

a nouzové signalizace musí zůstat funkční. Po příjezdu požárního výtahu na úroveň  
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pro zásah JHZS musí zůstat stát s otevřenými šachetními a klecovými dveřmi. 

Komunikační systém pro požární zásah musí zůstat funkční. Požární výtah jedoucí od 

přístupové úrovně pro zásah JHZS musí zastavit v nejbližší možné stanici a bez otevření 

dveří se musí vrátit do přístupové úrovně pro zásah JHZS. Po sepnutí ovladače požárního 

výtahu se musí samočinně zapnout osvětlení na strojovně a šachtě. [4]        

      5.5.2 Fáze 2 - Používání výtahu s ovládáním pro hasiče  

  Jakmile stojí požární výtah v přístupové úrovni pro zásah JHZS s otevřenými 

dveřmi, pak je ovládání možné pouze z klecové ovladačové kombinace. V kleci požárního 

výtahu nesmí být možné zaznamenat více než jeden požadavek na jízdu. Pokud je 

zaznamenán nový požadavek na jízdu a klec je v pohybu, tak předchozí požadavek musí 

být zrušen a požární výtah se musí v co nejkratším čase dostat do nově zvoleného podlaží.  

 Po dojetí výtahu na požadované podlaží a jeho zastavení tak musí dveře výtahu 

zůstat zavřené a k otevření dveří musí být vyvinut trvalý tlak na ovladač pro otevírání 

dveří. Pokud se ovladač pustí dříve, než jsou dveře otevřené, tak dojde k opětovnému 

zavření dveří požárního výtahu. 

 Tam, kde byla fáze 1 zahájena vnějším signálem, nesmí být požární výtahu uveden 

do provozu, dokud nebude zapnut spínač požárního výtahu. Klíč může být vyjmut pouze 

v poloze 0.   

 Zaznamenaný požadavek na jízdu a signalizaci polohy klece musí být viditelně 

signalizován na ovladačové kombinaci. Pokud se ovladač požárního výtahu vrátí do polohy 

0, tak se výtah může vrátit do normálního provozu tehdy, až se požární výtah vrátí  

na přístupovou úroveň pro zásah JHZS.  

 Pokud klec požárního výtahu má dva vstupy a chráněná nástupiště jsou na stejné 

straně jako je přístupová úroveň pro zásah JHZS, musí být v kleci výtahu ovladačová 

kombinace v blízkosti předních i zadních dveří, přičemž jedna z ovladačových kombinací 

je určena pro normální provoz výtahu a druhá ovladačová kombinace určená pro požární 

zásah JHZS v blízkosti chráněného nástupiště. Šachetní dveře, které nejsou určeny  

pro zasahující hasiče, musí zůstat zavřeny na všech úrovních do té doby, než výtah přejde 

do normálního režimu. [4]         
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     5.6 Napájení požárních výtahů  

 Požární výtah musí být opatřen hlavním a záložním napájením. (obr.21). Náhradní 

napájení musí být dimenzováno pro zatížení jmenovitým zatížením a  

po požadovanou dobu. Při přepnutí elektrického napájení nesmí být nutná srovnávací jízda. 

Po obnovení napájení musí být výtah schopen provozu. Pokud se musí výtah dát  

do pohybu, aby stanovil svoji polohu, nesmí projet více jak dvě podlaží k přístupové 

úrovni pro zásah JHZS a musí signalizovat svoji polohu.  

 Ovladače v klecích, na nástupištích a jiných řídicích systémů nesmí zaznamenat 

chybné signály způsobené kouřem, teplem, vlhkostí a musí mít požadované krytí nejméně 

IP X3. [4]        

 

Obr. 21: Napájení požárního výtahu [4] 

 

     5.7 Komunikační systém při požárním zásahu  

 Požární výtah musí mít komunikační systém nebo podobné zařízení  

pro obousměrný hovor s použitím interaktivního duplexního systému, který je aktivní v 1. 

a 2. fázi, a to mezi klecí požárního výtahu a přístupovou úrovní  

pro zásah JHZS nebo strojovnou požárního výtahu. Pokud je požární výtah bez strojovny 

s panelem pro nouzový provoz, je strojovna vybavena mikrofonem a musí být aktivní  

při stisknutí ovládacího tlačítka.[4]        
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 Komunikační zařízení mezi klecí a přístupovou úrovní pro zásah JHZS musí být 

vybaveno mikrofonem a reproduktorem, ne požárním sluchátkem.[4]        

     5.8 Požár v blízkosti chráněného nástupiště  

 Tato kapitola zachycuje příklad zásahu hasičů pomocí požárního výtahu. V různých 

zemích mohou být použity odlišné způsoby. Na požár se útočí z chráněného nástupiště a 

čelní ovládací místo je na chráněném nástupišti v nižším podlaží. [4]        

 

 

  

 

