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Anotace 
Filouš, Jan. Požadavky na provedení požárních a evakuačních výtahů. Ostrava : VŠB-

TUO, 2015. str. 88. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou provedení požárních a evakuačních výtahů v ČR. V 

první kapitole jsou uvedeny typy výtahů, popis součástí výtahu, historie vývoje a legislativní 

požadavky. Druhá kapitola řeší umístění výtahu do stavby v ČR a uvádí i požadavky v zahraničí. Třetí 

kapitola je dělena na tři části, z nichž první se v podkapitolách věnuje jednotlivým požadavkům na 

evakuační výtahy, část druhá shrnuje požadavky na výtahy požární a třetí část popisuje provedení 

elektrických rozvodů. Ve čtvrté kapitole je zhodnocena požární odolnost výtahových komponent, 

konstrukcí a kabelových tras dle dispozičního řešení objektu. Kapitola pátá charakterizuje požární zásah 

ve výškovém objektu, taktiku jeho provedení a shrnuje požadavky na zásobování požární vodou. První 

přílohou je srovnání požadavků na požární výtahy české normy s požadavky severoamerické normy. V 

další příloze je zpracován popis technicko-taktických údajů typických výškových staveb vybavených 

požárním výtahem.  

Klíčová slova: evakuační výtah, požární výtah, srovnání normových požadavků, požární 

odolnost konstrukcí, funkční integrita, požární taktika, umístění výtahu do stavby 

Summary 

Filouš, Jan. Requirements for Fire and Evacuation Lift Design. Ostrava : VŠB-TUO, 

2015. page. 88. 

The bachelor thesis deals with the design of firefighters and evacuation lifts in the Czech 

Republic. The first chapter gives types of lifts including the description of the main components, the 

history of the development and the legislative requirements. The second chapter discusses the 

requirements for installation of a lift into a construction in the Czech Republic as well as abroad. The 

third chapter is divided into three parts. The first part describes in sub-chapters individual requirements 

for evacuation lifts. The second part summarizes the requirements for firefighters lifts. The third part 

describes the design of cable line. The fourth chapter evaluates the fire resistance of lift components, 

constructions and cable routes according to the layout of the building. The fifth chapter characterizes a 

firefighter operation in a high-rise building and the tactics used. In addition it summarizes the 

requirements on water supplies during the fire. Appendix 1 compares the requirements for firefighters 

lifts defined by the Czech standard with the requirements defined by the North American standard. The 

appendix 2 presents the technical-tactical data of some characteristic buildings equipped with the 

firefighters lift.  

Key words: evacuation lift, firefighters lift, comparison of standard requirements, fire resistance 

of constructions, functional integrity, fire tactics, installation of a lift into building 
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Seznam použitých zkratek 
EPS Elektrická požární signalizace 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

CCHÚC Částečně chráněná úniková cesta 

DG Dieselgenerátor 

DPS Domov s pečovatelskou služkou 

DZP Dokumentace zdolávání požáru 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHÚC Chráněná úniková cesty (typu A, B, C) 

IDP Izolační dýchací přístroj 

JPO Jednotka požární ochrany 

NSP Osoby neschopné samostatného pohybu 

NÚC Nechráněná úniková cesta 

OSP Osoby s omezenou schopností pohybu 

OSPO Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

PBS Požární bezpečnost staveb 

PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 

PTD Průvodní technická dokumentace 

PÚ Požární úsek 

SaP Síly a prostředky 

SP Shromažďovací prostor 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

TZB Technické zařízení budovy 

UPS Nepřerušovaný zdroj elektrické energie 

ÚSP Ústav sociální péče 

UVP Unie výtahového průmyslu 

ZSP Zařízení sociální péče 
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Úvod 
Výtahy různých provedení jsou technickým zařízením budov, které lidé běžně 

využívají ke svému životu, aby si usnadnili svou práci, přesuny mezi podlažími objektů 

atd. Výtahy jsou velkým pomocníkem v bytových domech, zdravotnických zařízeních, 

administrativě, hotelích, ale také v průmyslu a výrobě. Neslouží však jen k běžnému 

životu, jak je denně využíváme, tedy k transportu osob a nákladů. Jsou podstatným prvkem 

stavby v případě vzniku nebezpečí, kdy bývají využity například k evakuaci osob nebo 

k transportu požárních jednotek a jejich materiálu zejména ve výškových objektech. 

V bakalářské práci se zabývám nejenom požadavky na osobní a osobo-nákladní 

výtahy z pohledu evakuačních a záchranných prací, ale také požadavky na dispozici 

stavby, charakter únikových cest, záložní zdroje a napájení, požární odolnost stavebních 

konstrukcí a funkční integritu výtahových komponent při požáru a dalšími parametry 

z pohledu legislativy a normativních požadavků. Také se v práci vyskytuje soubor 

požadavků na umístění evakuačního či požárního výtahu do stavby v České Republice a 

v jiných zahraničních státech i mimo Evropskou Unii. 

V jedné z částí rozebírám typický průběh zásahu ve výškové budově s použitím 

požárního výtahu za současného využití požárního zdroje vody. Podrobněji jsou 

zpracovány též požadavky na vnitřní odběrná místa a charakteristiku výškových budov. 

První příloha je zaměřena na zpracování přehledu rozdílných interpretací a 

požadavků dvou norem. Zajímavým zdrojem ke srovnání je severoamerická norma ASME 

A17.1, kterou porovnávám s články české verze evropské normy ČSN EN 81-72.  

Druhá příloha bakalářské práce pojednává o budovách, v nichž jsou požární výtahy 

instalovány, a uvádím zde jejich technická a taktická data doplněná popisem taktických 

cvičení, která v objektech proběhla.  

Výsledkem této práce je ucelený pohled na požadavky pro provedení požárních a 

evakuačních výtahů, který může posloužit osobám zabývajícím se touto problematikou. 

Dále pak srovnání norem dvou kontinentů může nabídnout přehled o odlišnostech v 

pohledu na požární ochranu v těchto zemích.  
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Rešerše 
Cílem práce je získání uceleného pohledu na problematiku provedení požárních a 

evakuačních výtahů v České Republice a srovnání provedení požárních výtahů v zahraničí. 

Jedním z hlavních úkolů je zjištění, v jakých objektech a za jakých podmínek je nutné 

výtahy se zvláštními úpravami instalovat, a jaké jsou na výtahy kladeny požadavky. V 

práci je také zmíněn způsob umístění výtahu do stavby ve vazbě na dispozici chráněné 

únikové cesty. Další řešenou problematikou této práce je požární odolnost či funkční 

integrita výtahových komponent v podmínkách požáru nebo částí, které musí odolávat 

teplotám, vlhkosti a dalším vlivům vznikajícím při požáru a hasebních pracích. Práce 

obsahuje i shrnutí požadavků na výtah v obecné rovině, aby čtenář získal povědomí o 

základních částech výtahu, jeho funkcích a samozřejmě i dispozičním uspořádání. 

V neposlední řadě jsem také provedl popis typového provedení požárního zásahu ve 

výškové budově s užitím požárního zdroje vody jako vnitřního odběrného místa. 

Požadavky na zajištění požární vody jsou v práci také rozebrány. Neopomenul jsem zmínit 

charakteristické vlastnosti výškových budov, včetně jejich nebezpečí, kterým musí hasiči 

při zásazích čelit. 

Dílčí cíl mé práce „Zhodnocení využití požárních výtahů v ČR“ jsem chtěl nejdříve 

pojmout jako statistickou část se zpracováním technických a taktických informací o 

požárních výtazích v ČR. Oslovil jsem se žádostí GŘ HZS ČR, zda je vůbec reálné takové 

informace získat, a kdo je může poskytnout. Zjistil jsem, že se žádná databáze údajů o PBZ 

v objektech centrálně nevede. Jestliže informace nebyly centralizovány, mohl by být 

nějaký přehled o instalovaných PBZ na krajských úrovních. Navštívil jsem proto krajský 

odbor prevence v Brně. Dohledali jsme informace o počtu instalovaných požárních a 

evakuačních výtahů v kraji, ale pouze souhrnně bez rozlišení na typ výtahu nebo dle jaké 

normy byl stavěn, což nebylo cílem mého vyhledávání. Pokoušel jsem se vyhledat i DZP a 

PBŘ k daným objektům, ale procházení archivů taktéž nebylo reálné. Když jsem neuspěl u 

HZS, pokusil jsem se k získání informací oslovit ÚVP ČR, tedy jednotlivé výrobce 

výtahových zařízení. Odeslal jsem jim email se žádostí o informace ohledně požárních 

výtahů dle ČSN EN 81-72.  Z osmdesáti obeslaných výrobců či instalačních firem se mi 

bohužel dostala odpověď od šesti, z nichž pouze jeden výrobce mi poskytl jisté informace. 

V ostatních případech buď takové výtahy neřešili, nebo nepodávají informace. Po 

konzultaci s vedoucím mé bakalářské práce jsem se zaměřil na porovnání požadavků 
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normy země mimo EU a na zpracování informací z některých budov, ve kterých je požární 

výtah instalován. Srovnání norem jsem zanesl do práce jako přílohu P1.  

Vytipoval jsem několik objektů s možnou instalací požárního výtahu dle ČSN EN 

81-72 a s dotazem o informace k danému objektu jsem se obrátil na jeho majitele a firmu, 

která požární výtahy dodávala. Šlo například o výškovou stavbu AZ Tower v Brně, kde 

výtahy instalovala firma Kone a.s. a BEA Centrum Olomouc, kde výtahy instalovala firma 

Schindler CZ a.s. Se vstřícností jejich zaměstnanců se mi podařilo získat požadované 

informace, jež jsem, včetně fotodokumentace, zapracoval v příloze bakalářské práce P2. 

V práci jsou použity zdroje informací zejména z oblasti norem a právních předpisů, 

ale nejsou opomenuty ani články dostupné na internetu, ať už na odborných nebo na 

informačních a zpravodajských serverech. Kromě základních projektových norem PBS, 

jsou pro výsledky práce použity i další navazující normy. Zdrojem informací byla i česká 

nařízení, vyhlášky či zákony zabývající se oblastí požární bezpečnosti staveb a vybavování 

objektů TZB a PBZ. V části práce byly využity metodické zdroje vypracované Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. 

V první kapitole je čtenář seznámen se základními částmi výtahu a základním 

popisem, kde bylo čerpáno především z [1] [2] [3]. Dále se v kapitole uvádí historie vývoje 

výtahové techniky a bezpečnostních komponent zpracované z podkladů [4]. Kapitola 

pokračuje zatříděním a určením výtahu jako stroje a PBZ z pohledu norem a legislativních 

dokumentů [5] [6] [7] [3] [8]. 

Pro získání přehledu o objektech, ve kterých se můžeme s evakuačními a požárními 

výtahy v ČR setkat, je v kapitole 2.1 uveden přehled požadavků na umístění evakuačních a 

požárních výtahů do jednotlivých druhů staveb. V tomto případě autor čerpal především z 

normativních zdrojů [7] [9] [10] [11] [12] [13] [14] a zanesl je do tabulky tab. 1. 

Informace k další části práce, která se v kapitole 2.2 zabývá srovnáním požadavků na 

umístění požárních a evakuačních výtahů do staveb v zahraničí, byly využity z dostupných 

elektronických dokumentů či článků na webu z jednotlivých států. Převážně se jednalo o 

stavební předpisy daných států tzv. „Building Code“ věnující se problematice PBS či 

pouze výtahům a únikovým cestám [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22].  

V hlavní části této práce v kapitole 3 se jednotlivě zabývám požadavky na evakuační 

a zvláště na požární výtahy. Pro jejich zpracování bylo čerpáno zejména z normativních 
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zdrojů. V případě evakuačních výtahů se jednalo především o zdroje [1] [23] [9] [10] [24] 

[25] [26] [27] [28] [29] [30] a u výtahů požárních, kromě již uvedených, ještě zdroje [1] 

[31] [10] [24] [25] [26] [27] [32] [33] [34]. 

Pro doplnění přehledu v problematice výtahů jako PBZ se v kapitole 4 zaměřuji i na 

funkční integritu výtahových komponent a požární odolnost stavebních konstrukcí, k 

čemuž využil zdroje [9] [10] [25] [27] [31] [35] [24].  

Pro část práce zaměřenou na taktiku provedení zásahu a charakter výškových objektů 

jsem využil zdrojů [36] [37] s doplněním informací z přílohy normy [31]. Doplněny jsou 

požadavky na zdroje požární vody, kde bylo užito jako zdroje z normy [38]. 

Při zpracování informací o reálných instalacích požárních výtahů v kapitole 3.2.11 a 

dále rozvedených v příloze P2, bylo spolupracováno s realizačními společnostmi Schindler 

CZ a.s. a Kone a.s., jejichž informace byly poskytnuty elektronickou formou [39] [40]. K 

doplnění dalších technických informací bylo užito zdrojů od HZS [41] [42] [43], vlastníků 

objektů [44] či z článků na informačních serverech [45] [46] [47] [48] [49]. 

Při srovnávání požadavků na provedení požárních výtahů, zpracovaných příloze P1, 

byla nalezena řada norem řešící tuto problematiku. Cílem však bylo porovnávat normu 

země, jež není součástí Evropské unie a nepřebrala její předpisy. Z dřívější zkušenosti s 

propracovaností legislativy v amerických státech v oblasti požární ochrany byla následně 

zvolena severoamerická norma [18], zejména pak její část 2.27, kterou srovnávám s českou 

verzí převzaté evropské normy [31]. Dostupná americká norma však nebyla aktuálně 

platnou, proto bylo použito komparační tabulky [50] [51] pro zajištění větší aktuálnosti 

požadavků. Veškeré normativní požadavky byly přeloženy před srovnáním uvedeným v 

kapitole 3.2.12. Z důvodu rozšíření přehledu a vazeb obou norem s dalšími dokumenty a 

předpisy byly některé části doplněny informacemi s využitím volného přístupu k aktuálním 

národním předpisům v oblasti požární ochrany v Americe NFPA [52] [53] [54] a 

převzatých evropských výtahářských bezpečnostních norem [3].  
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vyhlášen požární poplach, může být požární výtah používán stejně jako osobní výtah. 

Nemělo by však docházet k přepravě nákladů a odpadků požárním výtahem. [1] [2] [31] 

1.1. Popis základních částí výtahu 

V dalším textu jsou uvedeny základní části a komponenty výtahu s popisem. Jejich 

umístění v šachtě či strojovně výtahu je podle číselných odkazů u jednotlivých částí 

znázorněno na obr. 2 v řezu šachty a strojovny. 

Výtahová šachta (1) – Prostor, v němž se pohybuje klec, vyvažovací nebo 

vyrovnávací závaží. Tento prostor je obvykle ohraničen podlahou prohlubně, stěnami a 

stropem šachty. 

Prohlubeň (2) – Část šachty pod dolní krajní stanicí. Jsou zde umístěny nárazníky, 

napínací systémy lana omezovače rychlosti a další komponenty. 

Zdvih (3) – Svislá vzdálenost mezi úrovněmi krajních stanic, mezi nimiž se 

pohybuje kabina výtahu.  

Horní část šachty (4) – Hlava šachty, prostor šachty mezi horní stanicí a stropem 

šachty. V bezstrojovnovém provedení zde může být umístěn výtahový stroj, omezovač 

rychlosti či kladky. 

Strojovna výtahu (5) – Prostor, v němž je umístěn výtahový stroj a související 

příslušenství jako např. rozvaděč, hlavní vypínač, omezovač rychlosti a kladky. Strojní 

zařízení výtahů může být také umístěno nad nebo pod výtahovou šachtou. Strojovna musí 

být uzavíratelná, suchá, osvětlená a dostatečně větraná.  

Výtahová kabina (6) – Klec výtahu určená pro přepravu osob nebo nákladu o 

určitých rozměrech a osazena ovladačovou kombinací a kabinovými dveřmi, nouzovou 

komunikací, osvětlením a dalšími částmi. 

Nosná lana (7) – Nosné prostředky, na jejichž jednom konci je zavěšena kabina, na 

druhém konci vyvažovací závaží v případě trakčního provedení nebo může být nosné lano 

navíjeno na buben. 

Vyvažovací závaží (8) – Protiváha, hmotnost závaží, která zabezpečuje trakci, 

vyvažuje zpravidla hmotnost kabiny a 40 – 50 % hmotnosti břemena.  
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Výtahový stroj (9) – Zařízení včetně elektrického motoru, které pohání a zastavuje 

výtah. Jedná-li se o trakční pohon, je vybaven lanovnicí, nebo pokud je bubnového typu, je 

vybaven cívkou na navíjení lana. 

Montážní nosníky (10) – Slouží pro umístění stroje a k přepravě těžkých břemen ve 

strojovně výtahu. 

Nárazník (11) – Pružná narážka na konci jízdní dráhy zpomalující pohyb využitím 

tekutiny nebo pružiny případně podobných prostředků umístěné buď pod klecí a/nebo 

vyvažovacím závažím. Nárazník může být i výměnný a to v případě, chrání-li servisní 

pracovníky v hlavě výtahu nebo v prohlubni pro případ přimáčknutí. 

Nástupní podlaží (12) – podlaží, které je určeno pro jednotky HZS a nachází se ve 

výškové úrovni přístupné z volného prostranství, odkud se předpokládá vedení požárního 

zásahu nebo je určeno pro únik osob na volné prostranství. 

Komunikační zařízení (13) – Zařízení sloužící pro komunikaci hasičů během 

zásahu mezi nástupním podlažím, strojovnou a kabinou. 

Šachetní dveře (14) – Oddělují ve všech patrech prostor (chráněného) nástupiště od 

výtahové šachty. Brání nepovolenému nebo nežádoucímu vstupu do šachty. Dle požadavku 

musí vykazovat požární odolnost či bránit pronikání kouře. Mohou být ručně otevírané 

nebo automatické. 

Výtahový rozvaděč (15) – Rozvaděč s přístroji pro spínání, ochranu, řízení a 

regulaci elektrického pohonu výtahu (frekvenční měnič). Zpravidla je umístěn ve strojovně 

výtahu. Je-li umístěn mimo zamčenou strojovnu, musí být zajištěn proti přístupu 

nepovolaných osob.  

Závěsný kabel (16) – Ohebný plochý kabel zajišťující napájení a signály a 

komunikaci mezi klecí a pevným bodem v šachtě a dále pokračuje do rozvaděče.  

Hlavní vypínač výtahu (17) – Zajišťuje odepnutí elektrických částí výtahu od 

přívodu elektrického proudu. Je rozhraním pro zajištění funkčnosti elektrického napájení z 

pohledu PBS. Odděleně je vedeno napájení částí nesouvisejících s funkcí výtahu – 

osvětlení strojovny, šachty a prohlubně. 

Řídicí systém (18) – Zajišťuje logiku jednotlivých operací výtahu, ovládá vstupy a 

výstupy, mimo jiné řeší i bezpečnostní funkce, které brání vzniku nebezpečných a 
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nežádoucích stavů. Může zajišťovat prostřednictvím dalších periferií (GSM, Ethernet, …) 

komunikaci s nadřazeným či dohledovým systémem. 

Vodítka (19) – Jsou umístěna po celé svislé výšce šachty a slouží k vedení kabiny a 

vyvažovacího zařízení. Musí být tak dlouhá, aby jej kabina ani vyvažovací závaží nemohla 

opustit. Kluzné části vodítek musí být při provozu mazána samomazným zařízením. 