1. Požární výtah 

2. Podlaží s požárem 

3. Čelní zásahové místo 

4. Horké plyny 

5. Voda na podlaží 

6. Požárně odolné dveře 

7.Chráněné nástupiště 

8.Schodiště (úniková 

cesta) 

 

Obr. 22: Příklad zásahu hasičů [4] 
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6. Projektování, výroba a montáž výtahu v návaznosti na  

.   praxi  

 Abychom zajistili co nejvíce informací, které by nám objasnily problematiku při 

projektování, výrobě, montáži a návaznost na legislativu, kontaktovali jsme formou e-

mailů několik českých firem, které se zabývají právě výtahy. Tato forma komunikace 

nebyla však vhodně zvolená, neboť i při opakovaném kontaktování většina oslovených 

firem neodpověděla. Přešli jsme tedy k telefonické domluvě, při níž jsme se snažili sjednat 

osobní setkání. Během rozhovorů s několika jednateli nebo manažery oslovených firem 

jsme se setkali v několika případech s nevolí a odmítnutím osobní návštěvy. Důvodem 

nevyhovění a předčasného ukončení komunikace bylo tvrzení, že firma se řídí podle norem 

a vyhlášek a rozhodně není žádný problém, s kterým by se během svého působení na trhu 

setkali.  

 V několika případech bylo telefonické oslovení českých výrobců výtahů úspěšné, a 

to Výtahy Moravia v Olomouci, Výtahy ve Velkém Meziříčí, Schindler Praha (hlavní sídlo 

této firmy), brněnská pobočka ThyssenKrupp. V těchto firmách jsme se setkali se 

vstřícností a dobrou spoluprací.  

     6.1 Projektování výtahů 

 Před samotným projektováním výtahu se nejprve vytvoří požadavek od stavební 

firmy, jež provádí montáž stavby. Tato stavební firma zadá příslušným firmám technické 

požadavky na výtah. Firmy provádějící montáž výtahu si dané materiály prostudují a 

vytvoří návrh. Další podklad, který firmy provádějící montáž výtahu potřebují, je požárně 

bezpečnostní řešení stavby2, ve které se dozví bližší informace, např. zda se jedná  

o evakuační výtah nebo požární výtah, jestli je výtah umístěn v chráněné únikové cestě či 

není umístěn v chráněné únikové cestě, zda je zde rozdělení na požární úseky a jestli jsou 

potřeba kabely s požární odolností atd. Na základě těchto informací se zpracuje nabídka, 

která se následně podá do výběrového řízení. V momentě, kdy si investor zvolí 

nejvýhodnější nabídku od firem provozující montáž výtahů, musí "vítězná" firma  

ve většině případů svoji nabídku ještě upravit, neboť během výběrového řízení stavba 

pokračuje ve výstavbě a některé věci se za tuto dobu změnily. Právě v tomto okamžiku  

                                                 
2
 Příklad je uveden v příloze č.12 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
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vznikne finální verze technické zprávy
3
, jejíž součástí je statický výpočet

4
 a výkresová 

část
5
. Další součástí dokumentace je zpracování analýzy rizik

6
, kde se shrnou nebezpečné 

situace a navrhne se vhodné opatření proti vzniknutí nežádoucí situace. 

 6.1.1 Problematika projektování výtahů  

 V této fázi se často nechybuje, a pokud dojde k nějaké negativní výjimce, stane se 

tak vinou špatné komunikace mezi projektanty, nedůsledností nebo usnadněním si práce 

projektanta, který zkopíruje návrh nového výtahu z jiného projektu. 

 Poslední jmenovaný příklad byl případem, který se stal právě v jedné z 

navštívených firem, kdy jsme se dozvěděli, že klec výtahu je z důvodu tuhosti složena z 

jednotlivých parapet (profilu C) a při projektování klece docházelo k početním chybám 

nejen při sčítání jednotlivých kót, ale i v navrhování rozvinu jednotlivých parapet. 

 Další velice závažné chyby vznikaly kopírováním a upravováním výkresů již 

hotových výtahů, kdy projektant opomněl změnit některou z rozměrových kót. Tyto 

problémy byly vyřešeny zakoupením projekčního 3D programu Autodesk Inventor a 

archivačního programu Autodesk Vault.  

 Další problematickou složkou je terminologie. Jeden z problému je právě ten, že 

evropské normy překládají lidé, kteří nejsou odborníky v dané sféře, do které spadá 

překládaný text. Dochází tak k situacím, kdy pro „zažitý“ výraz pro danou věc vznikne při 

novelizaci nebo vzniku nových norem další název. Dochází také k situaci, kdy dvě normy 

týkající se jedné věci překládají dva překladatelé. Jako příklad tohoto problému mi byla 

uvedena norma ČSN EN 115, která byla právě „kostrbatě“ přeložená. Řešením výše 

zmíněných problémů by bylo, kdyby dané normy překládali odborníci, kteří by byli 

zasvěceni do překládané problematiky nebo by byli překladatelům při jejich práci na 

daných normách tito odborníci k dispozici ke konzultaci.  