Ohrazení šachty (20) – Stavební konstrukce oddělující vnitřní prostor šachty od 

okolí, včetně výplní otvorů, šachetních dveří. Zpravidla jsou na tyto konstrukce kladeny 

požadavky požární odolnosti, zejména jsou-li dělicími konstrukcemi PÚ. 

Nástupiště (21) – Prostor bezprostředně přiléhající k šachetním dveřím a sloužící pro 

vstup nebo výstup osob. Jedná-li se o chráněné nástupiště, tak se musí jednat o součást 

CHÚC typu B nebo C, případně prostor bez požárního rizika.  

Přivolávač (22) – Ovladač přivolání klece výtahu do stanice v jednotlivých 

podlažích může být nazýván jako ovladačová kombinace ve stanici. 

Ovládací panel v kabině (23) – Ovladačová kombinace v kabině pro volbu podlaží, 

nouzovou komunikaci a ovládání výtahu v požárním či evakuačním režimu. 

Kabinové dveře (24) – Oddělují prostor kabiny od výtahové šachty. Zpravidla jsou 

vybavena reverzačním zařízení. Bývá na nich závislé otevírání šachetních dveří. 

Záložní zdroj (25) – Například UPS, případně i DG, který však musí tvořit 

samostatný PÚ. Zajišťuje dodávku elektrické energie buď pro nouzový dojezd u běžných 

výtahů, nebo napájení pro požární a evakuační výtah v případě odpojení napájení do 

objektu v nebezpečí. 

Vstup do strojovny (26) – Musí být chráněný proti neoprávněnému vstupu, 

zpravidla s funkcí požárního uzávěru. 

Okno, větrací otvor (27) – Zajišťuje dostatečné větrání prostoru strojovny.  

[2] [3] 
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obr. 2 Popis částí výtahu v řezu šachty a strojovny 
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1.2. Historie výtahového zařízení 

Již středověk byl obdobím, kdy se začala používat primitivní zdvihadla. Prvopočátky 

jsou však vystopovány až do 3. století před naším letopočtem. Je tedy možné, že jejich 

historie může být ještě hlubší, už jen proto, představíme-li si monumentálnost 

starodávných staveb na celém světě. Hnací silou soustrojí byla u zdvihadel především 

zvířecí či lidská síla a nezřídka se využívalo i vodou hnaného mechanismu. 

Výtahy dnešního typu se začala využívat v 18. století. Předcházel tomu vynález 

parního stroje, který byl později využit jako zdroj páry pro zdvižnou sílu. Postupem času se 

přešlo na konstrukci, která spočívala v umístění pístu do podzemního válce, jež byl plněn 

kapalinou nejběžněji vodou. 

Píst pracoval na klasickém hydraulickém mechanismu, tedy že se zvedal tlakem 

vstřikované vody a při klesání byla vody vytlačována zpět do nádrže. Prvky řízení byly 

armatury, které prostřednictvím táhel a lan přímo ovládali vodní tok. Na tento způsob 

později navázal systém pákového ovládání. 

Dá se říci, že vynález bezpečného výtahu byl podmínkou výstavby výškových 

budov.  Prototyp dnešních výtahů byl sestaven ve Velké Británii v 19. století. K usnadnění 

pohybu klece byla využita lana, kladky a protizávaží, které se pohybovalo podél šachtové 

stěny. 

V padesátých letech 19. století v USA v New Yorku byl představen výkonný a 

bezpečný výtah, který spojoval dvě podlaží. Při selhání lan byla kabina vybavena 

bezpečnostní brzdou. Vývoj tohoto prvku byl podstatným bodem v rozvoji celé výtahové 

techniky. Jeho autorem byl Elisha G. Otis, který celý výtah zabudoval do městské budovy 

New York Crystal Palace. Tento výtah byl uveden do provozu v roce 1853. 

První ryze osobní výtah byl instalován v budově obchodního domu v New Yorku 

v roce 1857. V následujících letech založili synové E. Otise v NY společnost Yonkers a po 

deseti letech dosahují výroby v tisícovkách kusů. V dalším vývoji, který byl nezbytný pro 

takto rozsáhlou výrobu, se objevily prvky jako např. zdvih výtahu pomocí otočného závitu 

nebo celkový hydraulický model.  

Další důležitou érou v rozvoji výtahové technologie byl příchod elektřiny, který 

přinesl možnost použití elektromotoru, jehož vynálezcem byl známý Werner von Siemens. 
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Vertikální pohyb podél šachtové stěny zajišťoval elektromotor umístěný ve spodní 

části kabiny. Systém elektrického výtahu, kdy je lano navíjeno na rotační buben, byl 

sestrojen v roce 1887 v Baltimore. Bubnového výtahu nelze použít na velké zdvihy, jaké se 

vyskytují ve výškových budovách. 

Systémy kontroly výtahu a jeho pohybu i motorová technologie se rychle vyvíjely a 

proto v roce 1889 bylo již možné uvést do provozu elektrický výtah, který obsloužil i 

vysoké zejména administrativní budovy. 

Elektrický výtah roku 1903 definitivně nahradil ozubené převody a umožnil tím 

dostupnost i více jak sta podlaží. Tímto krokem se změnil i způsob městské výstavby a 

postupně se tak měnil i celkový ráz měst. 

Jedno-rychlostní motory byly překonány multi-rychlostními a technologie 

elektromagnetu nahradila manuální brzdění a přepínání směrů. Výtahy se velmi rychle 

vybavovaly ovládacími prvky a signalizačním zařízením. Velkou roli hrál i vývoj v oblasti 

zvýšení bezpečnosti, o něhož se významně zasloužil syn E. Otise Chartes Otis. Byla 

zajištěna i kontrola nadměrné rychlosti kabiny, takže nedocházelo k haváriím a nosné lano 

výtahu zůstalo nedotčené. 

Nejspíše první požár výškové budovy vypukl v roce 1908 ve dvanáctipatrové budově 

v New Yorku nazývané „Parker“, kdy požár zachvátil všechna podlaží. Tragický požár 

nastal v roce 1911 v továrně „Short Waister“ s deseti podlažími, při kterém zahynulo 148 

osob. Toto přimělo radu města New York k revizi stavebních předpisů a zapracování 

požadavků na požární schodiště, požární vedení pro zásobování vodou, požární výtahy a 

stabilní hasicí zařízení. Následovalo období, v němž hasiči ve spolupráci s architekty 

připravili návrhy, které se týkaly správné konstrukce budovy odolávající požáru a šíření 

kouře. Tím se zvýšila i bezpečnost osob v objektu. Další návrh se týkal požárních 

prostředků, jež budou pevně zabudovány do stavby. Oba tyto návrhy se ukázaly jako 

účinné. Od té doby můžeme tyto požadavky nalézat v řadě národních přepisů v různých 

podobách. 

Patrová schémata a kopírovací bloky dnes již zastaralých systémů jsou minulostí. 

Jednotlivá tlačítka jsou dnes nahrazována klávesnicemi a výtahy se řídí automaticky za 

pomoci mikroprocesorů. Dnešní doba přinesla možnost přenosu velkého množství dat a tak 

jsou výtahy místo reléových bloků řízeny softwarovou logikou. Trendem současných 
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výtahů je udržení vysoké úrovně bezpečnosti, zejména se pracuje na maximální efektivitě a 

minimalizaci ztrát při provozování výtahu. Výtahy se stávají nejen potřebným technickým 

prvkem budov, ale také architektonickou a designovou záležitostí. Vývoj směřuje 

k dosažení co nejvyšších míst v co nejkratší době s ohledem na bezpečí. Je jistě zajímavé, 

že výtahy přepraví denně více lidí než jakékoliv jiné dopravní prostředky. [4] [31] 

1.3. Legislativní požadavky na výtahy 

Evropská unie a její legislativa řadí výtah a jeho bezpečnostní komponenty mezi 

stanovené výrobky. Z tohoto důvodu musí být provedeno posouzení shody s platnými 

technickými předpisy dříve, než je výrobek uveden na trh. Také se požaduje, aby výtahy 

a bezpečnostní komponenty byly certifikovány, provádělo se posouzení shody a označení 

CE. Pro výtahy se stanovují i podmínky uvedení na trh a též pro uvedení do provozu.  

Na výtahy se vztahují tyto předpisy: 

• 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 

Rady 2006/42/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,  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

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

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

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

pozdějších předpisů,  
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• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

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

technických normách. Z pohledu požární ochrany se pak jedná především o ČSN EN 81-58 

Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří, ČSN EN 81-72 Požární výtahy 

a ČSN EN 81-73 Funkce výtahů při požáru. Evakuační výtahy nejsou doposud řešeny na 

úrovni evropských předpisů, proto byla zpracována ČSN 27 4014. Na požární a evakuační 

výtahy se odkazují také normy z oblasti požární bezpečnosti staveb, zejména v ČSN 73 

0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost 

staveb – Výrobní objekty a dílčí projektové normy PBS. [26] [5] 

1.4. Rozdělení výtahů 

Jeden ze způsobů dělení uvádí nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ve kterém je výtah 

definován jako zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí 

pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu 

větším než 15°, určené k přepravě: 

• osob, 

• osob a nákladů, 

• pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží 

vstoupit a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu 

osoby, která se na ní nachází. 

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

část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu. [6] 

Ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., se stavby podle druhu a potřeby vybavují výtahy:  

• určenými pro dopravu osob nebo osob a nákladů,  

• určenými pro dopravu nákladů,  

• požárními,  

• evakuačními. [7] 
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Další způsob dělení výtahů vychází z řady norem ČSN EN 81-xx. Výtahy jsou zde 

rozděleny s ohledem na: 

• konstrukční uspořádání – se strojovnou, bez strojovny, 

• druh pohonu – elektrické, hydraulické, pneumatické, 

• druh řízení výtahu – sběrné, skupinové, 

• konstrukční provedení – 

o pro běžné použití  

o se zohledněním požadavků pro zajištění přístupnosti osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace,  

o s uplatněním opatření proti vandalům,  

o pro případ požáru,  

o pro evakuaci osob, zvířat anebo majetku. [3] 

1.5. Výtah jako požárně bezpečnostní zařízení 

Výtah je zdvihací zařízení, které je součástí TZB, proto je nezbytné, aby jeho 

instalace a provedení byly technicky a požárně bezpečné.  Zejména pro požární bezpečnost 

jsou v objektech podstatné výtahy evakuační a požární.  Zmíněné dva typy výtahů byly 

donedávna zařazeny1, mezi požárně bezpečnostní zařízení „PBZ“. Změnou vyhlášky2 o 

požární prevenci se požární a evakuační výtah stává vyhrazeným druhem požárně 

bezpečnostního zařízení. Vyhrazeným druhem požárně bezpečnostním zařízením se 

rozumí PBZ, pro něž jsou stanoveny technické podmínky uvedené v kapitole 1.5.1. 

Tato vyhrazená zařízení mají plnit svoji hlavní úlohu při mimořádných událostech, 

jakou může být například požár, kdy je nezbytná jejich plná funkčnost a spolehlivost po 

minimální stanovenou dobu. Neposkytují pomoc a bezpečnost pouze osobám unikajícím z 

objektu, ale také zasahujícím jednotkám při zajištění rychlého a efektivního zásahu. Právě 

proto se požaduje správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace 

požárních a evakuačních výtahů. 

                                                 

1 §2 odst. 4 d) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

2 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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Výtahy musí mít zajištěnu dostatečnou ochranu, řízení a signalizaci. Jedním ze 

základních normových požadavků na požární a evakuační výtahy jsou především ty na 

kabinu výtahu, na rychlost zdvihu, na řídicí systémy, komunikační systémy při požárním 

zásahu a na napájení. Požární a evakuační výtahy musí být při požáru po určitou dobu 

funkční, naopak běžné výtahy musí být během požáru vyřazeny z provozu. [5] [8] [26] 

1.5.1. Požadavky na vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení 

Základní požadavky na vyhrazená PBZ stanovuje vyhláška o požární prevenci. 

Nejsou-li v normách stanoveny požadavky na projektování vyhrazených PBZ, je možné 

postupovat podle projekčních předpisů výrobců nebo dovozců. Projektování vyhrazených 

PBZ smí provádět pouze OZO s oprávněním k této projektové činnosti. 

Při projektování, zpracování prováděcí dokumentace, montáži, údržbě a opravách 

vyhrazených PBZ musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními 

požadavky a PTD výrobce PBZ. PBŘ je nedílnou součástí projektové dokumentace a 

obsahuje posouzení požadavků na zabezpečení stavby PBZ, stanovení podmínek a návrh 

způsobu jejich umístění a instalace do stavby. Návrh vždy obsahuje způsob a důvod 

vybavení stavby vyhrazenými PBZ, určení jejich druhů, vzájemných vazeb, technických a 

funkčních požadavků na provedení, včetně náhradních zdrojů. 

Dle PTD se provozuschopnost požárního a evakuačního výtahu prokazuje např. 

záznamy v příslušné provozní dokumentaci, což je provozní kniha výtahu. Při posuzování 

funkčnosti systémů vyhrazených PBZ se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou 

z hlediska PO bezpečná, provozuschopná, funkční, a jsou-li podle míry požárního rizika 

vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání, které vyplývají z vyhlášky o požární 

prevenci. Těmi jsou PTD výrobce, technická a provozní dokumentace, včetně popisu 

konstrukce a funkce systému, doklady o uvedení na trh v ČR, posudky specializovaných 

pracovišť (posouzení shody, typovém schválení), doklady o dokončené montáži podle 

ověřené projektové a technické dokumentace a doklady o splnění předepsaných nebo 

projektovaných vlastností a parametrů systému, 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. [8] 
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2. Požadavky na umístění výtahu do stavby 

2.1. Umístění výtahu do stavby v ČR 

Vybavovat stavby výtahy plyne ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, 

ve kterých se dále odvolávají na české technické normy. Ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., k 

provedení stavebního zákona se uvádí, že se výtah musí zřizovat u novostaveb bytových 

domů, kde se vstupy do jednotlivých bytů nacházejí v 5 NP a výše. Pro budovy určené k 

ubytování platí povinnost vybavit stavbu výtahem už od 4 NP. Tato vyhláška mimo jiné 

ještě určuje, že šachta může být užívána pouze pro technologie související s provozem 

výtahu a nutnost jejího větrání. 

Praha má pro provedení stavebního zákona vlastní Nařízení Rady hlavního města 

Prahy č. 11/2014, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). 

O potřebě zřízení výtahu se ještě zmiňuje Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kde se uvádí, že 

prostory, které jsou přístupné veřejnosti, by měli umožňovat přístup i osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace, k čemuž slouží mimo jiné prostředky i výtahy. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která je 

prováděcím předpisem zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se uvádí, že kromě 

jiného se musí splnit požadavky na evakuaci osob a zvířat stanovené českými technickými 

normami, které jsou jmenovány v příloze vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Vyhláška také říká, že pro účinný a bezpečný zásah JPO či pro prvotní zásah při požáru a 

provedení evakuace musí být stavba vybavena PBZ, což jsou například požární a 

evakuační výtahy. V takových případech se na elektrická zařízení, která mají zůstat 

funkční při požáru, vztahují podmínky na zajištění dodávky elektrické energie a provedení 

kabeláže dále specifikované v českých technických normách, o čemž pojednává kapitola 

3.3.  

Evakuační výtah je přednostně určen pro evakuaci osob NSP a OSPO. Specifické 

požadavky na provedení evakuačního výtahu jsou v ČSN 27 4014. Výtah je doplněn 

přepínačem ovládajícím přepnutí mezi normálním řízením výtahu a přednostním řízením 
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oprávněnou osobou z nástupiště a kabiny výtahu. Toto plyne z podmínek pro zajištění 

evakuace v projektech objektů a musí dle typu plnit minimálně ustanovení předpisů budov 

pro bydlení a ubytování, se shromažďovacími prostory a zdravotnických zařízení a sociální 

péče. 

Požární výtah může sloužit podobně jako evakuační výtah k zajištění evakuace, jež je 

řízena hasiči nebo k provedení zásahu po vnitřních zásahových cestách, kterých je požární 

výtah součástí. Navrhuje se dle evropské normy ČSN EN 81-72. Základními předpoklady 

projektu pro umístění požárního výtahu do stavby jsou chráněná nástupiště ve všech 

podlažích, omezení vnikání kouře a vody a obsluhovat výtahem všechna podlaží. [8] [26] 

tab. 1 Požadavky na umístění výtahu do stavby 

Předpis / 
norma 

Typ budovy Podmínka instalace Typ výtahu 

268/2009 Sb. Budovy pro bydlení 
(OB1, OB2) 

5 NP a výše Výtah 

268/2009 Sb. Budovy pro ubytování 
(OB3, OB4) 

4 NP a výše Výtah 

23/2008 Sb. Budovy pro ubytování 3 NP a výše 
E > 20 osob  

Evakuační 

ČSN 73 0831 
(23/2008 Sb.) 