 Dále je také velká nesrovnalost ve významu některých slov, zejména může být a 

musí být. Každý chápe význam slov odlišně a i v této fázi vznikají problémy. Zkušení 

projektanti, se kterými jsme se osobně setkali, postupují v této fázi problému tak, že jednají 

s osobami, které budou u kolaudace, jako je státní požární dozor, TUV SUD, aby výsledný 

kolaudační den proběhl bez problémů.  

                                                 
3
 Přiklad v příloze č.2  Technická zpráva evakuačního výtahu 

4
 Příklad v příloze č.13 Statický výpočet evakuačního výtahu 

5
 Příklad v příloze č.5 Dispoziční výkres 

6
 Příklad v příloze č.3. Analýza rizik 
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 Další problém vzniká opět v terminologii, a to konkrétně napříč normami. Zejména 

se jedná o problém, kdy normy týkající se výtahů neznají pojem požárně-evakuační výtah, 

jako je tomu u stavebních norem. Dále norma neřeší u požárních výtahů závěsné oko, které 

slouží pro slaňování hasičův situaci, kdy není ve výtahové šachtě žebřík.  

 Také jsme se setkali s názorem firem, které jsme navštívili, že by bylo dobré, kdyby 

byly jasně stanoveny případy, kdy použít požární výtah a kdy použít evakuační výtah, a 

řešení by nemělo být závislé na požárně bezpečnostním řešení stavby, jako tomu je nyní, a 

to hlavně při výměnách výtahů a jejich modernizacích.  

     6.2 Problematika výroby výtahů 

 Můžeme říci, že výroba výtahů je v dnešní době snadná díky technologii a 

materiálům, které lze použít. V případech budov, které patří Ministerstvu obrany ČR nebo 

Českým drahám se před výrobou výtahu musí požádat o souhlas Ministerstvo obrany ČR 

nebo České dráhy, které mají své autorizované technické inspektory a ti se k danému 

projektu musí vyjádřit, zda je možné takto navržený výtah vyrobit. Jedná se o posouzení 

realizační dokumentace výtahu
7
. Autorizovaný technik vydá závazné stanovisko, zda se 

výroba výtahu povolí nebo ne. 

 Při výrobě výtahů se nejvíce problémů vyskytuje u výrobců, kteří se zabývají 

výrobou výtahů. Problémem pro dodavatele je splnění požadavků norem, které jsou 

náročné. Provedení výroby výtahu je velmi složitá záležitost. Například se setkáváme  

s problémem u výtahových dveří, u kterých je vyžadována kouřotěsnost, která je velmi 

složitě proveditelná v praxi, protože výtahové dveře jsou automatické a musí mít pracovní 

mezery. Kouřotěsné dveře se vyrábějí např. v Rakousku, ale jejich cena se může pohybovat 

kolem dvojnásobku ceny celého výtahu, a to naráží na problém u investora.  

 Při výrobě požárního výtahu dochází k nesrovnalostem v momentě, kdy je potřeba 

vyřešit dodavatele žebříku do výtahové šachty pro evakuaci osob a zasahující hasiče 

v momentě požáru. Firmy, které provádí montáž, tento problém řeší po dohodě  

s investorem a dodavatelem.  

 Dále ve výrobě největší problémy nastávaly v nedodržování rádiusu ohybu, kdy 

tímto nedodržením vznikaly délkové odchylky, a při sestavě jednotlivých dílů nebylo 

                                                 
7
 Příklad v příloze č.4 Posouzení realizační dokumentace výtahu 



 

46 

 

možné dodržet celkový rozměr udaný projektantem. Tento problém byl vyřešen 

zakoupením CNC vysekávacího lisu a CNC ohraňovacími lisy, na které si programy  

pro jednotlivé díly výtahu vytváří sám projektant, který výtah navrhuje. Můžeme říci, že 

tímto se projektant přímo podílí na výrobě dílů, a ne jen na jeho navržení.  

     6.3 Montáž výtahů 

 Často se setkáváme s překážkou nejednotného rozměru šachty, a to jak zděné 

šachty, tak i ocelové konstrukce šachty a v jejich svislosti. Klec výtahu se musí vyrobit  

na nejmenší rozměr šachty a při jejím zvětšujícím se rozměru nastává problém s dodržením 

prahové vzdálenosti klecových a šachetních dveří, která podle normy  ČSN EN 81-1,2+A3 

může být maximálně 35 mm. Tento problém nastává, i když není šachta ve svislosti, 

protože základ montáže výtahu je správné ustavení vodící dráhy výtahu (vodítek), a to jak 

v jejich rozteči, tak i svislosti. Tento problém nevyřeší žádná moderní technika ani 

zdokonalení technické přípravy. Musí ho vyřešit montér přímo na stavbě rozměrovým a 

svislostem přizpůsobením vodící dráhy klece vůči výtahové šachtě. Největší překážka 

nastává, pokud je výtah průchozí a prahová vzdálenost musí být dodržena na dvou a 

v některých případech i na třech stranách. Takovýto problém se řeší doplňováním čelních 

stěn v jednotlivých stanicích, aby prahová vzdálenost odpovídala normě. Tato opatření 

prodlužují a prodražují dobu montáže a musí se řešit až při samotné montáži.  