Shromažďovací 
prostor  

VP2  
VP3  

Evakuační 

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty h > 45 m  
E > 50 osob 

Evakuační 

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty 4 NP a výše  
E > 10 osob OSPO nebo NSP 
(nelze zajistit evakuaci jinak) 

Evakuační 

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty h > 45 m  
vnitřní zásahová cesta 

Požární 

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty – 
Vyhlídkové věže 

h > 45 m 
E = 1/3 osob 

Evakuační 
(doporučuje se) 

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty – 
Vyhlídkové věže 

h > 60 m Evakuační 

ČSN 73 0804 Výrobní objekty h > 60 m  
výroba 1. - 4. skupiny 
E > 50 osob 

Evakuační 
(jako druhá NÚC, 
>30% E·s) 

ČSN 73 0804 Výrobní objekty h > 30m 
výroba 5. - 7. skupiny 
E > 50 osob 

Evakuační 
(jako druhá NÚC, 
>30% E·s) 

ČSN 73 0804 Výrobní objekty 4 NP a výše  
E > 10 osob OSP nebo NSP 
(nelze zajistit evakuaci jinak) 

Evakuační 
(jako druhá NÚC, 
 > 30% E·s) 

ČSN 73 0804 Výrobní objekty  h > 60 m  
výroba 1. - 4. skupiny 
vnitřní zásahová cesta 

Požární 
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Předpis / 
norma 

Typ budovy Podmínka instalace Typ výtahu 

ČSN 73 0804 Výrobní objekty h > 30 m 
výroba 5. - 7. skupiny 
vnitřní zásahová cesta 

Požární 

ČSN 73 0831 Shromažďovací 
prostory 
VP2 a VP3 a (VP1) 

3 NP a výše 
 

Evakuační 

ČSN 73 0831 Shromažďovací 
prostory 
VP2 a VP3 a (VP1) 

3 NP a výše nebo 
3 PP a níže  
E > 50 osob ve více podlažích 

Evakuační 

ČSN 73 0831 Shromažďovací 
prostory 

PÚ s venkovním SP 
h > 9 m 

Evakuační 

ČSN 73 0831 Shromažďovací 
prostory 

PÚ s venkovním SP 
h > 4,5 m, max. vzdálenost 60 
m 

Evakuační 

ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a 
ubytování 

h > 30 m Evakuační 

ČSN 73 0833 OB2 s obytnými 
buňkami 

hp > 6 m Evakuační s klecí 
min. 1,1 × 1,4 m  

ČSN 73 0833 OB3 s obytnými 
buňkami 

3 NP a více 
> 20 osob 

Evakuační s klecí 
min. 1,1 × 1,4 m 

ČSN 73 0833 OB3 s obytnými 
buňkami 

3 NP a více 
OSPO 

Evakuační s klecí 
min. 1,1 × 1,4 m 

ČSN 73 0833 OB4 3 NP a více Evakuační 
ČSN 73 0834 Změny staveb sk II.  11 NP a více Evakuační s klecí 

min. 1,1 × 1,4 m 
ČSN 73 0834 Změny staveb sk II.  16 NP a více Evakuační 
ČSN 73 0835 Ambulantní zařízení 

AZ2  
5 NP a více Evakuační 

(součást CHÚC) 
ČSN 73 0835 Ambulantní zařízení 

AZ2 Změna stavby  
5 NP a více Evakuační s klecí 

min. 1,1 × 1,4 m 
ČSN 73 0835 Lékařské zařízení LZ1 4 NP a výše Evakuační 

(součást CHÚC) 
ČSN 73 0835 Lékařské zařízení LZ1 

Změna stavby 
4 NP a výše Evakuační 

(samostatný PÚ) 
ČSN 73 0835 Lékařské zařízení LZ2 4 NP a výše nebo h > 9 m Evakuační se 

zálohou min. 45 min 
ČSN 73 0835 Zařízení sociální péče 

– DPS 
4 NP a výše nebo h > 9 m Evakuační 

(součást CHÚC) 
ČSN 73 0835 Zařízení sociální péče 

– DPS 
4 NP a výše nebo h > 9 m Evakuační s klecí 

min. 1,1 × 1,4 m 
(samostatný PÚ) 

ČSN 73 0835 Zařízení sociální péče 
– ÚSP 

4 NP a výše nebo h > 9 m Evakuační 
(součást CHÚC) 

ČSN 73 0835 Zařízení sociální péče 
– ÚSP 

4 NP a výše nebo h > 9 m Evakuační s klecí 
min. 1,1 × 1,4 m 
(samostatný PÚ) 
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2.1.1. Charakteristika objektů  

tab. 2 Charakter objektů 

Skupina objektu Popis Podmínky 
Budovy skupiny OB1 Rodinné domy a rodinné 

rekreační objekty 
Max. 3 obytné buňky 
Max. 1 PP 
Max. 3 NP 
S < 600 m2 všech podlaží 

Budovy skupiny OB2 Bytové domy > OB1 
Budovy skupiny OB3 Domy pro ubytování Max. 75 osob 

Max. 3 NP 
Budovy skupiny OB3 Domy pro ubytování Max. 55 osob 

Max. 1-8 NP 
Budovy skupiny OB4 Domy pro ubytování > OB3 
Skupina AZ1 Ambulantní zdravotnické 

zařízení (lékárny, hygienické 
stanice) 

Jednotlivé ordinace 
Max. 3 lékařská pracoviště 

Skupina AZ2 Ambulantní zdravotnické 
zařízení (polikliniky, 
lékárenské zařízení, …) 

Více než 3 lékařská pracoviště 
Více než 30 pacientů 

Skupina LZ1 Lůžková zdravotnická zařízení Max. 15 lůžek pro dospělé 
Max. 10 lůžek pro děti 

Skupina LZ2 Lůžková zdravotnická zařízení 1 a více lůžkových jednotek 
lůžková jednotka:  
50 lůžek pro dospělé 
30 lůžek pro děti 

Výškové pásmo VP1 Vnitřní shromažďovací prostor 
s více než 250 osobami a  
S < 5m2 na osobu 

1 PP 
NP s h ≤ 9 m 
 

Výškové pásmo VP2 Vnitřní shromažďovací prostor 
s více než 165 osobami a  
S < 5 m2 na osobu 

2 PP 
NP s 9 m < h ≤ 30 m 

Výškové pásmo VP3 Vnitřní shromažďovací prostor 
s více než 125 osobami a  
S < 5m2 na osobu 

3 PP a více 
NP s  h > 30 m 

2.2. Umístění výtahu do stavby v zahraničí 

Průzkum, který v minulosti provedl výbor Mezinárodní organizace pro normalizaci 

ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving walks, ukázal nejméně dvanáct zemí, ve kterých 

se vyžaduje požární výtah ve výškových budovách přesahujících výšku 30 m. Takové 

výtahy v těchto budovách zajišťují přístupnost hasičům při zásahu a též mohou umožňovat 

evakuovat lidi s omezenou schopností pohybu nebo neschopné pohybu. Další z dokumentů 

této organizace je technická zpráva ISO/TR 16765 Comparison of worldwide safety 

standards on lifts for firefighters, která se zabývá srovnání požadavků na požární výtahy v 
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několika světových zemích. Jedná se o Evropu, Austrálii, Rusko, Japonsko, USA, Kanadu, 

Čínu, Hong Kong, Indii, Koreu, Malajsii, Nový Zéland, Singapur a Taiwan. Tento 

dokument však není volně dostupný, takže v další části byly informace získávány 

z dostupných informací v odborných článcích a dokumentech na webu. [16] 

 

obr. 3 Výběr nejvyšších staveb světa [15] 

2.2.1. Severní Amerika 

Požadavky na výtahy, jako jeden z technických systémů budovy, jsou upraveny 

stavebním zákonem. V mezinárodním stavebním řádu (IBC) jsou stanoveny základní 

požadavky pro výtahy. Zatímco ostatní části IBC jsou z pohledu výtahů pouze doplňující, 

hlavním kritériem zde uvedeným jsou zvláštním ustanovením týkající se požadavků na 

dostupnost prostředků k evakuaci, uzávěry výtahových nástupišť a šachet. Kromě 

požadavků uvedených v IBC, musí být výtahy v souladu s požadavky s American Society 

of Mechanical Engineers (ASME) A17.1, Safety Code for Elevators and Escalators, a 

ICC/ANSI A117.1, Accessible and Usable Buildings and Facilities, na které se odkazuje 

IBC. Právě tuto Americkou normu ASME A17.1 srovnávám v příloze P1 s požadavky 

převzaté evropské normy ČSN EN 81-72. 
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Až na několik výjimek IBC ani ASME A17.1 neurčuje počet výtahů, které musí být 

zřízeny v budově. Počet instalovaných výtahů je tedy na rozhodnutí vlastníka budovy. 

Vlastník nebo architekt může najmout odborníka z oboru výtahů, aby stanovil potřebu 

výtahů např. pro budovy s velkým provozem nebo komplexními požadavky na využití. 

 

obr. 4 Provedení ovladače dle ASME A17.1 

První z výjimek je instalace evakuačního výtahu v budovách se čtyřmi podlažími nad 

nebo pod úrovní úniku na volné prostranství, nejsou-li instalována sprinklerová zařízení či 

není možnost jiné horizontální evakuace.  

Druhou výjimkou je zřízení dvou požárních výtahů v budovách vyšších než 36,6 m 

(120 ft) nad přístupovou úrovní hasičů. 

Požární a evakuační výtahy byly zavedeny v IBC 2009 a upraveny v IBC 2012. 

Osobní výtahy ve výškových budovách mohou uživatelé použít jako evakuační. 

Ve výškových budovách vyšších než 128 m (420 ft), mohou být výtahy splňující 

požadavky na evakuační výtah použity namísto požadovaného třetího schodiště.  

Požadavky na požární výtahy jsou zapracovány v kapitole 3007 v IBC jako výsledek 

výzkumu provedeného v návaznosti na tragédii z 11. září 2001 ve World Trade Center. 



22 

Tyto požadavky by měli poskytovat přiměřenou míru bezpečnosti pro hasiče nacházející se 

s vybavením jedno nebo dvě patra pod podlažím s požárem. Výtahy používané hasičskými 

jednotkami musí být označeny grafickým znakem představující helmu hasičů viz. obr. 5, 

který se umisťuje na čelní stranu šachetních dveří.  

 

obr. 5 Světelná signalizace přechodu do fáze 1 dle ASME A17.1 

Požární výtah musí obsluhovat všechna podlaží v objektu a být přístupný z 

chráněného nástupiště s výjimkou přístupové úrovně. Z každého chráněného nástupiště 

musí být přímý vstup do únikového schodiště. Požární výtah musí mít kouřotěsné dveřní 

uzávěry, které mají odolnost 45 min. Chráněné nástupiště musí mít plochu nejméně 14 m2 

(150 ft2) a žádný rozměr nesmí být menší než 2,5 m (8 ft). 

 

obr. 6 Přivolávač požárních výtahů dle ASME A17.1 

Požární výtahy a související zařízení musí být napájena elektrickou energií z běžného 

zdroje a záložního zdroje. Vodiče a kabely, které vedou mimo prostory požárního výtahu a 

zajišťují napájení elektrickou energií, komunikaci, detekci požáru a řídící signály pro 

výtah, musí být chráněny konstrukcemi, které mají požární odolnost nejméně 120 min.  
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Požadavky na evakuační výtahy jsou zapracovány v kapitole 3008 v IBC, aby bylo 

možné provést samostatnou evakuaci osob z objektu. Před zavedení IBC 2009 nebylo 

možné, aby běžné osoby mohly používat evakuační výtahy jako únikového prostředku. Ve 

většině případů musí evakuační výtahy splňovat stejné požadavky jako požární výtahy, 

zejména pokud jde o požadavky na sprinklery, prevenci zatékání vody do šachty, a 

ochranu vodičů a kabelů.  

Chráněné nástupiště evakuačního výtahu odpovídá i požadavkům na chráněné 

nástupiště požárního výtahu, jako jsou kouřové zábrany, přístup k únikovému schodišti 

atd., ale navíc mají ještě další požadavky. Dveře, kromě požární odolnosti, musí mít 

prosklení s požární odolností, automatické zavírání signálem od EPS např. 

elektromagnetem. Velikost chráněného nástupiště se určí dle plochy 0,3 m2 (3 ft2) na osobu 

a nejméně pro 25 % obsazení podlaží. Kromě toho je třeba plocha na invalidní vozík 0,76 x 

1,22 m (30“ x 48“) na každých 50 osob. Nástupiště také musí být vybaveno duplexním 

komunikačním zařízením. 

Evakuační výtah musí být označen ve všech patrech schváleným značením 

umístěným v těsné blízkosti přivolávače. Nástupiště evakuačního výtahu musí být 

vybavena indikátorem stavu. Svítí-li zeleně, je výtah použitelný pro evakuaci. Když je 

výtah přivolán klíčovým ovladačem pro ovládání výtahu hasiči, musí indikátor stavu svítit 

červeně, což značí, že výtah neslouží k evakuaci a osoby mají použít únikové schodiště. V 

ostatních případech světlo nesvítí nebo je zobrazena informační zpráva. [17] [18] 

2.2.2. Austrálie 

Australské předpisy „Building Code of Australian on Lifts“ (BCA) specifikují 

požadavky na výtahová zařízení v několika oblastech, mimo jiné požární odolnost 

výtahových šachet, evakuační výtahy a zařízení pro osoby se zdravotním postižením. 

Všechny výtahy nad dvě podlaží musí být v uzavřených šachtách. Pro všechny 

evakuační výtahy, označované jako „emergency lifts“, se požaduje minimální odolnost 

stavebních konstrukcí 120 min. Evakuační výtah a evakuační schodiště nesmějí být v téže 

šachtě nebo musí být výtahová šachta provedena s požární odolností. Všechny dveře 

vedoucí k výtahové šachtě musí být provedeny s požární odolností nejméně 60 min. 



24 

Jeden z evakuačních výtahů v objektu musí být uzpůsoben pro přepravu pacientů na 

nosítkách. Předpis uvádí rozměr nosítek, které musí kabina výtahu pojmout a to 600 x 

2000 x 1400 mm (š x h x v). 

Minimálně jeden evakuační výtah musí být zřízen v objektech třídy 9a, což jsou 

objekty zdravotnické zařízení s účinnou výškou větší než 25 m. Evakuační výtah musí 

obsluhovat všechna podlaží, která jsou obsluhována i běžným osobním výtahem. Pokud 

jsou zřízeny dva a více osobních výtahů, musí být instalovány alespoň další dva výtahy 

evakuační. Jsou-li osobní výtahy rozděleny do dvou a více šachet, musí být v každé z nich 

alespoň jeden evakuační výtah. 

Je-li budova vyšší než 75 m musí být nosnost kabiny evakuačního výtahu nejméně 

600 kg. Pro objekty zdravotnických zařízení třídy 9a jsou požadovány minimální rozměry 

kabiny, které musí být 1600 mm šířka, 2280 mm hloubka a 2300 mm výška, s kabinovými 

dveřmi o rozměrech 1300 mm x 2100 mm. Evakuační výtah musí být připojen na záložní 

napájení. 

Předpis uvádí, že všechny osobní výtahy musí být vybaveny ovládáním pro hasiče. 

Všechny osobní výtahy musí být vybaveny nápisem na všech podlaží, že výtah nesmí 

být užíván při požáru „DO NOT USE LIFTS IF THERE IS A FIRE“ o velikosti nejméně 

10 mm. [19] 

2.2.3. Hong Kong 

Je-li v budově instalován více jak jeden výtah, musí být jeden z nich proveden jako 

požární. Výtah v průmyslovém podniku, který slouží pro přepravu nákladu, zboží a 

sypkých materiálů, nesmí být použit jako požární výtah. Přístup k výtahu by měl být z 

úrovně okolního terénu a to nejlépe přímo z ulice, ze které nastupují hasičské jednotky.  

Požární výtah musí být dostupný do vzdálenosti 18 m od vstupu do objektu v 

přízemním podlaží. Šířka přístupové cesty nesmí být menší než 1,5 m a světlá výška 

minimálně 2 m. Požaduje také požární odolnost této přístupové cesty. Cesta musí být 

označena na viditelných místech světelným značením se záložním zdrojem napájení.  

Požární výtah musí být proveden tak, aby hasiči při zdolávání podlaží, na kterém je 

požár, nemuseli procházet více než dvě podlaží. V případě více požárních výtahů v jedné 
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šachtě, které obsluhují různé výškové zóny, musí být toto zřetelně uvedeno. Výtah může 

dle daných pravidel obsluhovat buď všechna lichá, všechna sudá nebo úplně všechna 

podlaží. Každé chráněné nástupiště sloužící k evakuaci musí být obslouženo alespoň 

jedním požárním výtahem. Dveře vedoucí do evakuačního podlaží musí být za normálních 

podmínek uzavřeny, ale musí být automaticky odblokovány v případě přepnutí požárního 

ovladače. Má-li výtah obsluhovat i nejvyšší podlaží, kde by měla být strojovna výtahu, 

použije se bezstrojovnové provedení, je-li výška objektu omezena předpisy. Není-li to z 

nějakého důvodu možné, může být přístupová úroveň pro hasiče z 1 PP nebo 2 NP. Je 

požadováno, aby byl výtah dostupný do 60 m z každého místa podlaží dle skutečné 

dispozice. Není-li ve fázi projektování známa dispozice podlaží, požaduje se přímá 

vzdálenost k požárnímu výtahu 40 m. 

Samostatná výtahová šachta muže sloužit pro jeden požární výtah, ale maximálně 

pro tři požární výtahy. Požární výtah musí být na všech patrech zřetelně označen. V 

případě jednoho požárního výtahu v objektu, musí být možné jej provozovat i z náhradní 

stanice. 

Minimální plocha kabiny požárního výtahu je 1,35 m2, musí mít minimální vnitřní 

rozměr 1,1 m a nosnost kabiny 680 kg. Dveře kabiny by neměly být menší než 800 mm na 

šířku a 2000 mm na výšku a také by měly být elektrické automaticky řízené. 

Chráněné nástupiště, které je ve všech podlažích obsluhovaných požárním výtahem, 

musí mít plochu nejméně 2,25 m2 s minimálním rozměrem 1,5 m a musí být větrané. 

Požární uzávěry, stěny nástupiště a šachty musí mít požární odolnost minimálně 60 min a 

maximálně až 120 min. Prostupy těmito konstrukcemi musejí mít stejnou požární odolnost. 

Z každého nástupiště musí vést přístup do únikové cesty bez jakýchkoliv překážek. 

Požární výtah je požadován v obytných budovách nebo bytových domech s více než 

dvěma nadzemními podlažími výše než 30 m v jakékoliv části podlaží vzhledem k střední 

úrovni nižší části přilehlé ulice a to bez ohledu na objem objektu, a musí být dostupný do 

60 m z jakékoliv části podlaží. 

Dále je požární výtah požadován v budovách, které nejsou určeny k bydlení a 

ubytování, ale nejsou průmyslovými podniky, velkými skladovacími prostory, sklady, 

místy pro veřejnou zábavu, hotely, nemocnicemi nebo budovami s kancelářemi včetně 

garáží, s více než dvěma podlažími a vyššími než 15 m v jakékoliv části podlaží vzhledem 
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k střední úrovni nižší části přilehlé ulice a přesahující 7000 m3 včetně suterénu a musí být 

dostupný do 60 m z jakékoliv části podlaží. 

U míst pro veřejnou zábavu, hotelů a nemocnic je požadavek na požární výtah od 

dvou podlaží výše bez ohledu na výšku objektu a kubické rozměry, ale musí být dostupný 

do 60 m z jakékoliv části podlaží. 

Pro průmyslové podniky, otevřené sklady a sklady jsou podmínky na instalaci 

požárního výtahu dostupného do 60 m z každého místa v podlaží rozděleny do čtyř skupin: 

• více než dvě nadzemní podlaží nepřesahující výšku 30 m a nepřesahující 

prostorový objem 7000 m3 včetně suterénu, 

• více než jedno nadzemní podlaží přesahující výšku 30 m a přesahující 

prostorový objem 7000 m3 včetně suterénu, 

• více než jedno nadzemní podlaží přesahujících výšku 30 m a nepřesahující 

prostorový objem 7000 m3 včetně suterénu, 

• více než 1 nadzemní podlaží přesahující 30 m a prostorový objem 7000 m3 

včetně suterénu. 

Požaduje se též požární výtah dostupný do 60 m z každého místa v podlaží 

zajišťující podzemní prostoty. Opět jsou požadavky rozděleny do dvou skupin: 

• přesahující dvě podzemní podlaží a přesahující prostorový objem 7000 m3 

• přesahující hloubku 9 m od úrovně přízemí až k úrovni nejnižší podlahy 

suterénu a přesahující prostorový objem 7000 m3. [20] 

2.2.4. Británie 

Dle britských předpisů je výtah jedním z prostředků k zajištění evakuace a to 

zejména pro osoby neschopné samostatného pohybu. Takový výtah musí být vhodně 

uzpůsoben např. pro osoby na vozíku. 

Požaduje se, aby požární a evakuační výtahy byly zřetelně označeny příslušnými 

bezpečnostními značkami. Nachází-li se výtahy na chráněných nástupištích a únikových 

schodištích je značení doplněno modrým nápisem „Refuge – keep clear“. Přístup k 

evakuačnímu výtahu by měl být zajištěn ve všech podlažích z chráněného nástupiště nebo 
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chráněné chodby. Obecně může být výtah součástí chráněného schodiště, ale nesmí se 

jednat o požární schodiště. 

Je-li požární výtah proveden dle požadavků B5, může být využit jakou součást 

evakuace osob s tělesným postižením. Výtahová šachta by měla být buď součástí 

únikového schodiště, nebo musí být její konstrukce s odpovídající požární odolností, aby 

nebyla ohrožena evakuace objektu. Spojují-li výtahy rozdílné části, musí být šachta 

provedena s požární odolností. 

V objektech, kde je uvažována postupná nebo horizontální evakuace, a kde výtahy 

nejsou součástí únikového schodiště, musí být vstup do výtahu v každém patře oddělen od 

chráněného nástupiště. 