        Při výstavbě nových šachet nastává potíž v tom, že stavební firma, která výtahovou 

šachtu staví, nedodrží rozměrové a svislostní požadavky projektanta. Tento problém 

zjistíme až při přebírání staveniště před montáží a závažnější je v tom, že výtah pro danou 

šachtu je již vyrobený. Jinak se postupuje stejně, jako při montáži ve stávající šachtě.  

 Dále je v normě týkající se výtahů uvedeno, že by se měl centrál stop umisťovat  

k hlavnímu vstupu oproti tomu, jak tomu bylo dříve, kde se centrál stop umisťoval  

do suterénu. Zde nastává problém s nákladnou výměnou baterií, které slouží jako druhý 

nezávislý zdroj. 

 Pokud se stane nějaký problém se softwarem, např. že by výtah vykonával špatně 

nouzovou jízdu nebo najížděl špatně do nástupního prostoru, není problém software 

přepracovat a upravit dle potřeb budovy a požadavky investora.  

 Na svých cestách k získání informací jsme měli možnost se podívat na různé 

stavby, kde se prováděla montáž evakuačních výtahů. Po zhlédnutí pár strojoven výtahů 
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jsme narazili na jeden nedostatek, který se u dvou výtahů opakoval. Jedná se o neutěsnění 

otvoru protipožární ucpávkou ze strojovny do šachty výtahu. Příklad je uveden na obrázku 

23.  

 

Obr.23: Neutěsnění otvoru [foto autora] 

6.4 Uvedení výtahu do provozu 

Předtím, než dojde k uvedení výtahu do provozu a k jeho následnému 

zkolaudování, musí být provedeno posouzení shody se směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů  

ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady2006/42/ES a splnění certifikačních požadavků. 

 Certifikační požadavky se týkají například elektrických rozvaděčových skříní
8
, 

které musí splňovat určitou požární odolnost nebo u výtahových dveří
9
. Certifikát uděluje 

akreditovaná zkušební laboratoř, např. Technický a zkušební ústav stavební Praha. Pokud 

se zaměříme na certifikát elektrických rozvaděčů, zjistíme, že se v akreditované zkušební 

laboratoři spálí vzorek rozvaděčové skříně a na základě výsledků se vydá certifikát, kde je 

zahrnuto, jakou požadovanou požární odolnost má daný rozvaděč. Tato metoda je velmi 

nákladná, a proto se většinou volí postup teoretického výpočtu na základě výkresu,  kde se 

vezme materiálově stejná skříň, která má ale jiné rozměry, a provede se přepočet na naši 

posuzovanou rozvaděčovou skříň, nebo je vydán certifikát pro určitou rozvaděčovou skříň 

určitých rozměrů a v certifikátu je uvedena odchylka, pro jaké rozměry rozvaděče se dají 

námi vypočítané hodnoty použít. Například to mohou být hodnoty rozměrů rozvaděčové 

skříně větší o 10% do výšky a 20% do šířky. 

 Certifikační zpráva se skládá z předmětu posudku, kde je uveden požadavek, 

vyhláška a norma, podle kterých zkouška proběhne. Dále je v certifikační zprávě obsažen 

                                                 
8 Příklad uveden v příloze č.11 Posouzení požární odolnosti skříně výtahového rozvaděče 

9 Příklad uveden v příloze č.9 Protokol o zkouškách požární odolnosti šachetních dveří 
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popis posuzovaného uzávěru a teoretický výpočet, který je ve zprávě přímo proveden. 

V závěru je uvedena stanovená hodnota požární odolnosti a zda skříň rozvaděče vyhovuje. 

     Pokud chceme uvést výtah do provozu, musí se provést inspekční činnost,  

ze které se vytvoří inspekční zpráva
10

, která slouží jako podklad k uvedení výtahu  

do provozu. Této zkoušky se účastní zástupce firmy, která prováděla montáž výtahu, tzn. 

technik, revizní technik, autorizovaná osoba – technická inspekce. Účast zákazníka není 

nutná a firma, která provádí montáž výtahu, není povinna ho informovat. Dále se může 

inspekční zkoušky zúčastnit technická inspekce Ministerstva obrany ČR, pokud se jedná  

o budovy, které vlastní. Totožné je to u inspekce Českých drah, které mají také svého 

technika. Cílem této zkoušky je kontrola úplnosti průvodní technické dokumentace, 

posouzení technické dokumentace, vizuální kontrola, funkční zkouška a zkoušky zatížením 

a měřením. Po úspěšném absolvování inspekční činnosti bude vydán certifikát o shodě a 

výtah se tímto stává funkčním a může byt uveden do provozu. 

 Hasičský záchranný sbor se zkoušky uvedení výtahu do provozu neúčastní. Státní 

požární dozor se účastní kolaudačního řízení, kde může a nemusí chtít provést funkční 

zkoušku. Ve většině případů stačí státnímu požárnímu dozoru doložení dokumentů.  

Ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o požární prevenci nalezneme, co se k dané kontrole dokládá:  

 průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace, včetně popisu 

konstrukce a funkce systému 

 doklady o uvedení na trh v České republice, popř. dokumentace o provedeném 

posouzení shody nebo typovém schválení systému 

 doklady o dokončené montáži podle ověřené projektové a technické dokumentace 

 doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho funkce nebo funkce 

jeho hlavních komponentů, v těch případech, kdy lze toto ověření provést  

na základě průvodní dokumentace výrobce 

 doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách, údržbě a opravách 

vyhotoví orgán  

 Státní požární dozor vyhotoví zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly. Do zápisu 

se uvedou i opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad. 

                                                 
10

 Příklad uveden v příloze č.7 Inspekční zpráva 
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 7. Provoz evakuačních výtahů v nemocnici 
 Rozhodli jsme se navštívit jednu nejmenovanou nemocnici, abychom zjistili, jak  

v ní fungují evakuační výtahy, a jaké s nimi má nemocnice zkušenosti. 

 Budova je po rekonstrukci a byly k ní přistaveny i další prostory pro lepší péči  

o pacienty. Schůzku jsme si domluvili u samotného ředitele nemocnice, který byl  

po sdělení problematiky, kterou se zabýváme, velmi vstřícný v dalších jednáních.  

Po konzultacích s ředitelem nemocnice jsme byli odkázáni na technického náměstka 

nemocnice, s kterým jsme nemocnici prošli a získali jsme tak velmi důležité a potřebné 

informace. Bylo nám také povoleno provedení fotodokumentace. 

 Jelikož je nemocnice po rekonstrukci, tak jsme očekávali, že se bude věnovat 

pozornost také na evakuaci a používání výtahů, ale opak byl pravdou. K nemocnici sice 

přibyly nové prostory a nová zařízení, ale například zůstal starý záložní zdroj, který by měl 

v případě výpadku el. energie dodávat do nemocnice el. energii. V případě, kdy by došlo  

k evakuaci, a nemocnice by byla poháněná záložním zdrojem, vzniká první problém. 

Záložní zdroj by pro 8 evakuačních výtahů nezvládal dodávat el. energii, proto se 

rozhodlo, že v provozu budou jen 4 evakuační výtahy a zbytek výtahů se označí 

příslušným piktogramem tak, aby tyto výtahy při evakuaci nebyly používány. Výše 

zmíněný problém, s kterým jsme se při návštěvě setkali, byl také zásadní. Tato potíž 

vznikla kvůli šetření finančních prostředků, které je na tomto místě podle našeho názoru 

velmi nevhodné. 

 Další nesnáz vzniká u hydraulického výtahu, viz obr. 24. Zde problém spočívá  

ve špatném dojíždění výtahu do stanice. Pokud by došlo k evakuaci pacientů, kteří jsou  

na lůžkách, provádí danou evakuaci s pacientem pouze jedna sestra, jelikož má nemocnice 

malé finanční prostředky k zaplacení plného stavu sester na odděleních. Pokud by sestra 

zajela do výtahu, a následně jej chtěla opustit v cílové stanici, tak nastává potíž. Sestra 

sama má problém lehátko s pacientem uzvednout, jelikož průměrná váha lůžka i  

s pacientem se pohybuje přes 100kg a může se stát, že lehátko neuzvedne, a pokud by byl 

chaos a nenašel by se někdo, kdo by jí pomohl, výtah by se mohl stát nefunkční.   

      

  

 

 Obr.24: Špatný dojezd výtahu do stanoviště      

 [foto autora] 
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 Při dalším procházení nemocnice jsme narazili na otevřené požární dveře (viz  

obr. 25). Při zjišťování důvodů, proč tomu tak je, jsme zjistili, že dveře nechávají otevřené 

řidiči rychlé záchranné služby, kteří vezou pacienta k ošetření, a pak se nevrátí tyto dveře 

zavřít. Také jsme zjistili, že některé dveře ani zavřít nelze, neboť při neopatrném projíždění 

s lůžkem kolem dveří lůžko naráží do rámu dveří a ohýbá jeho konce (viz obr.26, 27), a to 

způsobuje nemožnost zavření těchto dveří, které by měly ve své základní podstatě zamezit 

šíření ohně a kouře do prostoru chráněné únikové cesty po požadovanou dobu.  