Výtah umístěný v suterénu a podzemních uzavřených garážích by měl navazovat na 

chráněné nástupiště, pokud není součástí únikového schodiště. To je také případ, kdy v 

jakémkoliv patře jsou prostory s vysokým požárním rizikem. Je to i v případě, že výtah ústí 

přímo do chodby navazující na pokoje pro ubytování přímo. Dalším příkladem požárního 

nebezpečí v tomto kontextu jsou kuchyně, společenské místnosti a obchody. 

Šachta evakuačního výtahu by neměla pokračovat do nižších pater suterénu, ze 

kterého vede pouze jedno únikové schodiště, a kde by kouř z požáru v suterénu ohrozil 

únikovou cestu ve vyšších patrech. Také se nedovoluje tam, kde šachta ve směru ze 

suterénu končí v podlaží, z něhož vede úniková cesta do volného prostranství. 

Strojovna evakuačního výtahu by měla být umístěna nad výtahovou šachtou, je-li to 

možné. V případě, že se výtahová šachta nachází v chráněném schodišti, jež je jediným, 

které se v objektu nachází, musí být strojovna, která není umístěna nad výtahovou šachtou 

umístěna mimo ni, aby se zabránilo pronikání kouře do šachty při požáru ve strojovně. 

V šachtě evakuačního výtahu nesmí být vedena potrubí hořlavých látek a ventilační 

potrubí jiné než sloužící k odvětrání výtahové šachty. 

Přístupnost budov pro jednotky požární ochrany je zajištěna požárním výtahem, 

požárním schodištěm a požárními nástupišti a jejich kombinací v chráněných šachtách, 

které se nazývají požární šachty. 

Požární výtah je požadován v budovách s podlažími, které se nachází výše než 18 m 

nad podlažím určeným pro přístup jednotek z volného prostranství a v suterénech níže než 
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10m. Požární šachta je vyžadována v budovách, kde je plocha podlaží 900 m2 a více a 

nachází se v podlažích 7,5 m nad podlažím pro přístup hasičských jednotek, a více jak 

dvěma podlažími v suterénu, není zde však nutný požární výtah. 

Je-li požární výtah nainstalován, musí obsluhovat všechna podlaží mezi nejvyšším a 

nejnižším. Kromě bytových domů musí být přístup k požárnímu výtahu zajištěn 

prostřednictvím chráněného požárního nástupiště. Požární šachta musí být v každém 

podlaží vybavena připojením ke zdroji požární vody. 

Je-li v objektu chráněné schodiště vybavené připojením zdroje požární vody, musí 

být ve vzdálenosti do 45 m z každého místa podlaží. Obdobně platí, je-li v objektu 

instalována požární šachta, kde vzdálenost nesmí přesáhnout 60 m. 

Například Anglie převzala tyto požadavky Britské normy (BS 5588:5), která taktéž 

vyžaduje požární výtah v budovách přesahujících výšku 18 m. Požární výtah má dále 

odpovídat požadavkům EN 81-72 a EN 81-1,2. [21] 

2.2.5. Slovensko 

Požární a evakuační výtah musí tvořit samostatný požární úsek. Odolnost stavebních 

konstrukcí požárního a evakuačního výtahu se určuje dle stupně požární bezpečnosti a to 

od 45 do 180 min a požární uzávěry od 30 do 60 min. Šachta požárního a evakuačního 

výtahu může být společná nikoliv však s jiným typem výtahu. 

Evakuační výtahy se požaduje zřídit v budovách s požární výškou nad 60 m. Je nutné 

jej zřídit i v budovách, kde se v nadzemních podlažích výše než 45 m nachází více jak 50 

osob. Evakuační výtah se také požaduje v budovách pro bydlení a ubytování, kde požární 

výška objektu přesahuje 30 m. Vyskytují-li se v objektu pravidelně nebo trvale, ve výše 

než druhém nadzemním podlaží, osoby OSP nebo NSP v počtu větším než 10, musí se také 

zřídit evakuační výtah. Tento typ výtahu je vyžadován i v podzemních podlažích, na 

kterých se pravidelně nebo trvale zdržuje více než pět osob s omezenou schopností pohybu 

nebo osoby neschopné samostatného pohybu, nelze-li jejich evakuaci zajistit jiným 

způsobem. Poslední požadavek na instalaci evakuačního výtahu je tam, kde se v 

podzemních podlažích níže jak 12 m zdržuje více než 10 osob. 

Ve zdravotnických zařízeních, kde se vyskytuje 10 a více osob na lůžkách musí být 

zřízeny alespoň dva evakuační výtahy. 
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Evakuační výtah musí být umístěn v chráněné únikové cestě typu B nebo C. Ve 

společné šachtě mohou být umístěné nejvíce dva evakuační výtahy nebo požární výtahy. 

Evakuační výtah musí být přístupný z požární předsíně. Ve stavbě, ve které je evakuační 

výtah a více chráněných únikových cest typu B nebo C po schodištích, musí být na každém 

podlaží vstup do evakuačního výtahu nejméně ze dvou míst z těchto únikových cest. Toto 

neplatí v podlažích vedoucích na volné prostranství. 

Pro evakuační výtah umístěný v chráněné únikové cestě typu B nebo C musí být 

zajištěna trvalá dodávka elektrické energie po dobu činnosti větracího zařízení pro daný 

typ únikové cesty. Šachta evakuačního výtahu s výtahovou kabinou se musí větrat jako 

chráněná úniková cesta. Výtahová šachta umístěná v chráněné únikové cestě se má větrat 

mimo objekt nad úrovní nejvyšší polohy výtahové kabiny nejlépe nad úrovní střechy. 

Požární výtah je určený pro dopravu jednotek hasičského záchranného sboru a jejich 

techniky a materiálu. Požární výtah je přístupný z podlaží, ze kterého vedou únikové cesty 

ze všech podlaží objektu na volné prostranství a kudy se předpokládá hasební zásah. 

Požárním výtahem musí být vybavena stavba, která přesahuje výšku v jakékoliv nadzemní 

části více jako 60 m.  

Požární výtah musí být umístěn v chráněné únikové cestě typu B nebo C a musí mít 

zajištěnou trvalou dodávku elektrické energie. U chráněné únikové cesty typu B je doba 

uváděna 45 min a je-li výtah součástí chráněné únikové cesty typu C, pak je požadována 

doba 60 min.  

Dopravní rychlost požárního výtahu nesmí být menší jak 0,7 m·s-1. Za požární výtah 

se považuje též evakuační výtah umístěný v chráněné únikové cestě typu B nebo C.  [22] 
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3. Požadavky na provedení výtahů 

3.1. Evakuační výtah 

Evakuační výtah je v normě definován jako výtah s předepsanými parametry, určený 

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

stanovenou dobu v průběhu daného nebezpečí, bezpečný. Evakuace je následně definována 

jako řádný odchod osob do bezpečného místa při požáru nebo jiném ohrožení. 

Pro únik osob se mohou výtahy použít pouze tehdy, jsou-li navrženy a provedeny 

jako evakuační dle specifikací v tomto textu. Přepravní kapacita evakuačního výtahu se 

v určitých případech může započítat do celkové kapacity ÚC.  

Evakuační výtah má být v provozu po stanovenou dobu evakuace a musí být navržen 

dle norem ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2. Současně se požaduje, aby evakuační výtahy 

byly dle těchto norem vybaveny odpovídající ochranou, řízením a signalizací.  

3.1.1. Dispozice 

Evakuační výtahy mohou být v objektu instalovány dvěma způsoby. Může být buď 

součástí prostoru únikové cesty typu B nebo C viz. obr. 7, nebo na tento prostor navazují a 

tvoří samostatné požární úseky, viz. obr. 8. 

  

obr. 7 Evakuační a požární výtah součástí CHÚC 
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obr. 8 Evakuační a požární výtah není součástí CHÚC 

Požaduje se, aby evakuační výtah obsluhoval všechna nástupiště určená k evakuaci a 

na těchto nástupištích byl označen piktogramem dle obr. 9. Každý vstup do klece 

evakuačního výtahu musí být na nástupišti chráněném proti požáru. Takovéto nástupiště je 

prostor před šachetními dveřmi evakuačního výtahu, který je součástí chráněné únikové 

cesty nebo prostoru bez požárního rizika. Pokud z požární předsíně CHÚC je současně 

vstup do požárního nebo evakuačního výtahu, zvětšuje se její půdorysná plocha o další 3 

m2 na každý takový výtah. Tvoří-li šachta evakuačního výtahu samostatný PÚ, musí dveře 

výtahu ústit do PÚ bez požárního rizika s dostatečně velkým manipulačním prostorem. 

Šachta evakuačního výtahu musí být v tomto případě zajištěna proti vnikání kouře 

z kterékoliv části objektu, což se zpravidla provádí přetlakovým větráním prostoru šachty 

viz. obr. 8.  

Evakuační výtahy, jejichž kapacita umožňuje evakuaci alespoň 30 % unikajících 

osob a může jich být užito z kteréhokoliv užitného podlaží, mohou nahradit druhou NÚC 

nebo CHÚC typu A, pokud je výška objektu menší než 30m nebo druhou CHÚC typu A 

nebo B, pokud je šachta vhodně odvětrána. 

Přepínač přednostního řízení evakuačního výtahu oprávněnou osobou při evakuaci 

musí být umístěn na nástupišti stanoveném projektovou dokumentací. Tímto je myšlen 

prostor před šachetními dveřmi evakuačního výtahu, ve kterém je umístěn spínač 

evakuačního výtahu zpravidla v podlaží, které ústí na volné prostranství. 
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Spínač musí být ovládán speciálním klíčem, který je umístěn ve vzdálenosti do 2 m 

od vstupu do evakuačního výtahu. Spínač i speciální klíč musí být zřetelně označeny. Další 

speciální klíč je možné umístit i na jiné vhodné místo. Doporučuje se umístit další klíč 

např. do KTPO, který bude sloužit pro JPO po příjezdu na místo zásahu. 

Je-li jako záložní zdroj elektrické energie použit DG, musí jeho strojovna či 

rozvodna tvořit samostatný PÚ. [9] [10] [23] 

3.1.2. Instalace 

Požadavky na umístění evakuačního a případně požárního výtahu do stavby jsou 

přehledně zpravovány v tab. 1. Zpravidla jsou zřizovány pro zajištění evakuace osob NSP 

a osob s OSPO. 

Při zřizování evakuačního výtahu se musí zohlednit zejména: 

• rozdělení objektu do odpovídajících požárních úseků; 

• stanovení počtu evakuovaných osob a jemu odpovídající kapacity a vybavení 

únikových cest; 

• stanovení dopravní kapacity evakuačního výtahu. 

Evakuační výtahy se dle ČSN 73 0802 musejí zřídit v nevýrobních objektech, kde 

v podlažích umístěných výše než 45 m je více než 50 osob3. Norma ČSN 73 0804 pro 

výrobní objekty požaduje zřízení evakuačních výtahu v objektech, kde v podlažích 

umístěných výše než 60 m jsou skupiny výrob 1. až 4. Také se vyžaduje v podlažích 

umístěných výše než 30 m, kde jsou skupiny výrob 5. až 7. nad podlahou prvního 

nadzemního podlaží a kde je více než 50 osob. 

Dále je požadován v objektech majících více než tři užitná nadzemní podlaží, v nichž 

se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s OSPO nebo NSP a kde evakuaci 

těchto osob nelze zajistit jiným způsobem nebo kde jsou požadavky určeny dalšími 

projektovými normami požární bezpečnosti456.  

                                                 

3 ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
4 ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
5 ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
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Požadavek na evakuační výtah se vztahuje i na vyhlídkové věže. Je-li výšková 

úroveň vyhlídkové plošiny přes 45 m, doporučuje se zřízení evakuačního výtahu 

s kapacitou alespoň 1/3 předpokládaného počtu osob na vyhlídkové plošině. Jedná-li se o 

výškovou úroveň přes 60 m, musí být zřízen nejméně jeden evakuační výtah a schodiště 

musí být navrženo jako CHÚC typu B s nuceným větráním. 

Správná funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna po celou stanovenou dobu 

evakuace. Požaduje se, aby ovladačové kombinace a signalizace na nástupištích 

chráněných proti požáru zůstaly funkčními, aby oprávněná osoba mohla zjistit polohu 

klece výtahu určeného pro evakuaci při evakuačním režimu nebo například v situaci, kdy 

je kabina blokována při provozu při okolní teplotě v rozsahu +5 °C až +40 °C. Pro všechny 

ostatní elektrické a elektronické komponenty nenacházející se na chráněném nástupišti 

musí být funkční při teplotách okolí v rozmezí +5 °C až +40 °C. [9] [10] [23] 

3.1.3.   Šachta  

Šachta evakuačního a požárního výtahu může být společná, nikoliv však s jinými 

typy výtahů. V jedné šachtě se doporučuje umístit nejvýše dva výtahy. Odolnost 

ohraničujících konstrukcí šachty je blíže rozvedena v kapitole 4.2. Je-li šachta evakuačního 

a požárního výtahu umístěna vně objektu nebo mimo prostor chráněných únikových cest, 

musí tvořit samostatný PÚ a při běžném provozu nesmí sloužit jako osobo-nákladní nebo 

nákladní výtah.  

Je-li šachta evakuačního a požárního výtahu umístěna uvnitř objektu s výškou větší 

než 30 m, musí být zajištěno samočinné přetlakové větrání po dobu předpokládané funkce 

těchto výtahů. Doporučuje se přetlak 5 až 15 Pa a výměna vzduchu 15 hod-1. V nejvyšším 

a nejnižším místě šachty musí být samočinné otevíratelné otvory při dosažení horní meze 

přetlaku. V případě šachty v PÚ CHÚC s přetlakovým větráním se nedoporučuje v šachtě 

výtahu používat odvětrání bez tvorby přetlaku, jelikož dochází ke snižování přetlaku 

v CHÚC. [9] [10] 

  

                                                                                                                                                    

6 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
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3.1.4. Strojovna 

Strojovna výtahu musí tvořit samostatný PÚ, který musí mít požárně uzavíratelné 

otvory v ohraničujících konstrukcích. Mohou být ponechány nezbytné otvory potřebné pro 

nosné a ovládací prostředky. Může být též součástí PÚ tvořeného výtahovou šachtou, 

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

nemusí tvořit samostatný PÚ, jsou-li součástí jediného PÚ. To lze v případě, že výtahová 

šachta neprochází do dalšího požárního úseku. Strojovna evakuačního výtahu může tvořit 

společný PÚ se strojovnou požárního výtahu, ale nelze s jiným druhem výtahu. 

Do strojovny výtahu má povolen vstup pouze proškolená osoba, jež může se strojním 

zařízením manipulovat. To platí i pro zasahující hasiče, jelikož by neodbornou manipulací 

mohlo dojít ke vzniku mimořádné situace. 

Strojovny hydraulických výtahů musí tvořit samostatný požární úsek. Strojovna je 

vybavena záchytnou havarijní jímkou pro případný únik oleje. Strojovnu je nutné vybavit 

také potřebnými prostředky pro jímání uniklého oleje a uzavíratelnou, nehořlavou a 

popsanou nádobou. U lanových trakčních výtahů se toto nepožaduje. [1] [32] [9] 

3.1.5.  Kabina 

Požadavky na rozměr kabiny evakuačního výtahu odkazují při výběru vhodného 

rozměru na normu ČSN ISO 4190-1. Přesto jsou však stanoveny minimální požadavky na 

klec i v projektových normách. Kabina evakuačního výtahu nesmí být menší než 1100 x 

2100 mm a nosnost minimálně 1000 kg. Pro změny staveb7 a úpravy objektů, kde nelze 

zajistit předepsané rozměry výtahových klecí, musí mít klec rozměr minimálně 1100 x 

1400 mm s minimální šířkou vstupu 800 mm. V tomto případě se přepravní kapacita 

výtahu do kapacity CHÚC nemůže nezapočítávat. 

U nových objektů zdravotnických zařízení8 se pro klec evakuačního výtahu požadují 

nejmenší rozměry klece 1200 x 2300 mm se vstupními dveřmi minimální šíře 1100 mm. 

Důvodem je zajištění přemístitelného lůžka o rozměrech 900 x 2000 mm včetně jeho 

                                                 

7 ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
8 ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
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obsluhy. U evakuačního výtahu se požaduje použití pouze samočinných vodorovně a 

společně posuvných klecových a šachetních dveří. [9] [10] [23] 

3.1.6. Rychlost zdvihu a výpočet evakuace výtahem 

Výtah musí mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším 

místem evakuace (počítáno od zavření dveří a z úrovně, ze které evakuace probíhá) 

nepřesáhla 60 s. Doba jednoho cyklu evakuace T1 (jízda do nejvýše umístěné evakuační 

stanice a zpět) nepřesáhla 150 s. Toto neplatí, uvažuje-li se evakuace výtahem vyšší 

nosností (např. 2000 kg – 26 osob), kde časy nástupu a výstupu osob nelze kompenzovat 

vyšší rychlostí výtahu.  

Počet a parametry evakuačních výtahů se stanovují takto: 

(1) n = ∙
∙

 

Započitatelná kapacita evakuačního výtahu se určí dle rovnice: 

(2) E = ∙ G  dle ČSN 73 0802 

(3) E = , ∙ G  dle ČSN 73 0804 

EV celkový započitatelný počet osob přepravovaných evakuačním výtahem 

tu,max mezní dob evakuace v minutách dle typu CHÚC, jíž je výtah součástí 

tu předpokládaná doba evakuace v minutách dle ČSN 73 0802 

(4) t =
, ∙

+
∙

∙
 

  lu délka únikové cesty v m 

vu rychlost pohybu osob v m·min-1 

E počet evakuovaných osob 

s součinitel podmínek evakuace 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu osob/min 

u započitatelný počet únikových pruhů 
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G1 počet evakuovaných osob v kleci při jedné jízdě 

T1 doba jedné jízdy výtahu 

(5) T = 2 ∙ (t + t ) +
∙

+ (t ∙ G ) 

t1 časová ztráta způsobená rozjezdem a dojezdem výtahu 

   t = 2 s pro v ≤ 1 ms  

t = 3 s pro 1 < v ≤ 1,6 ms  

  t2 časová ztráta způsobená nástupem a výstupem jedné osoby 

t = 2 s 

t = 6 s  pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

t3 časová ztráta způsobená otevíráním a zavíráním dveří výtahu 

t = 9 s 

h dráha evakuace v (m) nebo střední dráha evakuace (m) při více 

evakuovaných podlaží 

v  jmenovitá rychlost výtahu (m·s-1) [9] [10] [23] 

3.1.7.  Režimy řízení výtahu 

Z normy9 pro evakuační výtahy plyne požadavek na instalaci přepínače pro přepínání 

režimu řízení výtahu z normálního na přednostní (evakuační). Přednostní řízení provádí 

oprávněná osoba. Při návrhu evakuačního výtahu se stanovuje seznam oprávněných osob 

např. trvalá služba v objektu, které ovládají toto zařízení v případě vzniku požáru 

v objektu. Oprávněnou osobou se v tomto případě myslí osoba způsobilá řídit evakuační 

výtah podle návodu výrobce k používání v případech, kdy je výtah vybaven přepínačem 

přednostního řízení. Nelze-li takové osoby určit, musí být v prostoru CHÚC, zpravidla 

v nástupním podlaží, instalován KTPO. 

  

                                                 

9 ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů 
určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Evakuační výtahy 
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Požadavek na zřízení přepínače přednostního řízení je zejména u budov: 

• Pro bydlení a ubytování podle ČSN 73 0833 v případě skupiny OB4 

(chráněná úniková cesta B, 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. 