 Pokud by došlo na daném místě k požáru, požární dveře by nešly z výše uvedeného 

důvodu zavřít, a proto výtah, který je zde myšlen jako evakuační, a tudíž nemusí mít 

kouřotěsné dveře, by k evakuaci nemohl být vůbec použit, protože otevřené požární dveře 

z důvodu poruchy jejich rámu, by nesloužily primárně k účelu, kvůli kterému jsou zde 

umístěny, tedy k zamezení šíření ohně a kouře (viz výše).  

 

  
Obr.25: Otevřené dveře [foto autora]                 Obr.26: Ohnutý rám dveří [foto autora] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.27: Ohnutý rám požárních dveří [foto autora] 
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 Při závěrečném shrnutí návštěvy nemocnice řekl technický náměstek ještě jednu 

zajímavou poznámku: „Do budoucna by bylo dobré, kdyby přednostní jízdu výtahu mohla 

používat i rychlá záchranná služba. Aby si mohli přivolat výtah, jak potřebují a nemuseli 

dlouho čekat, protože i v některých situacích čas hraje roli.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.28: Přednostní jízda [foto autora] 
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8. Výtahy v chráněné únikové cestě a jejich značení 

 Z hlediska normy ČSN 73 0802 jsou evakuační výtahy součástí chráněných 

únikových cest typu B a C nebo na daný prostor navazují. Evakuační výtah musí mít 

určitou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží 

nepřesáhla 2,5 minuty. Musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2  s velikostí 

nejméně 1 100 x 2100 mm a s nosností nejméně 5 kN, umožňující dopravu ležících osob 

na nosítkách. Při navrhování evakuačního výtahu je stanovena zodpovědná osoba (trvalá 

služba) ovládající výtah v případě vzniku požáru, pokud tomu tak není, musí být  

v chráněné únikové cestě umístěn klíčový trezor požární ochrany. Pokud evakuační výtah 

není v chráněné únikové cestě a tvoří samostatný požární úsek, musí dveře výtahu ústit  

do požárního úseku bez požárního rizika. Prostor výtahové šachty musí být zajištěn proti 

vniku kouře z požáru v kterékoli části objektu.  

 Evakuační výtah musí být po vzniku požáru funkční min. po dobu 45 minut.  

K zajištění této doby se používá druhý záložní zdroj, který patří také k požárně 

bezpečnostním zařízením. Jako záložní zdroj se používá napájení  

z jiné elektrické sítě, pomocí baterií (UPS) nebo samostatným generátorem. Přepnutí  

na druhý zdroj musí být samočinné nebo zajištěno obsluhou a signál musí být vyveden  

do ústředny, aby byla obsluha informována o problému. UPS zajišťuje nepřetržité napájení 

požárně bezpečnostních zařízení, které musí být v případě požáru nebo výpadku el. energie 

funkční (u dieselgenerátorů je nežádoucí prodleva při přepnutí). UPS zajistí přepnutí  

bez přerušení napájení.  

 Dále na evakuační výtahy v chráněných únikových cestách navazuje norma ČSN 

73 0835 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, která uvádí, že v objektech s více 

než čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterých je zdravotnické zařízení skupiny AZ 2
11

 

umístěno ve vyšším než 4. nadzemním podlaží, musí být alespoň jeden evakuační výtah 

navržen jako součást chráněné únikové cesty. V případě, kdy evakuační výtah není 

součástí chráněné únikové cesty a dveře výtahu ústí do požárního úseku bez požárního 

rizika, musí být všechny dveře, které ohraničují požární úsek, požární a kouřotěsné kromě 

dveří u šachty evakuačního výtahu.       

                                                 
11

 Ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek 

(polikliniky, lékárenské zařízení, vyšetřovací i léčebné složky nad 30 pacientů v lázeňských léčebnách) 
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 V nových objektech, kde je požární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1
12

 

umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být evakuační výtah navržen jako 

součást chráněné únikové cesty. V  objektech skupin LZ 2
13

, ve kterých jsou požární úseky 

umístěny výše než ve třetím nadzemním podlaží nebo jsou v podlažích, které mají  

od nejbližší úrovně východu volné prostranství svislou vzdálenost větší než 9 m, musí být 

zřízeny evakuační výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty, 

která přísluší úniku z daného požárního úseku.  

 V normě ČSN 73 0804 o výrobních objektech se dozvíme, že požární výtah ústí  

do předsíně chráněné únikové cesty typu C, popř. typu B. Pokud výtahová šachta 

požárního výtahu není přímo součástí chráněné únikové cesty, musí tvořit samostatný 

požární úsek nejméně stejného stupně požární bezpečnosti jako chráněná úniková cesta, 

kam požární výtah ústí. Jestliže vnitřní zásahová cesta navazuje na východ z požárního 

výtahu, neumožňuje přímý přístup jednotek požární ochrany do všech požárních úseků  

v podlažích umístěných výše než 60m nebo 30m
14

, musí být instalován další požární výtah.  

Požární výtah musí mít určitou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše 

umístěného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty. Musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 

nebo A2  s velikostí nejméně 1,3 m
2 

(např.1,1 x 1,4m) a s nosností nejméně 5 kN.   

 Norma ČSN 73 0802 o nevýrobních objektech, kde se požární výtah navrhuje,  

se liší od normy ČSN 73 0804 ve výšce objektu, kde se požární výtah také navrhuje, 

konkrétně ve výšce objektu vyšší než 45m.  

 Od 1. července 2008 platí povinnost označovat výtahy ve vztahu k evakuaci osob. 

U starších výtahů není povinnost označení výtahů, protože povinnost označovat výtahy 

nemá uvedenou retroaktivitu. Evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením 

„Evakuační výtah“ a to jak v kabině výtahu, tak vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, 

který neslouží k evakuaci osob, musí být označen bezpečnostním značením „Tento výtah 

neslouží k evakuaci“ nebo piktogramem. Protože uvedené texty popisů výtahů ve vztahu 

k evakuaci osob, které obsahuje ustanovení evropské normy jako bezpečnostní sdělení, 

jsou jednoznačná a není důvod k užívání jiných obdobných textů. Protože se jedná  

o bezpečnostní značení, platí pro ně normové požadavky na provedení textu a použité 

barvy včetně umístění.  

                                                 
12

 Lůžkové zdravotnické zařízení s max. počtem 15 lůžek pro dospělé nebo 10 lůžek pro děti 
13

 Lůžkové zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami (do 50 lůžek dospělí nebo 30 lůžek pro děti) 
14

 Skupina provozů 1-4 a 5-7 přílohy E normy ČSN 73 0804 
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 U evakuačních a požárních výtahů v objektech bez trvalé obsluhy, které jsou  

při poplachu v určené „základní“ stanici, se musí určit, jak bude pro zasahující jednotku 

požární ochrany zpřístupněn klíč k ovládání výtahu. Jedním řešením je použití klíčového 

trezoru požární ochrany v příslušném objektu.[3]     

 U těchto výtahů je důležité dodržet odstupovou vzdálenost od požárně otevřených 

ploch přilehlých požárních úseků. V opačném případě se musí požadovat stanovení požární 

odolnosti konstrukce výtahové šachty včetně opláštění.[3]    

 Ve stavbách pro ubytování se požaduje značení každého podlaží. Toto značení je 

vhodné instalovat i v ostatních objektech, protože slouží nejen přítomným osobám, ale také 

zasahujícím hasičům, kteří kromě evakuačního a požárního výtahu nesmějí 

z bezpečnostního hlediska použít jiné výtahy. 
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9. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo shrnout právní předpisy, národní a evropské 

normativní požadavky vydané k výrobě, montáži a provozu evakuačních a požárních 

výtahů a vyhodnotit jejich koordinaci a kompatibilitu.  

 Stavby se podle druhu a účelu vybavují výtahy podle kategorií a to pro dopravu 

osob, osob a nákladů nebo výtahy určenými pouze pro dopravu nákladů a z hlediska 

požární ochrany to jsou požární a evakuační výtahy. Vše je závislé na rozměrových 

parametrech a výtahy mohou být určeny pro bytové domy, nebytové domy, zdravotnická 

zařízení apod. 

 Základní rozdíl mezi výtahy pro dopravu osob nebo osob a nákladů je v tom, že  

požární nebo evakuační výtahy musí být při požáru po požadovanou dobu funkční a  

ostatní výtahy musí být při požáru vyřazeny z provozu s tím, že dokončí  započatou jízdu 

do nejbližší stanice. Zároveň je nutné říci, že  v českých normách a předpisech jsou 

zavedeny termíny evakuační výtah a požární výtah a v evropských normách a předpisech 

je zaveden pouze termín požární výtah.  

 Na výtahy je kladena řada bezpečnostních požadavků, jak z hlediska požární 

ochrany, které se týkají příslušných norem a předpisů, tak požadavky vyplývají z účelu, 

kterému má daný výtah sloužit. Tyto věci jsou závislé na tom, pro který druh objektu je 

výtah požadován a kde je výtah umístěn. Obecně lze požadavky rozdělit na požadavky 

vztahující se na vlastní konstrukci výtahů a na části stavby související s funkcí a umístěním 

výtahů.  

 Požadavky na konstrukci výtahů vyplývají z nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb., a v 

návaznosti na toto nařízení pak z příslušných norem zejména řady ČSN EN 81-XX. 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů.  

 Z hlediska požární ochrany se jedná o ČSN EN 81-72 Požární výtahy a ČSN EN 

81-73 Funkce výtahů při požáru a v návaznosti ČSN EN 81-58 Přezkoušení a zkoušky 

požární odolnosti šachetních dveří. Vzhledem k tomu, že v evropských předpisech nejsou 

evakuační výtahy zavedeny, byla zpracována česká norma ČSN 27 4014 Bezpečnostní 

předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu 

osob nebo nákladů – Evakuační výtahy. Další požadavky týkajících se požárních a 
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evakuačních výtahů jsou stanoveny v normách ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – 

Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. 