• Tento způsob řízení se doporučuje použít u objektů s vyšším požárním 

rizikem. (například dle ČSN 73 0804 u výškových budov s více jak 20 

nadzemními podlažími apod.) 

Klíčový přepínač na chráněném nástupišti vyžaduje pro ovládání užití speciálního 

klíče. Tentýž klíč pro uvedení výtahu do přednostního režimu na chráněném nástupišti 

slouží i pro ovládání výtahu oprávněnou osobou uvnitř klece. Aktivní poloha toho 

přepínače musí být označena nebo signalizována. Návrat výtahu do normálního režimu je 

možný až po dalším vnějším zásahu klíčem nebo impulsem v nástupní stanici. 

Po aktivování přednostního evakuačního režimu musí zůstat funkční všechna 

elektrická i mechanická bezpečností zařízení výtahu. Funkce přepínače však nesmí narušit 

režim revizní jízdy, činnost nouzové signalizace nebo činnost nouzové jízdy uvedených 

v normě ČSN EN 81-1. 

Je-li výtah využíván v přednostním režimu k evakuaci osob, nesmí na funkci výtahu 

působit elektrická chybná funkce ovladačových kombinací ve stanicích nebo jiných 

částech řídicího systému umístěného mimo šachtu. Stejně tak nesmí provoz výtahu ovlivnit 

porucha jakéhokoliv výtahu ve skupině s evakuačním výtahem. [23] 

3.1.7.1. Fáze 1 – Zahájení evakuačního provozu 

Zahájení této fáze 1 je možné buď ručně pomocí klíčového přepínače, nebo 

automaticky vnějším impulsem. Po aktivaci fáze 1 se všechny ovladače na nástupištích 

včetně ovladače v kleci evakuačního stanou nefunkčními a již zaznamenané volby se zruší. 

Ovladač pro otevírání dveří a ovladač nouzové komunikace umístěný v kleci zůstává 

funkční. Výtah v evakuačním režimu po aktivaci fáze 1 musí být nezávislý na ostatních 
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výtazích ve skupině. Výtah po aktivaci fáze 1 sjede s kabinou do podlaží s klíčovým 

přepínačem a zůstane stát s otevřenými dveřmi. Směřuje-li výtah v okamžiku aktivace fáze 

1 od nástupiště s ovládacím zařízením, musí zastavit v následující stanici a bez otevření 

dveří pokračovat do stanice s ovládacím zařízením bez zastavení. Výtah, který směruje ke 

stanici s ovládacím zařízením, musí dojet do stanice bez zastavení. 

Je-li výtah v okamžiku aktivace evakuační fáze 1 v režimu revizní jízdy, musí při 

zahájení evakuačního provozu zaznít zvukový signál pro informování servisní obsluhy o 

požadavku na přechod do přednostního režimu řízení. Je-li použit dorozumívací systém, 

musí být uveden do činnosti. Zvukový signál přestane znít v okamžiku ukončení režimu 

revizní nebo nouzové jízdy. [23] 

3.1.7.2. Fáze 2 – Evakuační provoz 

Poté co evakuační výtah ve fázi 1 sjel do stanice s ovládacím zařízením, zpravidla 

nástupní podlaží) a stojí v této stanici s otevřenými dveřmi, je možné přejít do režimu fáze 

2. Aktivovat fázi 2 – Evakuační provoz je možné oprávněnou osobou pouze z kabiny 

výtahu pomocí druhého klíčového přepínače. Používá se totožného klíče jako pro ovladač 

na nástupišti. V normě je přímo uvedeno, že výtah nesmí být v provozu, dokud nebyl 

zapnut přepínač evakuačního výtahu v kleci. Požaduje se, aby reverzační zařízení 

klecových dveří a ovládač pro otevírání dveří zůstal funkční i v tomto režimu. Je-li v kleci 

zaznamenán požadavek na jízdu, musí být viditelně signalizován na ovladačové kombinaci 

v kleci. Polohu klece je nutné signalizovat v kleci a na nástupišti určeném k evakuaci – 

v nástupní stanici. Po návratu evakuačního výtahu ve fázi 2 zpět do stanice určené k 

evakuaci, zůstane stát s otevřenými dveřmi a bude čekat na další požadavek na jízdu. 

Výpočet jednoho cyklu výtahu a počet evakuačních výtahů je v kapitole 3.1.6. [23] 

3.1.8. Označení 

Evakuační výtahy musí být bezpečně označeny piktogramem a nápisem „Evakuační 

výtah“ viz. obr. 9 a to v kleci výtahu a na vnější straně dveří výtahové šachty. Výtah, který 

není určen pro evakuaci v případě nebezpečí, musí být označen přeškrtnutým piktogramem 

„Tento výtah neslouží k evakuaci“ viz. obr. 10. Oba piktogramy odpovídají normě ČSN 

ISO 3864–1 a dalším požadavkům. Norma povoluje minimální rozměr piktogramu 50 x 50 
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mm, jenž je složen z barev v odstínech bílá (RAL 9003), zelená (RAL 6019 nebo 6032) a 

černá (RAL 9004). [23] [27] 

 

obr. 9 Piktogram "Evakuační výtah" [23] 

 

obr. 10 Piktogram "Výtah neslouží k evakuaci" [23] 

3.2. Požární výtah 

V předmětu normy ČSN EN 81-72 se v článku 1.5 uvádí, že tato norma poskytuje 

dodatečné nebo odchylné požadavky k normám ČSN EN 81-1 či ČSN EN 81-2, které platí 

pro výtahy, jež mohou být používány pro požární a evakuační účely pod dozorem hasičů. 

Ve všech dalších případech se takové výtahy kontrolují podle ČSN EN 81-1 či ČSN EN 

81-2. 

Požární výtah je definován jako výtah instalovaný běžně pro dopravu osob, který má 

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

jednotky HZS. [31] 

3.2.1. Nebezpečí spojená s požárním výtahem 

Definice závažných nebezpečí při provozu požárního výtahu uvádí norma ČSN EN 

81-72. Jedná se o typická nebezpečí spojená s požárním výtahem a nejsou tedy řešena 

nebezpečí, která jsou spojena s výtahem jako strojem obecně. Jsou zde popsány jednotlivé 

události a situace, jež vyplynuly z posouzení rizik, a následná opatření k odstranění či 

omezení rizik.  
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První skupina nebezpečí se týká vlivů prostředí. V případě požáru může na 

výtahovou šachtu a strojní zařízení působit oheň, případně teplo nebo kouř. Výtah také již 

může být zastaralý nebo nesprávně chráněný proti vlivům prostředí. Nevhodné je, pokud 

výtah není schopen provozu po dostatečnou dobu, nebo jestli by vlivem poruchy měli 

hasiči zpoždění větší než 2 min. Významným problémem je natékání vody do šachty při 

hasebních pracích. Nežádoucí je také případ, kdy hasiči či zachraňované nebo evakuované 

osoby zůstanou uvězněni pro poruchu výtahu na chráněném nástupišti. Fatální nebezpečí 

by nastalo v případě zhroucení objektu před ukončením vyprošťování výtahem. 

Samozřejmé je, že není-li výtah vhodně umístěn v budově nebo jich není dostatek, jsou 

hasiči vystaveni nebezpečí. 

Je nutné brát v úvahu jistá nebezpečí obecně spojených s výtahem. Ovšem při požáru 

je třeba riziko uvěznění dosti zásadním, ať už jde o osoby při evakuaci nebo hasiče při 

zásahu. Ještě větším nebezpečím je možnost vzniku několika nebezpečí současně. Dále 

mohou nastat nebezpečí spojená s elektrickým zařízením, jako je rozvaděč. Významným 

problémem je i výpadek napájecí sítě. Určitě nesmíme opomenout chybu či chování 

lidského činitele. Obecně také vzniká nebezpečí, nejsou-li jednotlivé části vhodně a 

dostatečně označeny, např. ve stanicích. 

Norma ČSN EN 81-72 však neřeší nebezpečí vzniklá nedostatečným počtem a 

nevhodným umístěním požárního výtahu v objektu. Není také řešen případ, kdy dojde k 

uvěznění na chráněném nástupišti, když je výtah vyřazen z provozu. Norma se nezabývá 

nebezpečím, které může nastat v případech, kdy požár pronikne do šachty požárního 

výtahu, na chráněné nástupiště, do klece výtahu nebo do prostoru strojního zařízení. Není 

řešen též případ, kdy dojde ke zřícení stavby před dokončením užívání výtahu hasiči. [31] 

3.2.2. Dispozice 

Požární výtah je součástí vnitřní zásahové cesty a musí ústit ve všech stanicích 

s výjimkou výchozí stanici v předsíni CHÚC typu C, popřípadě typu B viz. obr. 7, kde se 

předpokládá zásah jednotek HZS. ČSN 73 0804 uvádí, že v případě změn staveb II. nebo 

III. skupiny musí požární výtah ústit alespoň do CHÚC typu A. Není-li výtahová šachta 

přímo součástí CHÚC, musí tvořit samostatný požární úsek nejméně stejného stupně 
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požární bezpečnosti jako CHÚC do níž požární výtah ústí. Chráněné nástupiště musí být 

umístěno před každými šachetními dveřmi. 

Je také možné, že šachta požárního výtahu tvoří samostatný PÚ viz. obr. 8. V tomto 

případě musí výtah ústit do prostoru bez požárního rizika, ze kterého musí být přímý vstup 

do CHÚC a musí poskytovat dostatečný manipulační prosto pro práci jednotek HZS, 

například transport nosítek. Požární výtah by měl být navržen tak, aby jej bylo možné 

využívat jako osobní i při běžném provozu v objektu. Pokud z požární předsíně CHÚC je 

současně vstup do požárního nebo evakuačního výtahu, zvětšuje se její půdorysná plocha o 

další 3 m2 na každý takový výtah. Je-li ve výrobním objektu10 navržen požární výtah popř. 

prostor k organizaci evakuace, musí být součástí vnitřní zásahové cesty nebo z ní být 

přímo přístupný. Jestliže vnitřní zásahová cesta navazující na východ z požárního výtahu 

neumožňuje přímý přístup jednotek požární ochrany do požárních úseků v podlažích 

umístěných výše než 60 m nebo 30 m viz. tab. 1, musí být instalován další požární výtah. 

Požární výtah musí konstrukčním provedením odpovídat normovým11 požadavkům. 

Možné dispozice chráněných nástupišť a požárních výtahů jsou níže na obr. 11, obr. 12 a 

obr. 13. [9] [10] [31] 

 

obr. 11 Dispozice požárního výtahu - varianta 1 

 

obr. 12 Dispozice požárního výtahu - varianta 2 

 

                                                 

10 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
11 ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů 

určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy 
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obr. 13 Dispozice požárního výtahu - varianta 3 

3.2.3. Instalace 

Požární výtahy jsou součástí vnitřní zásahové cesty a musí zajistit rychlou dopravu 

požárních jednotek včetně jejich vybavení. Dle ČSN 73 0802 pro nevýrobní objekty se 

požární výtahy zpravidla umisťují ve stavbách, které jsou vyšší než 45m. V případě 

výrobních objektů dle ČSN 73 0804 jsou požární výtahy požadovány u objektů se 

skupinou výrob 1. až 4. přesahujících výšku 60 m a pro skupiny výrob 5. až 7., jde o 

objekty vyšší než 30 m. Předpokládá se, že výtah je schopen zajistit dopravu JPO a jejich 

vybavení do všech podlaží objektu.  

Správná funkce požárního výtahu musí být zajištěna při 60 °C v chráněných 

prostředích a nástupištích a také v prostorách pro strojní zařízení. Je-li elektrický rozvaděč 

včetně elektronických komponent umístěn mimo šachtu nebo strojovnu, musí být zajištěna 

stejná protipožární ochrana jako v chráněném prostředí. Ostatní elektrické a elektronické 

komponenty umístěné mimo chráněná prostředí musí správně fungovat v rozmezí teplot 0 

°C až +40 °C. Ovladačové kombinace – přivolávače musí být funkční nejméně 2 hod a to 
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v teplotách 0 °C až +65 °C. Řízení výtahu musí být funkční i při kouři v šachtě nebo ve 

strojovně nejméně po dobu 2 hod. [9] [10] [31] 

3.2.4.   Šachta 

Výtahová šachta zpravidla prochází několika požárními úseky, a proto musí tvořit 

samostatný PÚ. Je-li však výtah součástí CHÚC typu B nebo C, může být ve stejném PÚ. 

Je možné, aby dle norem PBS byl v jedné šachtě umístěn společně evakuační a požární 

výtah. V žádném případě však výtah jiného druhu kromě případu popsaného v ČSN EN 

81-72 a v kapitole 3.2.2. Doporučuje se umisťovat nejvýše dva výtahy do jedné šachty. 

Konstrukce ohraničující šachtu musí být vždy z konstrukcí druhu DP1. Otvory 

v konstrukci šachty musí být požárně uzavíratelné.  

Není-li šachta výtahu součástí PÚ CHÚC a nachází se uvnitř objektu, kde je šachta 

vyšší než 30m, musí být zajištěno samočinné přetlakové větrání po dobu předpokládané 

funkce výtahu. Doporučený přetlak pro výrobní objekty je při jedněch otevřených dveřích 

10 Pa a při zavřených 50 Pa. U nevýrobních objektů se pak požaduje přetlak v rozmezí 5 

až 15 Pa. Nejsou-li ve výrobních objektech zajištěny uvedené přetlakové poměry, požaduje 

se alespoň výměna vzduchu 15 hod-1 nejméně však s dodávkou vzduchu 1,0 m3
·s-1. Je-li 

však výtahová šachta součástí CHÚC nedoporučuje se samočinné přetlakové větrání.  

Podstatným požadavkem na výtahovou šachtu je, aby se zde nenacházelo požární 

zatížení, jako je např. olejový zásobník u hydraulického výtahu. Ve výtahové šachtě nesmí 

být vedeny rozvody hořlavých plynů a kapalin. Elektrická zařízení instalovaná v šachtě, 

která jsou umístěna na stěně nebo kabině ve vzdálenosti 1m od šachetních dveří musí být 

chráněna nejméně IP X3, což odpovídá ochraně před stříkající vodou. Dále se pro 

elektrická zařízení instalovaná pod úrovní 1m od dna prohlubně požaduje krytí IP 67, to 

znamená, že je kompletně odolné vůči vniknutí prachu a zároveň je chráněn proti vniknutí 

vody až do hloubky 1 m po dobu 30 minut. Instalované prvky jako zásuvka a vypínač 

osvětlení musí být umístěny min. 0,5 m nad maximální hladinou vody v prohlubni. Také je 

nutné zajistit opatření, které zabrání vzestupu vody nad úroveň stlačených nárazníků nebo 

by zatopením mohlo dojít k chybné funkci. [32] [10] [9] 
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3.2.5. Strojovna 

Strojovna požárního a evakuačního výtahu je řešena shodně, a platí požadavku 

uvedené v kapitole 3.1.4.  

3.2.6. Kabina 

Rozměry kabiny výtahu se přednostně volí z normy ISO 4190-1. Výtahová klec 

neboli kabina však nesmí být užší než 1100 mm a hloubka 1400 mm s minimální nosností 

630 kg a čisté půdorysné ploše nejméně 1,3 m2. Nezapočítává se však plocha, kterou zabírá 

otevírání dveřních křídel. Světlá šířka vstupního otvoru se udává min. 800 mm. Slouží-li 

kabina současně i k evakuaci osob je požadován rozměr 1100 x 2100 mm s nosností 1000 

kg. Klec musí být výhradně z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Ve stropu klece 

je umístěn otvor o rozměrech 0,4 x 0,5 m a u vyšších nosností nad 630 kg je otvor 0,5 x 0,7 

m. Pro vyproštění z prostoru klece je nutné zajistit, aby bylo možné nouzový poklop 

provedený dle ČSN EN 81-1,2 plně otevřít. Dále musí být klec osazena stupadly s roztečí 

max. 0,4 m s nosností 120 kg. Je-li použit žebřík, tak musí odpovídat příslušné normě12. V 

blízkosti uzávěrek každých šachetních dveří zevnitř šachty je nutné umístit jednoduchý 

obrázek, jak dveře odjistit. Je-li strop podvěsný, musí být rozebíratelný bez užití nářadí. 

Žebřík může být též umístěn na vnější straně klece. V tomto případě musí být zajištěno, že 

po sejmutí žebříku dojde za pomoci bezpečnostního zařízení k blokaci pohybu klece. 

Žebřík nesmí vytvářet nebezpečné stavy při normálním provozu. Je také nutné, aby byl 

dostatečně dlouhý na to, aby bylo možné dosáhnout na dveřní uzávěru v následující stanici. 

Není-li to možné, je třeba instalovat pevně chycený žebřík ke stěně šachty. Kabinové a 

šachetní dveře musí být samočinné a společně vodorovně posuvné. Může-li být výtah 

instalován v prostředí, kde by mohl být ohrožen vandaly, je nutné jeho provedení dle 

příslušné normy13. [9] [10] [31] 

  

                                                 

12 ČSN EN 131-1+A1 Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry 
13 ČSN EN 81-71+A1 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro 

výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům 
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3.2.7. Rychlost zdvihu 

Požadavek na rychlost zdvihu výtahové klece je dán dobou, která nesmí přesáhnout 

60 s. Počítá se od doby, kdy dojde k zavření kabinových dveří v nástupním podlaží pro 

jednotky HZS a dosažením nejvyšší stanice. S drobnými úpravami je možné použít 

výpočet v kapitole 3.1.6. [31] 

Pro srovnání uvedu výpočet výstupu hasiče do nejvyššího poschodí objektu AZ 

Tower, který popisuji v příloze P2, s dopravou hasiče požárním výtahem v tomtéž objektu. 

Neuvažuji zátěž hasiče, kterou tvoří oděv, dýchací přístroj a další materiál ke zdolání 

požáru. Také není uvažováno zpomalení výtahu při rozjezdu a brzdění. Požární výška 

objektu a také zdvih h je 94,8 m. Počet pater n je 28. Dle ČSN 73 0802 je rychlost pohybu 

osob po schodech nahoru vu = 25 m·min-1.  Rychlost výtahu v je rovna 4 m·s-1. Z dispozice 

je možné vyčíst délku únikové cesty v jednom poschodí po schodech lu1 a činí cca 7 m. 

Hasič tedy musí absolvovat délku 7 m nejméně 27 x rychlostí 25 m·min-1. 

Doba výstupu tv do 28. poschodí AZ Tower: 

(6) t =
( )∙

=
( )∙

= 7,56 min 

Doba jízdy tp výtahem do 28. poschodí AZ Tower: 

(7) t = =
,

= 23,7 s = 0,395 min 

Na výpočtu je zřejmý obrovský rozdíl v dostupnosti nejvyššího podlaží v objektu. 

3.2.8. Režimy řízení výtahu 

Požaduje se, aby požární výtah v případě ohrožení objektu požárem umožnil sjetí 

klece výtahu do určité stanice buď impulsem z automatického požárního hlásiče, nebo 

přivoláním pomocí klíčového spínače. Výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a 

být připraven pro provoz řízený hasiči pomocí zvláštního ovládání z výtahové klece. 

Řízení výtahu a jeho obvody musí být navrženy tak, aby bránily zastavení výtahu ve 

stanovených stanicích a zejména umožňovaly prioritní řízení výtahu jednotkami HZS. 

Ovladač pro prioritní řízení je třeba umístit v podlaží, kterým nastupují jednotky HZS. 

Umisťuje se nejdále 2m od výtahu ve výšce 1800 až 2100mm nad podlahou. Tento ovladač 
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se označuje piktogramem viz. obr. 15.  Ovládacím prostředkem je trojhranný klíč viz. obr. 

14. Ovladač má dvě stabilní polohy označené „0“ a „1“. V poloze „1“ je výtah v prioritním 

režimu pro jednotky HZS. V tomto režimu zůstávají všechna elektrická i bezpečnostní 

zařízení v provozu. Pouze reverzace dveří je vyřazena. Mezi významné funkce, které 

obzvláště nesmějí být režimem prioritní jízdy omezeny je činnost revizní jízdy, vypínač 

stop a nouzový provoz. Je-li výtah v prioritním režimu a využívá jej jednotka HZS, nesmí 

provoz výtahu ovlivnit chybná funkce elektroniky ovladačových kombinací ve stanicích 

nebo jiná část řídícího obvodu umístěného mimo šachtu. Požární výtah také nesmí ovlivnit 

porucha jiného výtahu ve skupině. 

 

obr. 14 Trojhranný klíč k ovládání požárního výtahu 

Má-li klec dva vstupy a chráněná nástupiště jsou na téže straně jako nástupiště pro 

zásahovou jednotku, musí být splněny dodatečné požadavky. V kleci musí být dvě 

ovladačové kombinace, jedna pro cestující a druhá na straně k chráněnému prostředí pro 

zásahovou jednotku. Tato musí být označena piktogramem viz. obr. 15, ovladačová 

kombinace pro cestující musí být vyřazena z činnosti s výjimkou ovládače otevírání dveří a 

ovladače ALARM od okamžiku přepnutí spínače pro požární výtah v nástupní stanici 

zásahové jednotky do polohy „1“. Ovladačová kombinace pro ovládání zásahovou 

jednotkou se zapíná při zapnutí fáze 2. 

Šachetní dveře neurčené pro užívání zásahovou jednotkou musí zůstat zavřené na 

všech úrovních, dokud se výtah nevrátí do normální funkce. Šachetní dveře na chráněných 

nástupištích musí zůstat funkční na všech úrovních do doby, než se výtah vrátí do normální 

funkce. 
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Ovladačové kombinace v kleci i na nástupištích a související řídicími systémy nesmí 

zaznamenat chybné signály způsobené teplem, kouřem nebo vlhkostí. Krytí ovladačových 

kombinací a polohové signalizace musí být nejméně IP X314. 

Aby se předešlo ke zpožďování v ovládání výtahu při činnosti jednotek, je výtah 

vybaven akustickým signálem. Ten reaguje na otevření kabinových dveří delším než 2 min 

zvukovou hladinou 35 dB a 65 dB. Po uvedené době se dveře začnou zmenšenou silou 

zavírat a signál přestane znít až po úplném zavření dveří. 

Řízení požárního výtahu se dá rozdělit do dvou fází. První z nich je přednost 

v přivolání výtahové klece do výchozí nástupní stanice pro jednotky HZS. Druhá fáze je 

pak samotné užívání výtahu jednotkou HZS. [31] 

3.2.8.1.  Fáze 1 – Přednost přivolání 

Přivolávače ve všech stanicích se stanou nefunkčními a již navolené požadavky se 

zruší. Pouze ovladač pro otevření dveří a nouzový ovladač ALARM v kleci zůstanou 

funkční. Reverzační zařízení dveří musí být vyřazeno z funkce, pokud na něj mohl působit 

kouř či teplo, a v žádném případě nesmí bránit zavření dveří. Je nutné, aby byl požární 

výtah zcela nezávislý na výtazích ve skupině. Po příjezdu do nástupní stanice jednotek 

HZS zůstane stát s otevřenými dveřmi. Komunikační systém mezi klecí a nástupní stanicí 

musí zůstat funkční. Nachází-li se výtah v revizní nebo nouzové jízdě, musí zaznít signál, 

který upozorní obsluhu na požadavek přechodu do fáze 1. Signál přestane znít po ukončení 

revizní či nouzové jízdy. Dorozumívací systém mezi strojovnou a klecí musí být uveden do 

činnosti. Výtah, který se pohybuje směrem od nástupní stanice, musí v následující stanici 

zastavit a bez otevření dveří se vrátit do nástupní stanice. Po sepnutí požárního spínače 

prioritní jízdy se musí zapnout osvětlení šachty a strojovny. [31] 

3.2.8.2. Fáze 2 – Používání výtahu zásahovou jednotkou 

Poté co byl výtah přivolán do přístupové úrovně a stojí s otevřenými dveřmi, je jeho 

ovládání možné pouze z kabinové ovladačové kombinace. Pokud byla fáze aktivována 

samočinně, může být možné jej ovládat až poté, co je v nástupní stanici přepnut klíčový 

                                                 

14 ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
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přepínač do polohy „1“. Kabinový ovladač nesmí současně zaznamenat více než jeden 

požadavek na jízdu. Je-li klec v pohybu, je možné zaznamenat nový požadavek na jízdu, 

musí však okamžitě dojít ke zrušení předchozího požadavku a klec musí jet do nově 

zvoleného podlaží. Dojede-li kabina do zvoleného podlaží, zastaví a ponechá zavřené 

dveře. Dveře se otevřou pouze trvalým tlakem na tlačítko „otevřít dveře“. Přerušení tlaku 

na tlačítku způsobí opětovné samočinné uzavření dveří. Otevřou-li se dveře úplně, 

zůstanou již otevřeny až do dalšího povelu k jízdě. Reverzační zařízení dveří a tlačítko 

„otevři dveře“ musí zůstat funkční. Výtah musí sjet do nástupní úrovně, jestliže se přepne 

klíčový spínač požárního výtahu v nástupní úrovni z „1“ na „0“ a zpět s výjimkou 

existence dodatečného spínače v kleci. Pokud je takový spínač v kleci a je označen 

piktogramem a má vyznačeny polohy „0“ a „1“, smí se dát vyjmout klíč pouze v poloze 

„0“. Pro zahájení jízdy z nástupní stanice musí být dodatečný klíčový spínač v kleci v 

poloze „1“. Je-li výtah v jiném podlaží než nástupním a dodatečný klíčový spínač v kleci je 

v poloze „0“, musí se zamezit další jízdě a dveře musí zůstat otevřeny. Zaznamenaný 

požadavek k jízdě musí být viditelně signalizován na ovladačové kombinaci v kleci. 

Poloha klece musí být vždy signalizována v kleci a v nástupní stanici pro jednotky HZS. 

Dokud není v kleci zaznamenán další požadavek na jízdu, musí výtah zůstat stát ve stanici. 

Komunikační systém pro požární zásah mezi klecí a nástupním podlažím musí zůstat 

během fáze 2 funkční. Jsou-li klíčové ovladače vráceny do polohy "0", výtah přejde do 

normálního provozu poté, co sjede do nástupní stanice. Ovládání výtahu ve fázi 2 se musí 

uskutečňovat úplnou sadou ovladačů v kleci, ostatní ovládací systémy musí být vyřazeny z 

činnosti. [31] 

3.2.9. Komunikace 

Požární výtah musí mít komunikační systém či obdobné zařízení s duplexním 

provozem, které musí být aktivní ve fázi 1 i 2 a musí spojovat výtahovou klec s nástupním 

podlažím pro jednotky HZS a současně strojovnu výtahu. Je-li výtah proveden jako 

bezstrojovnový, musí být komunikace přivedena k  panelu pro nouzový provoz. Mikrofon 

ve strojovně nebo u nouzového panelu je aktivní pouze při stisknutí ovládacího tlačítka. 

Komunikační zařízení umístěné v kleci a v nástupním podlaží pro jednotky HZS musí být 

vybaveno mikrofonem a reproduktorem, nesmí však být vybaveno telefonním sluchátkem. 

Veškerá elektroinstalace komunikačního zařízení musí být vedena ve výtahové šachtě. [31] 
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3.2.10. Označení 

Od roku 2008 platí povinnost označovat výtahy ve vztahu k možné evakuaci osob. 

Tato povinnost není vyžadována u dříve instalovaných výtahů. Je velmi důležité, aby 

v objektech, kde jsou zřízeny požární nebo evakuační výtahy, bylo pro požární jednotku 

jasné, kde bude k dosažení klíč o ovládání výtahu. Výhodným řešením je umístění 

klíčového trezoru požární ochrany KTPO v daném objektu. Ve stavbách pro ubytování je 

vyžadováno značení na každém podlaží. Doporučuje se toto značení provést i v ostatních 

objektech, protože pomůže v orientaci nejen vyskytujícím se osobám, ale také hasičům 

provádějícím zásah v objektu. Ti nemohou z důvodu bezpečnosti využívat pro zásahové 

účely jiné než požární a evakuační výtahy. Proto je vhodné i požární výtah označit 

piktogramem viz. obr. 15. V kleci musí být kromě standardního označení stanic, 

vyznačeno zřetelně nástupní podlaží pro zásahovou jednotku. [1] [32] [33] 

 

obr. 15 Provedení piktogramu dle ČSN EN 81-72 

3.2.11. Technicko-taktická data reálných požárních výtahů  

Dílčí částí bakalářské práce je zpracování technicko-taktických dat požárních výtahů 

z reálných objektů v ČR. Ze získaných podkladů dvou poměrně nových objektů, kde jsou 

požární výtahy instalovány dle normy ČSN EN 81-72, jsem v příloze P2 zpracoval jejich 

charakteristiku. Jedná se o objekty AZ Tower v Brně a BEA Centrum v Olomouci. 



3.2.12. Srovnání požadavk

Pro porovnání požadavk

v České Republice a v 

verzi evropské normy Č

výtahů - Zvláštní úpravy výtah

Požární výtahy a proti ní jsem

Mechanical Engineers) ASME A17.1 Safety Code for Elevators and Escalators.

V americké normě se problematikou požárních výtah

část 2.27. Jako podkladu pro srovnání jsem v

v příloze P1. Hlavním úkolem je vyhledat základní odlišnosti t

případně zhodnotit vliv na provedení zásahu.

3.3. Napájení a elektrické rozvody

obr. 16

 

Záložní 
napájení

Hlavní 
napájení

Srovnání požadavků norem na požární výtahy v

Pro porovnání požadavků norem týkajících se problematiky požárních výtah

 zahraničí, což bylo dalším cílem této práce

verzi evropské normy ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 

Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a náklad

proti ní jsem postavil znění americké normy (American Society of 

Mechanical Engineers) ASME A17.1 Safety Code for Elevators and Escalators.

ě se problematikou požárních výtahů a jejich provedení zabývá zejména 

ást 2.27. Jako podkladu pro srovnání jsem využil vlastní překlad normy

Hlavním úkolem je vyhledat základní odlišnosti těchto norem 

 zhodnotit vliv na provedení zásahu. 

Napájení a elektrické rozvody 

16 Příklad napájení požárního a evakuačního výtahu [31] 

 

Samočinný 
přepínač

Požární výtahy

Evakua

Další výtahy ve 

evakua
požárními výtahy

Další rozhodující 

Rozvod Normální výtah

50 

na požární výtahy v ČR a USA 

 norem týkajících se problematiky požárních výtahů 

, což bylo dalším cílem této práce, jsem použil českou 

edpisy pro konstrukci a montáž 

ených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: 

(American Society of 

Mechanical Engineers) ASME A17.1 Safety Code for Elevators and Escalators. 

 a jejich provedení zabývá zejména 

řeklad normy zpracovaný 

ěchto norem v dané oblasti a 

 

 [23] 

Požární výtahy

Evakuační 
výtahy

Další výtahy ve 
skupině s 

evakuačními a 
požárními výtahy

Další rozhodující 
služby

Normální výtah



51 

3.3.1. Napájení, zálohování 

Národní předpisy členských států EU pro elektrická zařízení a rozvody15 a řada 

norem PBS ČSN 73 08xx je možné z dikce směrnice Evropského parlamentu a Rady 

95/16/ES a navazujících harmonizačních dokumentů uplatnit pouze po vstupní svorky 

zařízení nebo výrobku. Výtah s ohledem na uvedenou směrnici se posuzuje jako celek, 

tedy jako stroj nebo zařízení, do něhož je zabudováno elektrické, strojní a další zařízení. 

S tohoto pohledu platí normy PBS pouze po svorky hlavního vypínače výtahu. 

 Elektrické rozvody evakuačních a požárních výtahů, jako zařízení zajišťující 

protipožární zabezpečení objektů, musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň 

ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Každý z nich musí mít takový výkon, aby 

při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu 

předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Napájení evakuačního výtahu je řešeno 

v ČSN 27 4014 a požárních výtahů v ČSN EN 81-72, a platí tedy až za svorkami hlavního 

vypínače. 

Přepnutí na druhý napájecí zdroj může být samočinné nebo zajištěno zásahem stále 

služby v objektu. Má-li přepnutí zajistit stálá služba, musí být jakákoliv porucha napájecí 

soustavy signalizována na požární ústředně nebo do jiného místa se stálou službou. 

Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit nezávislým 

záložním zdrojem, samostatným generátorem (DG) nebo akumulátorovými bateriemi 

(např. UPS). Třetí možnost jako druhého zdroje, připojení na veřejnou síť NN popř. VN 

smyčkou, není povolena pro zajištění dodávky elektrické energie, mimo jiná zařízení také 

pro evakuační výtahy.  

Možností zajištění samočinné nepřetržité dodávky elektrické energie je UPS. Takové 

zařízení dokáže překlenout nežádoucí prodlevu v napájení po dobu startu DG. Zajišťuje 

tedy přepnutí elektrické energie na záložní zdroj bez přerušení napájení. DG musí být 

vybaveny automatickým startem při výpadku distribuční sítě včetně připojení sítě pro 

napájení evakuačních výtahů. Za výpadek zdroje se považuje narušení jeho funkční 

činnosti v elektrické rozvodné síti po dobu delší než 120 sec. 

                                                 

15 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
předpisů 
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 Zásoba pohonných hmot případně kapacita akumulátorů musí být dostatečná pro 

zajištění provozu evakuačního výtahu po požadovanou dobu. 

Při automatickém nebo manuálním přepnutí mezi hlavním a záložním zdrojem 

elektrické energie nesmí dojít k tomu, že požární výtah bude požadovat srovnávací jízdu. 

Výtah tedy musí být schopen provozu ihned po obnovení napájení. Pokud se však musí dát 

výtah do pohybu, aby stanovil svoji polohu, nesmí projet více než dvě stanice směrem 

k úrovni nástupní stanice a při tom musí signalizovat svoji polohu. [9] [10] [23] [25] [31] 

[32] 

3.3.1.1. Doba zálohování 

Dobu zálohování PBZ primárně řeší zpracovatel PBŘ s přihlédnutím ke skutečným 

požadavkům na napájení.  Jak je uvedeno výše, musí mít záložní zdroj takový výkon, aby 

po požadovanou dobu byl schopen zařízení plnohodnotně zálohovat při jeho jmenovitém 

zatížení. 

Evakuační výtah musí mít dle ČSN 73 0802 zajištěnou dodávku elektrické energie 

nejméně po dobu 45 min. Odlišně ČSN 73 0804 uvádí požadavek, že evakuační výtah musí 

mít zajištěnu dodávku elektrické energie nejméně po dobu 2·tu dle výpočtu jako v kapitole 

3.1.6. 

Požární výtah musí mít dle ČSN 73 0802 zajištěnou dodávku elektrické energie po 

dobu alespoň  45min. ČSN 730804 požaduje dobu zálohy 2·tu, nejméně však 45 min. Lze 

použít výpočet uvedený v kapitole 3.1.6. [9] [10] 

3.3.1.2. Problematika záložních zdrojů 

Řešení napájení PBZ by mělo být v rukou projektantů z oboru elektro. Většina 

podkladů pro zpracování elektro části vychází z PBŘ. Jde např. o typ, příkon jednotlivých 

zařízení, motorické zátěže, dobu napájení, vzdálenost mezi PBZ a další parametry. 

Celková koncepce napájení PBZ pak může být formou roztroušených napájení, např. 

přetížitelnými UPS nebo centralizovaným napájením provedeným DG. Na následujících 

obrázcích je patrný rozdíl v zálohování zařízení a napájení ze dvou nezávislých zdrojů. 

Zálohujeme-li zařízení tak, že přivedeme první zdroj – síť na vstupní část záložního zdroje, 

začne po výpadku proudu ze sítě plynule napájet zálohované zařízení. Dojde-li k poruše na 
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záložním zdroji nebude zařízení napájeno ani z jednoho zdroje viz. obr. 17. Je tedy chybou, 

pokud je zařízení sice zálohované, ale oba zdroje na sobě nejsou nezávislé. 

Tento stav je možné vyřešit instalováním by-passu jako součástí vnitřní logiky 

záložního zdroje viz. obr. 19 nebo vnějším mechanickým by-passem viz. obr. 18. Jde o 

část zapojení, které zajistí v případě poruchy záložního zdroje přepojení na zdroj ze sítě. 

Rozdíl je také v tom, že v případě vyhlášení požárního poplachu zajišťuje napájení PBZ 

nejprve první zdroj, tedy stávající elektrická síť, a teprve až po poruše na síti se zahájí napájení 

ze záložního zdroje, což může být např. záložní bateriový zdroj, dieselagregát, atd. [28] 

 

obr. 17 Nevhodné provedení nezávislých zdrojů napájení 

 

 

obr. 18 Provedení nezávislého napájení s by-passem 

 

obr. 19 Provedení nezávislého napájení s logikou záložního zdroje 
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3.3.2. Elektroinstalace 

UVP a GŘ HZS ČR vydaly 8. 8. 2011 Společné metodické stanovisko k aplikaci 

technických podmínek požární ochrany staveb u volně vedených vodičů a kabelů 

elektrických rozvodů výtahů, které navazovalo na směrnici Evropského parlamentu a Rady 

95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů. Dle této 

směrnice jsou vnitřní rozvody a elektrická zařízení součástí certifikovaného výtahu, který 

musí splňovat technické podmínky v příslušných normách řady ČSN EN 81-xx. Národní 

předpis tedy vyhlášku 23/2008 Sb. je možné uplatňovat pouze po vstupní svorky vypínače 

výtahu. Poté, co byla evropská norma zavedena do soustavy českých technických norem 

jako ČSN EN 50 39916 v lednu 2012, musely být z ostatních českých norem odstraněny 

konfliktní články nejpozději do 24. 2. 2014. K tomuto ještě UVP a GŘ HZS ČR vydalo 

upřesnění aplikace technických podmínek požární ochrany staveb u volně vedených vodičů 

a kabelů elektrických rozvodů výtahů. Většina revizí norem následně proběhla v únoru 

2013.  

Pro elektroinstalaci evakuačního výtahu jako výrobku, tedy částí umístěnou za 

hlavním vypínačem výtahu, platí norma ČSN 27 4014. Evakuační výtahy však doposud 

nejsou řešeny na evropské úrovni, ale požadavky ČSN 27 4014 jsou obsahově v souladu 

s kodexem harmonizovaných norem řady EN 81-xx. Pro elektroinstalaci evakuačního 

výtahu jako výrobku, tedy částí umístěnou za hlavním vypínačem výtahu, platí norma ČSN 

EN 81-72. Kodex norem ČSN 73 08xx se vztahuje pouze na rozvody vstupních svorek 

hlavního vypínače výtahu a na celý rozvod osvětlení strojovny, prostorů kladek, šachty a 

prohlubně. Pro rozvody vodičů a kabelů stanovuje z hlediska požární bezpečnosti staveb 

podmínky ČSN 73 0848.  