Při návštěvách různých firem zabývající se výtahy a návštěvou různých staveb jsme 

narazili na nejednotnost výkladu v normách. Zejména by se měl sjednotit názor státního 

požárního dozoru a autorizovaných inženýrů pro požární bezpečnost staveb, protože vše 

funguje tak, že každý si vykládá předpisy podle svého uvážení a v praxi může dojít 

k hraniční situaci, kdy jeden člen státního požárního dozoru může chtít v objektu požární 

výtah, další z členů výtah nebude požadovat vůbec a některý např. pro změnu evakuační 

výtah.  

Co se týče projektování, výroby a montáže, tak v těchto odvětvích k chybování 

často nedochází, avšak na některé nedostatky jsme narazili. 

 Největší problém u projektování je ve výkladu norem. Z praxe jsme se dozvěděli, 

že projektanti vždy konzultují projekt s osobami, které se účastí kolaudačního dne, aby si 

tím zajistili klidný průběh kolaudačního dne a řádné předání výtahu. Jak bylo zmíněno 

výše, bylo by vhodné, kdyby normy překládali lidé, kteří mají v daném oboru praxi a 

zkušenosti, popřípadě kdyby překladatelé při své práci prováděli konzultace s odborníky. 

V příloze je předložen vzor dokumentace evakuačního a požárního výtahu.   

U výroby výtahů je největší potíž v tom, že některé působící firmy v ČR mají 

výrobu také v zahraničí a zejména u evakuačních výtahů, kde má nebo nemá každý stát 

svoji normu, je někdy problém vysvětlit danou funkci výtahu, kterou má plnit. Jinak dnešní 

technologie při výrobě jsou na takové úrovni, že pokud není chyba v lidském faktoru, je 

vše správně provedeno. Pokud se u projekce a výroby nestane někde chyba, tak montáž by 

měla být již bez problému. Před samotnou montáží většina firem nabízí v dnešní době 

konzultace během projektování a výstavby, tímto se ve výrobní fázi odstraňují drobné 

nedostatky a ve výsledku by mělo být vše bez problémů.  

Také je dobré, aby provozovatel stavby uzavřel smlouvu s firmou zabývající se 

výtahy o údržbách a opravách. Provozovatel nebude muset myslet na to, kdy se provádí 

jaká zkouška a firma ho na to sama upozorní a přijede zkoušku provést. Kdyby toto udělala 

nemocnice, tak by se často nedocházelo ke špatnému dojezdu výtahu do cílové stanice. 

Nadále jsme se setkali také s tím, že se při stavbách větších domů nebo nemocnic šetří a 

vše je ovlivněno financemi. Investor se snaží ušetřit, a jak jsme zjistili, ne vždy je to 

k prospěchu dané věci. Zejména u zmiňované nemocnice.  
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Příloha č.1 
 

   Právní přepisy 

 Výtah je z pohledu evropské legislativy stanoveným výrobkem, u něhož musí být 

před vlastním uvedením na trh provedeno posouzení shody s požadavky příslušných 

technických předpisů a harmonizovaných technických specifikací. Posouzení shody 

procedurálně podléhá následující právní úpravě[9]: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se výtahů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1882/2003 a směrnice Evropského parlamentu a Rady2006/42/ES 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,  

ve znění pozdějších předpisů 

 Obecné a zvláštní technické požadavky (požárně bezpečnostní) na výtahy jsou 

obsaženy v platné národní legislativě. Jedná se o následující právní předpisy[9]: 

 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 

č. 20/2012 Sb. 

 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů 

 vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,  

ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

  

 



 

 

 

     České technické normy 

 Další podrobné technické podmínky výtahů se pak odvíjí od druhu a charakteru 

stavby či technologie, do které má být výtah zabudován. Tyto podmínky jsou obsaženy  

v českých technických normách nebo v normativních dokumentech, na které se odvolává 

platná právní úprava. [16]        

  Konstrukční normy 

 ČSN EN 81-1+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 

výtahů – Část 1: Elektrické výtahy 

 ČSN EN 81-2+A3+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 

výtahů – Část 2: Hydraulické výtahy 

 ČSN EN 81-3+A1+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 

výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy 

 ČSN EN 81-58+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – 

Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří 

 ČSN EN 81-70+A1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 

– Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – 

Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

 ČSN EN 81-71+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – 

Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu 

 ČSN EN 81–72+Opr. 1, 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – 

Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: 

Požární výtahy 

 ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní 

použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při 

požáru 

 ČSN 27 4014+Z1+Opr. 1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – 

Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – 

Evakuační výtahy 

 ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší 

povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení 

zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách [16]       



 

 

 

  Projektové normy 

 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 

 ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

 ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 

 ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče 

 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody [16]      