Evakuační a požární výtah jako elektrické zařízení sloužící k protipožárnímu 

zabezpečení objektu se připojuje samostatným vedením a to v celé trase od přípojkové 

skříně, případně z hlavního rozvaděče, až po svorky hlavního vypínače výtahu. Ve všech 

uvedených případech se požaduje, aby vodiče a kabely vyhovovaly popsaným 

požadavkům spojitě. Je požadováno, aby taková kabelová trasa zůstala funkční po celou 

stanovenou dobu i při odpojení všech ostatních zařízení v objektu.  

                                                 

16 ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře 
na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky 
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Vodiče a kabely, které jsou k připojení evakuačního a požárního výtahu k distribuční 

síti a záložnímu zdroji použity, musí splňovat jisté parametry uvedené v kapitole 4.3.2.  

Evakuační a požární výtahy, tedy ta část elektroinstalace, která je nedílnou součástí 

výtahu a nachází se za hlavním vypínačem (jak je uvedeno ve změnách ČSN 73 0802 a 

ČSN 73 0804), se připojuje elektrickými vodiči a kabely tak, že musejí zůstat funkční po 

celou stanovenou dobu evakuace osob a to i v případě odpojení ostatních elektrických 

zařízení v objektu. Jedná se o vlečné a ovládací kabely, osvětlení kabiny a připojení 

elektromotorů. 

Tyto vodiče a kabely mohou být volně vedeny prostory a PÚ bez požárního rizika 

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

částí elektrických rozvodů, nepřesáhne 0,2 kg·m-3 obestavěného prostoru. Druhou možností 

je, že vodiče a kabely jsou vedeny prostory a PÚ s požárním rizikem, pokud vodiče a 

kabely vyhovují příslušné normě ČSN EN 60332-1-217 respektive ČSN EN 50266-2-2, 

která byla nahrazena ČSN EN 60332-3-2218. Poslední možností je provedení kabeláže 

chráněné uložením, jako je například vedení pod omítkou s krycí vrstvou nejméně 10 mm 

nebo vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech 

určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, které jsou chráněny protipožárními nástřiky 

nebo obložením deskovými nehořlavými materiály tloušťky nejméně 10 mm s požární 

odolností EI 30 DP1. Vždy musí být zajištěna jejich ochrana tak, aby nebyla porušena 

jejich funkčnost.  

Pro vnitřní zapojení výtahu je vhodné použití vodičů a kabelů v tzv. bezhalogenovém 

provedení, které splňuje požadavky norem uvedených výše a dále také ČSN EN 6075419 a 

ČSN EN 6103420. 

Je-li evakuační výtah umístěn ve společné šachtě s požárním výtahem, pak musí 

elektrická instalace odpovídat požadavkům ČSN EN 81-72. V praxi se můžeme setkat 

                                                 

17 ČSN EN 60332-1-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: 
Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen 

18 ČSN EN 60332-3-22 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: 
Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie 
A 

19 ČSN EN 60754-1 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů 
20 ČSN EN 61034 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek 
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s několika problémy v návaznosti na předchozí text. Kabely, které jsou užívány k napájení 

PBZ, nejsou v kategorii III dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. Trasa není vedena odpovídajícím 

kabelem dle normy. Nebývá splněna podmínka začátku a konce trasy s funkční integritou. 

Kabely často nebývají instalovány dle podmínek výrobců, např. že nejsou dodrženy 

maximální vzdálenosti úchytů nebo se používá plastových příchytek, které jsou zakázány.  

Pro přívodní kabeláž k UPS nejsou stanoveny žádné podmínky. Kabely vedoucí 

z UPS již však musí splňovat všechny požadavky pro napájení PBZ tedy kategorii III [9] 

[10] [23] [25] [31] [29] [30] 
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4. Požární odolnost výtahových komponent 

4.1. Požární uzávěry 

Výtahová šachta procházející více požárními úseky musí sama tvořit požární úsek. 

Proto je nutné, aby stavební otvory a prostupy, které ohraničují požární úsek výtahové 

šachty, vykazovaly určitou požární odolnost. Výtahová šachta však může být i součástí 

CHÚC a tomto případě netvoří samostatný PÚ. Obecně u výtahů je to požadavek na 

omezení šíření tepla, tedy uzávěry konstrukce EW. U požárních a evakuačních výtahů jsou 

však požadavky přísnější.  

Požární odolnost požárních uzávěrů, tedy šachetních dveří se stanovuje na základě 

zařazení PÚ výtahové šachty nebo navazujících PÚ do stupně požární bezpečnosti (SPB). 

Šachetní dveře výtahů nejsou stanoveným výrobkem21, ale spadají pod nařízení vlády č. 

27/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že evakuační nebo požární výtah tvoří samostatný požární úsek s 

výstupem nebo vstupem do požárního úseku bez požárního rizika, pak dveře ústící do 

tohoto požárního úseku musí být požární a současně kouřotěsné s klasifikací EI-Sm-C. 

Tento požadavek se vztahuje na všechny dveře, které ohraničují PÚ bez požárního rizika s 

výjimkou dveří, které z tohoto prostoru vedou do CHÚC a prostoru šachty evakuačního 

výtahu, kde se požaduje odolnost EW-C. Dveře výtahových šachet se zkouší jako požární 

uzávěry podle příslušných norem2223. Jiné uzávěry než výše popsané vyžadují třídu požární 

odolnosti EW, což je případ, kdy je požární či evakuační výtah součástí CHÚC. 

Norma 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 dle ČSN EN 81-58 spočívají v 

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

                                                 

21 NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

22 ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých 
oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken 

23 ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a 
zkoušky požární odolnosti šachetních dveří 
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že budou vystaveny požáru ze stanoveného směru, tj. 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 dle ČSN EN 1634-1. 

Jsou-li šachetní dveře hodnoceny dle ČSN EN 81-58 je kritérium E možné užít jen 

jako uzávěrů otvorů osobních výtahů, pokud výtahová šachta tvoří samostatný PÚ 

zařazený nejvýše do III. SPB nebo je součástí PÚ, z něhož se nastupuje do výtahové 

šachty. [35] [24]  

4.2. Konstrukce šachty, strojovny, nástupišť a předsíní 

Šachty požárních a evakuačních výtahů nesmí mít ani při běžném provozu funkci 

osobo-nákladních nebo nákladních. V prostoru výtahové šachty se nesmí nacházet požární 

zatížení. 

Pro objekty s výškou 22,5 m a nižší je u osobních výtahů požadován jako nejnižší II. 

SPB. Pro objekty vyšší než 22,5 m ale nepřesahující 45 m je nejnižší požadovaný III. SPB 

a pro objekty s požární výškou vyšší než 45 m je požadováno nejméně IV. SPB. 

Z jednotlivých SPB plyne mezní doba jejich požární odolnosti, která je uvedena v 

tabulce 12 v ČSN 73 0802.  

Je-li evakuační či požární výtah součástí CHÚC, a jsou-li jeho ohraničující 

konstrukce současně také oddělujícími od CHÚC, musí být tyto konstrukce včetně 

požárních uzávěrů druhu DP1. Je doporučováno v takových případech užít konstrukce 

nejméně E 15 DP1. 

Pokud je šachta evakuačního či požárního výtahu umístěna vně objektu nebo mimo 

CHÚC musí tvořit samostatný PÚ, jehož konstrukce musí být druhu DP1 včetně požárních 

uzávěrů. V takovém případě musí stropní a stěnové konstrukce zajišťující stabilitu objektu 

vykazovat charakteristické vlastnosti konstrukce REI, případně tvoří-li obvodové nosné 

konstrukce tak REW. Nejsou-li ohraničující konstrukce nosnými, jsou jejich 

charakteristické vlastnosti EI, případně tvoří-li obvodové konstrukce tak EW. Stropní i 

stěnové konstrukce, z jejichž vnější strany je zemina, například podzemní podlaží, musí 

vykazovat třídu požární odolnosti pouze R. 
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Požární odolnost ohraničujících konstrukcí a požárních uzávěrů otvorů se stanoví dle 

SPB strojovny výtahu, případně dle SPB sousedních PÚ z tabulky v ČSN 73 0802 a ČSN 

73 0804. Požární uzávěry musí alespoň omezovat šíření tepla EW. PÚ strojovny výtahu se 

zařazuje do II. SPB v případě objektu s nejvýše 6NP a do III. SPB v ostatních případech. 

Dle ČSN 730804 lze nejnižší SPB bez průkazu stanovit dle přílohy G. 

Požární odolnost ohraničujících konstrukcí a požárních uzávěrů strojovny výtahu se 

stanoví dle SPB – strojovny výtahů, případně podle SPB přilehlých PÚ z tabulky 12 v ČSN 

73 0802. Požární uzávěry musí omezovat alespoň šíření tepla, tedy mít mezní stav EW. Pro 

ostatní případy. Je-li strojovna umístěna vně objektu, například na střeše, může mít 

ohraničující konstrukce bez požární odolnosti, pokud však nezasahují do požárně 

nebezpečného prostoru. Konstrukce dle ČSN 73 0802 však musí být druhu DP1 nebo DP2, 

ale ČSN 730804 však v tomto případě požaduje pouze konstrukce druhu DP1. 

ČSN EN 81-72 uvádí možnost umístění do šachty jiného výtahu v téže šachtě 

s požárním výtahem. V takovém případě musí celá společná šachta splňovat požadavky na 

požární odolnost šachet požárních výtahů. Daný stupeň požární odolnosti se uplatňuje i na 

dveře chráněných nástupišť a strojovnu výtahu. Neodděluje-li požární výtah žádná dělicí 

stěna ve společné šachtě, musí všechny výtahy a jejich elektroinstalace míst stejnou 

požární odolnost jako požární výtah. [24] [9] [10] [31] 

4.3. Kabelové rozvody 

4.3.1. Kabelové trasy 

Za kabelové trasy se považují vodiče a kabely pro nouzové obvody, silnoproudé 

kabely, izolované silové vodiče, vedení pro sdělovací a komunikační zařízení včetně 

přípojnice, svorkovnice, spojek, rozdělovačů, odbočné a instalační krabice, nosných 

zařízení, držáky, žlaby, příchytky, stojiny, výložníky, závěsy, rošty, kabelové lávky, háky 

atd., tedy celé kabelová trasa jako celek.  



60 

Funkčnost kabelové trasy je u metalických kabelů splněna, pokud při zkoušce24 

nevznikne v kabelové trase žádný zkrat ani přerušení vedení. Kabelová trasa s funkční 

integritou je schopna odolávat po stanovenou dobu působení požáru, aniž by došlo k 

porušení třídy požární odolnosti R kabelového nosného systému a k porušení kritéria P 

nebo PH pro napájení PBZ dle zkušební metodiky. Třídou funkčnosti kabelové trasy je 

doba uvedena v minutách, po kterou si kabelová trasa, popsaná v prvním odstavci, zachová 

v případě požáru svoji funkčnost. Tato charakteristická vlastnost kabelové trasy se 

označuje P x-R nebo PH x-R a prokazuje se výše uvedenou zkouškou. V České Republice 

je zavedena řada s dobami funkčnosti P(H) 15, 30, 60, 90 a 120-R. Kabelová trasa musí po 

určitou dobu zajistit bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých 

pro požární bezpečnost stavby či technologie. 

Kabelová trasa s funkční integritou začíná u hlavního rozvaděče pro napájení PBZ a 

končí u jednotlivých spotřebičů, což v tomto textu uvažujeme hlavní vypínač požárního a 

evakuačního výtahu. Přesné určení doby funkčnosti dané kabelové trasy určuje zpravidla 

zpracovatel PBŘ. Trasa je vždy navržena na dobu funkčnosti podle PBZ s nejdelší 

požadovanou dobou pro zajištění funkce. 

Navrhujeme-li kabelovou trasu, musíme vhodně uvážit typ kabelu, úložný systém, 

upevňovací prvky i související příslušenství jako jsou např. odbočné krabice, rozvodky 

apod. Zpravidla je nutné se řídit návody výrobce či dodavatele nosných prvků kabelové 

trasy, který uvádí, s jakými typy kabelů byla kabelová trasa zkoušena a vyhověla 

normovým požadavkům. [25] 

4.3.2. Kabely a vodiče 

Volně vedené vodiče a kabely a svazky vodičů a kabelů jsou v normě definovány 

jako stavebně neoddělené kabelové trasy metalických a optických vodičů, které jsou 

vystaveny možným účinkům požáru v posuzovaném požárním úseku. Základní výchozí 

požadavky jsou uvedeny v projektových normách PBS.  

                                                 

24 Zkušební předpis ZP-27/2008 Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných 
konstrukcí - kabelových tras v případě požáru 
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Kabely jsou v kabelových trasách barevně označeny, aby se odlišily kabely s funkční 

integritou od ostatních. Zpravidla se dají kabely rozlišit dle barvy pláště. S oranžovým 

pláštěm jsou to kabely nešířící oheň doplněné textovým označením „-R“ a s hnědým 

pláštěm to jsou kabely zajišťující celistvost obvodu s textovým označením „-V“. 

Takovéto kabely zajišťující napájení a ovládání vybraných PBZ musí zůstat funkční 

při požáru, splňovat třídu funkčnosti kabelové trasy a požadavky na třídu reakce na oheň 

B2ca nebo B2ca s1 d0. U evakuačních a požárních výtahů, které jsou umístěny v PÚ CHÚC 

a vede tudy i napájecí kabeláž až po svorky hlavního vypínače, musí být provedena třídou 

reakce na oheň B2ca s1 d1 dle změny normy ČSN 730804 z února 2015, v ostatních 

normách je ještě uveden požadavek na třídu reakce na oheň B2ca s1 d0, mít zajištěnu 

funkční integritu kabelové trasy nejméně P 15-R a dále musí odpovídat požadavků ČSN 73 

0802 a ČSN 730 804. Je-li požární či evakuační výtah v samostatném PÚ bez požárního 

rizika a vede tudy i napájecí kabeláž, musí být až po svorky hlavního vypínače provedena s 

třídou reakce na oheň B2ca a mít zajištěnu funkční integritu kabelové trasy nejméně P 15-

R. Požární a evakuační výtahy, dle kapitoly 3.3.1.1, požadují dobu zálohy 45 min, a tak i 

kabelové trasy musí být konstruovány nejméně s funkční integritou P 45-R. 

Kabelové trasy, které jsou provedeny z kabelů a vodičů, jež odpovídají třídě reakce 

na oheň Aca, B1ca a B2ca, případně kabely, které byly dodatečně upraveny, například 

protipožárním nástřikem, a po provedení zkoušky vyhověly požadavkům reakce na oheň 

Aca, B1ca a B2ca, se nemusí započítávat do požárního zatížení příslušného PÚ. 

Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu 

požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo 

systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a 

dílci. [25] [27] 

4.4. Rozvaděče elektrické energie 

Rozvaděče elektrické energie jsou z pohledu norem PBS soubory řídících a spínacích 

zařízení včetně vnitřních mechanických spojení, které mají napětí větší než 200 V a více 

než 25 A, umístěné v CHÚC nebo v ČCHÚC s dobou evakuace delší než 3 min, ale také ve 
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shromažďovacích prostorech větších než 2SP25 a ve zdravotnických zařízení LZ226 se 

posuzují jako samostatné PÚ v případech níže uvedených. 

Jsou-li rozvaděče sestaveny z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a kabely 

a vodiče mají alespoň třídu reakce na oheň B2ca, zařazuje se tento PÚ do I. SPB s 

požadovanou požární odolností požárně dělicích konstrukcí E 15 DP1. 

Jsou-li však rozvaděče sestaveny z jiných výrobků třídy reakce na oheň a z jiných 

vodičů a kabelů, než je uvedeno výše, zařazuje se PÚ rozvaděče do II. SPB s požadovanou 

požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 15-Sm 

DP1. Nebudou-li osoby ohroženy hustotou tepelného toku, bude považována za vyhovující 

odolnost EW 15-Sm DP1. [24] [25] 

4.5. Prostupy 

Prostupy elektrických rozvodů, kabelů a vodičů, je nutné navrhovat tak, aby co 

nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují 

tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupující kabeláže a to ve 

stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně 

dělicí konstrukce může být i zaměněna, případně upravena v dotahované části k vnějším 

povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti, a ani ke 

změně druhu konstrukce, která je u požárních a evakuačních výtahů DP1. 

Prostupy musí být navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 730804. 

Dále je možné prostupy požárně dělicími konstrukcemi zajistit proti šíření požáru 

hmotou neboli výrobkem, například kabelů. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí 

manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností 

požárně dělicí konstrukce. Za dostačující se považuje odolnost do 90 min. Těsnění 

prostupů se hodnotí podle normy, a to v případě požární odolnosti EI u kabelových a 

jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují 

jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg·m-1. 

[24]  

                                                 

25 ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 
26 ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
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5. Požární zásah s užitím požárního výtahu 

5.1. Charakteristika požáru výškových budov 

Požáry výškových či vícepodlažních budov jsou charakteristické velkým počtem 

osob, dispoziční členitostí, a tím jak jsou dané prostory využívány. Šíření kouře a zajisté i 

požáru napomáhá přítomnost schodišť, větracích, výtahových a instalačních šachet. Běžná 

výšková technika má dostupnost mezi 20 až 30 m, a proto je problém s dostupností vyšších 

podlaží s užitím vnější zásahové cesty. Nezřídka se stává, že dochází k šíření požáru po 

plášti budovy a z toho vyplývající ohrožení osob padajícími konstrukcemi. Budovy také 

skrývají nejrůznější instalační a technické rozvody a vybavení, například ve sklepích, v 

technických podlažích, místnostech či v podhledech. Může jít třeba o běžnou klimatizaci 

nebo vytápění. S výškou objektu a jeho rozlehlostí roste také složitost a délka únikových a 

vnitřních zásahových cest. V takto vysokých budovách se významně projevuje komínový 

efekt při požáru nebo větrání. Pro zasahující hasiče, ale i osoby, které jsou evakuovány, 

hrozí nebezpečí ztráty orientace, pádu, nebo též popálení.  

Pro výše uvedená nebezpečí se pro zdolání požárů výškových budov užívá zvláštního 

vybavení pro provedení zásahu. Jsou to především vnitřní zásahové cesty, požární výtahy, 

evakuační výtahy, posílení tlaku ve vnitřním rozvodu požární vody, nezavodněný rozvod 

požární vody, chráněné únikové cesty s přetlakovou ventilací, zařízením pro hromadnou 

evakuaci, odvod tepla a kouře, náhradní zdroj elektrické energie. Tato zařízení jsou 

nezbytná, zejména pro požární zásah do nejvyšších podlaží budovy vnitřní zásahovou 

cestou.  

Požáry v takových budovách pak nejvíce ovlivňuje jejich výška a dispoziční 

uspořádání, což prodlužuje zejména dobu bojového rozvinutí. Samozřejmě má na požár 

vliv i to, jakým způsobem je objekt využíván, jaké má nosné a nenosné konstrukce, a zda 

jsou instalována nějaká PBZ.  

Vezmeme-li v úvahu výpočet v kapitole 3.2.7, můžeme říci, že ne vždy je čas pro 

dopravu jednotek k budově tím stěžejním. To platí, zejména u výškových budov, kde 

překonání výškového rozdílu s množstvím technických prostředků a vybavení je často 

nejnáročnějším úkolem. Nejen, že se hasiči musejí dostat do místa požáru v podlažích 
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vysoko nad zemí rychle, ale dbá se také na to, aby jejich pohyb po objektu i v průběhu 

požáru byl bezpečný. Rychlost přepravy i bezpečnost ve výškových budovách může zajistit 

vhodně vyprojektovaný požární výtah. Je též důležité, aby hasiči po dosažení místa požáru 

měli dostatek sil na jeho zdolání.  

Určitě není možné sestrojit zařízení, které by nikdy neselhalo, ale právě při 

konstrukci požárních výtahů, jež jsou užívány v extrémních podmínkách, musí být 

zajištěna bezpečnost i v případě selhání. Pro takové případy je kabina i šachta vybavena 

zařízeními pro záchranu osob z klece, ať už svépomocí nebo za pomoci dalších hasičů, z 

nichž některé je možné vidět na fotografiích v příloze P2. [37] [31] 

5.2. Provedení zásahu ve výškové budově 

Po příjezdu na místo události se hasiči nejprve zaměřují na provedení průzkumu. 

Pozornost musí věnovat výtahovým, ventilačním a instalačním šachtám, světlíkům a 

dalším zařízením, kudy by se mohl požár šířit. Hasiči následně převezmou požární výtah 

do svého ovládání pomocí klíčového ovladače v nástupní stanici. Před samotným užitím 

výtahu by se však hasiči měli zorientovat, kde se budou pohybovat po vystoupení z kabiny 

výtahu, například s pomocí grafické části požárního evakuačního plánu nebo operativní 

karty DZP. Dle toho pak musí určit možnou únikovou cestu, kterou je ve většině případů 

schodiště. Výtahem se hasiči nesmějí pohybovat samostatně a to hlavně do těch podlaží, 

kde se předpokládá požár a samozřejmě nad tato podlaží. Je též nutné ověřit úplnost 

výzbroje a výstroje, nasazení IDP a funkčnost spojení přes radiostanice. Ve složitých 

objektech se také využívá hlásič nehybnosti tzv. indikátor „mrtvého muže“. Ve výbavě 

nesmí chybět prostředky pro značení prozkoumaných míst a prostředky pro násilný vstup. 

Po vstupu do kabiny výtahu převezmou hasiči řízení opět pomocí klíčového přepínače, 

tentokrát uvnitř kabiny. Na rozkaz velitele zásahu nebo velitele příslušného úseku musí 

přetočením ovladače do polohy „OFF“ a uzavřením dveří umožnit sjetí kabiny výtahu do 

přístupové úrovně. 

Zasahující jednotky využívají požární výtah k dopravě SaP o podlaží níže, než se 

vyskytuje požár a tam zřídí zásahové místo tzv. „čelní zásahové místo“. Po vystoupení z 

výtahu by hasiči měli v radioprovozu potvrdit tento úkon a neprodleně ověřit, zda jsou 

dostupné, předem zjištěné, možnosti úniku. Tento postup omezuje nežádoucí ohrožení 
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zasahujících hasičů a poškození zařízení. Mají tak možnost postupně analyzovat situaci o 

podlaží výše. Hasiči postupují zpravidla dle DZP a využívají dostupná PBZ uvedená 

v kapitole 5.1. Primárně též musí zvolit způsob záchrany osob, případně zvířat a majetku, 

čemuž by měli přednostně využít evakuační a zásahové cesty (CHÚC, úniková schodiště, 

evakuační výtahy, případně i požární výtahy). Další variantou jsou také náhradní únikové 

možnosti (žebříky, okna atd.). Několik průzkumných skupin, dle možností a počtu SaP, 

provádí průzkum uvnitř budovy. Ty se zaměřují na vyhledávání ohrožených osob a 

označení míst, kde již byl průzkum proveden.  

Velitel zásahu by měl zajistit sledování objektu také zvenčí a případné chování osob, 

popřípadě jejich chování usměrňovat a poskytovat odpovídající informace o situaci. Je také 

na zvážení potřeba spolupráce dalších složek IZS, případně přivolání dalších odborníků, 

například statika. Velitel zásahu také musí rozhodnout o uzavření plynu či vypnutí dalších 

energií v celém objektu nebo jen v jeho části. Velitel skupiny v místě, kde je zřízeno čelní 

zásahové místo, je zodpovědný za plán a provedení zásahu. Hasební práce se zahajují 

z chráněného prostoru, kterým je buď přímo CHÚC nebo chráněné nástupiště výtahu 

v podlaží s požárem. Podstatné je, aby tento prostor nebyl zakouřen, případně se musí 

provést opatření na odvětrání, zejména únikových a zásahových cest. Předpokládá se 

utvoření dopravního vedení a útočných proudů v podlaží, ve kterém hoří. Je potřebné 

posoudit nutnost utvoření útočných proudů v podlažích nad a pod místem požáru. V 

takovém případě se mohou zřídit úseky pro nasazení SaP. Často se však ve výškových 

objektech volí jako prvotní postup bojového rozvinutí použití suchých hadic z hydrantů pro 

prvotní zásah umístěných na podlaží s požárem. Případně se využívá požární vody – 

suchovodu s výtokovými místy v každém podlaží. Dodávka požární vody27 je rozvedena v 

kapitole 5.3. Tímto je možné zajistit stále volné schodiště k nižšímu podlaží a kouř nebude 

pronikat pootevřenými dveřmi do únikového schodiště, kde by jinak muselo být vedeno 

hadicové vedení. Je-li situace natolik vážná, že neumožňuje využití hydrantů či suchovodu 

v podlaží s požárem, pak se využije k připojení hadicového vedení nižší podlaží.  

Hasiči i v průběhu hasebních prací mohou využívat požární výtah k přepravě 

prostředků a střídání sil. Právě z důvodu provádění hasebních prací, a s tím spojená 

dodávka vody k hašení, musí být elektrická zařízení, která zůstávají funkční i v případě 

                                                 

27 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
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požáru, provedena s elektroinstalací odolnou proti pronikání vody a způsobení 

poruchového stavu, což je nutné zejména u požárního výtahu. Tato problematika je 

detailně rozebrána v kapitolách 3.2 a 3.3. 

Je nutné si uvědomit vzájemnou vazbu mezi požárním výtahem a zásobováním 

požární vodou ve výškových objektech. Pokud by se jen jedno z těchto zařízení stalo 

nefunkčním, znamenalo by to velké prodlení a obrovský rozsah škod. Při výpadku 

suchovodu, by hasiči museli táhnout vedení po schodištích, což by značně prodloužilo a 

ztížilo bojové rozvinutí jednotek. Neméně významná by byla i časová prodleva. Při 

výpadku požárního výtahu by zase veškerý materiál museli do podlaží s požárem vynosit 

ručně po schodištích, což by mělo podobné následky jako předešlý případ. [31] [37] [36] 

5.3. Požadavky na dodávku požární vody 

Dodávka vody k hašení ve výškové budově zajišťuje systém vnitřních odběrných 

míst řešených dle normy ČSN 73 0873. Zařízení hadicových systémů se instalují ve výšce 

od 1,1 m do 1,3 m, a tak aby k nim byl snadný přístup. Je důležité, aby hadice osazené ve 

vnitřním hydrantu bylo možné v prostoru celé rozvinout bez ohybů a zlomů. Hydrant by 

měla bez potíží obsloužit i jedna osoba. Použita může být hadice o nejmenší světlosti 19 - 

25 mm dle typu objektu. Nejvzdálenější místo od vnitřního odběrného místa s tvarově 

stálou hadicí se požaduje do 40 m, a se zploštělou hadicí do 30 m. Požaduje se, aby byl 

zajištěn hydrostatický tlak na výtokovém ventilu 0,2 MPa a současně průtok z uzavíratelné 

proudnice 0,3 l·s-1.  

Potrubí k zajištění dodávky požární vody k hašení musí být ve většině případů z 

nehořlavého materiálu a je možné užít nezavodněného potrubí tzv. suchovodu. Je tomu tak 

i u budov s výškou větší než 45 m, což odpovídá i výšce pro zřízení požárního výtahu v 

nevýrobních objektech. V těchto případech je také požadavek na vypracování DZP, v němž 

budou zhodnoceny specifické požadavky na zdolání požáru ve výškové budově. Jsou-li v 

hořlavém provedení, musí být trvale zavodněna, včetně možného vedení v PÚ s požárním 

rizikem. Další požadavek poukazuje na to, aby potrubí bylo chráněno proti mrazu. Není-li 

to možné zajistit, pak se provede část vystavená mrazu jako suchovod a musí být osazena 

vypouštěcím zařízením a ventily.  
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Pro zajištění požární vody pro odběrná místa, ne však pro hadicový systém pro 

prvotní zásah – hydranty, je nutné při nedostatečném zajištění z vodovodní sítě zřízení 

čerpacích stanic. Tyto čerpací stanice musejí mít zajištěnu dodávku elektrické energie jako 

PBZ, které je uvedeno v kapitole 3.3.1. Je nutné, aby doba uvedení čerpací stanice do 

plného provozu s projektovanými parametry nepřesáhla 2 min. 

Pokud je budova vyšší než 30 m, musí být vybudováno také požární potrubí s 

výtokem v každém podlaží. Toto potrubí je vhodné instalovat i v rozlehlých objektech. 

Požární potrubí může být i nezavodněné, avšak z důvodu zajištění spolehlivosti je 

vhodnější instalování zavodněných systémů, u nichž lze snadno kontrolovat jejich 

provozuschopnost a odhalit případné nežádoucí zásahy, například vandalismus. Požární 

potrubí je provedeno samostatnými rozvody o průměru nejméně 75 mm, které může být 

zásobováno i pomocí požární techniky či jiným tlakovým zdrojem vody k hašení 

prostřednictvím hrdla umístěného na vnějším plášti objektu. Zpravidla jsou používány 

zdroje požární vody patřící k objektu a voda je dopravována přes čerpací stanice, které 

v potrubí vytvoří požadovaný tlak. Toto potrubí slouží zejména pro vedení zásahu 

vnitřkem objektu. Vždy je provedeno z nehořlavého materiálu a složeno z tlakové spojky 

na hrdle s víčkem a dále zpětnou klapkou či ventilem a vypouštěcím zařízením. Všechna 

výtoková místa musí být osazena ventily DN 52 s tlakovými hrdlovými spojkami včetně 

víček. V nejvyšším místě potrubí je nutné instalovat odvzdušňovací zařízení. V takovém 

požárním potrubí musí být v nejvyšším a nejvzdálenějším místě zajištěn statický přetlak 

0,4 MPa. Je-li využito k dodávce požární vody vnějších zdrojů například CAS, potom se 

musí počítat se zajištěním komunikace mezi strojníkem a hasiči rozvinujícími útočná 

vedení. Radioprovoz může být v rozsáhlých a složitých objektech často omezen.  [38] 

Severní Amerika má tuto oblast specifikovánu v národním předpise28. Oproti české 

ČSN 730873 je předpis výrazně podrobnější. Dělí systémy požárních vodovodů do tří 

skupin, pro které jednotlivě určuje požadavky na instalaci, zkoušky, i jednotlivé parametry. 

Požární vodovod musí být instalován v každém nouzovém schodišti ve všech patrech. 

Podmínky pro jeho umístění v nových objektech řeší NFPA 5000. Minimálně se požaduje 

v budovách se čtyřmi a více nadzemními podlažími, dále pak je-li budova vyšší než 15 m 

nebo má alespoň jedno podzemní podlaží, nebo kde je suterén níže než 6,1 m. [54] [55] 

                                                 

28 NFPA 14 Standard for the Installation Standpipe and Hose Systems  
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení požadavků na požární a evakuační 

výtahy z pohledu jejich významu a technického provedení. Po prostudování řady materiálů 

z této technické oblasti, uvedených v seznamu použité literatury, a sepsání podstatných a 

zajímavých informací k dané problematice v jednotlivých kapitolách bakalářské práce, 

jsem se utvrdil v názoru, že požární a evakuační výtahy jsou nezbytnou součástí požárně 

bezpečnostního zajištění objektů. Mám-li srovnávat požadavky na umístění výtahu do 

stavby v různých zemích, je nezbytné říci, že požadavky na vybavení budov technickým 

zařízením odpovídají mimo jiné i ekonomické situaci v zemi, celkovému stavu požární 

bezpečnosti a technické vyspělosti. V řadě případů se na výstavbě zejména výškových 

budov podílí zahraniční investoři, kteří si na požární bezpečnosti významně zakládají, a 

právě proto je v jejich rukou a rukou projektanta, jak budou budovy technicky vyspělé. 

Často je to i tím, že si uvědomují, jaké hodnoty mohou uchránit požárně bezpečnostním 

zařízením vystavěným nad rámec požadavků českých norem požární bezpečnosti staveb. 

Nejedná se však jen o požární či evakuační výtah, které popisuji v této práci.  

Uvědomíme-li si, jaký má význam na ekonomické i materiální ztráty, a to nechci 

mluvit o újmách na zdraví či životech, rychle provedený zásah požárních jednotek, pak 

jsem zastáncem toho, aby se požární výtahy realizovaly i nad rámec normativních 

požadavků v nižších či složitých objektech. Na to by se měli zaměřit zejména investoři a 

projektanti. Stejně tak význam evakuačních výtahů, které slouží k evakuaci osob při vzniku 

nebezpečí v objektu, je často bagatelizován. Z vlastní praxe vím, že ve většině případů jsou 

požadavky na bezpečnost přetlačeny zájmem o co nejnižší realizační cenu. Tento fakt 

vzniká nejspíše neodborností osob řešící výběrová řízení, v nichž je často cena prvotním a 

jediným kritériem. V praxi jsem se několikrát setkal i s tím, že zpracovatel požárně 

bezpečnostního řešení, při instalaci evakuačního výtahu u změny stavby, navrhnul kabeláž 

ve strojovně, šachtě a prohlubni dle platných norem, ale hlavní přívod ponechal původní, 

provedený kabelem typu CYKY v plastových žlabech. Takový přívod pak nemá 

zachováno napájení ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, jak požadují předpisy. V těchto 

případech se dá těžko říct, zda jde o nevědomost nebo způsob, jakým ušetřit. 

Informace a vytvořený přehled požadavků na požární výtahy v této práci vypovídají 

o jejich významu a důležitosti ve stavbách. Požární výtah je důležitý jak pro evakuované 
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osoby, tak pro zasahující jednotky. Pro samostatnou evakuaci poslouží při nebezpečí v 

objektu evakuační výtah. Jde-li ovšem o objekt s větší hustotou obsazení objektu osobami 

a je nutná, například řízená evakuace, pak může vhodně posloužit požární výtah, kterým se 

zajišťuje evakuace řízená hasiči. Výtah je ovládán pouze hasičem z kabiny, který má 

přehled o nutnosti evakuovat osoby z určitých částí objektu zasažených požárem, například 

podle zpracované dokumentace zdolávání požáru. 

Nebudu-li uvažovat specifické stavby, je požadavek na umístění požárního výtahu do 

stavby pro výrobní objekty 30 a 60 m a pro nevýrobní 45 m. V zahraničí jsou však 

požadavky podstatně vyšší, tedy snižuje se výška objektu, od které je nutné instalovat 

požární výtah do objektu. Ze zpracovaných informací jsou požadavky na umístění 

požárního či evakuačního výtahu do stavby, bez ohledu na dílčí projektové normy 

zdravotnických zařízení, shromažďovacích prostor a obytných budov, mírnější než v 

jiných státech. Je to dáno i tím, že české normy požární bezpečnosti staveb nejsou 

harmonizovány s evropskými či mezinárodními normami, což v řadě aplikací činí 

řešitelům potíže. 

V krátkosti uvedu, že v Severní Americe se požadují dva požární výtahy u budov nad 

36,6 m, což bylo dáno zejména událostmi z 11. září 2001. V Hong Kongu je požární výtah 

požadován zpravidla pro objekty přesahující výšku 30 m, ale i tam, kde jsou podlaží 

v suterénech níže než 9 m od úrovně 1NP. Británie má ve stavebních předpisech 

požadavek na požární výtah v budovách už od 18 m požární výšky, a kde je suterén níže 

než 10 m. Slovensko, jehož předpisy jsou těm českým asi nejblíže, požaduje požární výtah 

v budovách až od výšky 60 m. 

Normy PBS i ČSN EN 81-72 uvádějí požadavek, aby výtah dosáhl nejvyšší 

přístupové úrovně od zavření dveří v nástupní stanici do 60 s. Tento požadavek lze 

kompenzovat rychlostí zdvihu výtahu. Na Slovensku požadují minimální rychlost zdvihu 

požárního výtahu 0,7 m·s-1, takže pokud neuvažují zpoždění rozjezdem a brzděním 

v krajních stanicích, tak by při této rychlosti výtah obsloužil budovy se zdvihem 

maximálně 42 m. Když porovnám výše uvedené s požárním výtahem v objektu AZ Tower, 

kde výtah jezdí rychlostí až 4 m·s-1 se zdvihem 94,8 m, tak kabina výtahu dosáhne 

nejvyššího patra za 23,7 s. Kdyby tuto výšku hasič zdolával po schodech až do 28. patra a s 

vybavením, tak si troufnu říci, že i kdyby byl v dobré fyzické kondici, trvalo by to nejméně 
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7,56 min. Z pohledu rozvoje požáru v této době, i případnou záchranu osob, je tento 

časový rozdíl fatální. Od takové časové prodlevy se zvětšuje rozsah požáru a majiteli 

objektu rostou přímé i nepřímé ekonomické ztráty a požárem mohou být kvůli zpoždění 

ohroženy i osoby v jiném požárním úseku či na chráněných únikových cestách. 

Jistě stojí za zmínku význam společné instalace požárního vodovodu a požárního 

výtahu. Suchovod, ale nejlépe vodou natlakované potrubí z nehořlavého materiálu je 

požadováno u objektů s výškou nad 30 m. Souběžné provedení je nezbytné v případě 

vzniku požáru, kdy instalace pouze jednoho z nich by znemožnila buď dopravu materiálu a 

hasičů, nebo dopravu požární vody do místa zásahu. V obou případech jde o prodloužení 

doby bojového rozvinutí, jak je popsáno v kapitolách této práce a zásah by byl velmi 

neefektivní. Srovnáním se Severní Amerikou opět zjistíme, že s požadavkem na zřízení 

požárního vodovodu od 15m výšce jsou mnohem přísnější než České technické normy. 

Rozsáhle je v českých normách řešena problematika evakuačních výtahů. Česká 

republika má pro evakuační výtahy vypracovánu vlastní normu, která však je v souladu 

s evropskou legislativou. Kromě základních norem požární bezpečnosti staveb jsou 

přesnější požadavky řešeny i v projektových normách jednotlivých typů objektů. Například 

v Americe mohly evakuační výtahy sloužit jen pro osoby neschopné samostatného pohybu 

nebo s omezenou schopností pohybu. Tento požadavek se změnil po událostech z 11. září 

2001, od této doby evakuační výtahy mohou jako evakuační prostředek využít všechny 

osoby v objektu, stejně jak je tomu i v českých normách s výjimkou lékařských zařízení, 

hotelů, apod., kde jsou výtahy řízeny personálem.  

Optimálněji proti jiným zemím je v českých normách požární bezpečnosti staveb 

řešena požární odolnost konstrukcí výtahových šachet a to dle stupně požární bezpečnosti 

stavby. Není striktně dána jako v řadě jiných zemí. Toto se mi zdá lepší vzhledem k 

zohlednění výšky objektu, stavební konstrukci, způsobu využití objektu a požárního 

zatížení. Kromě konstrukcí jsou kladeny požadavky požární odolnosti na požární uzávěry, 

což jsou v případě výtahových šachet prostupy kabeláže a hlavně šachetní dveře. 

Rozhodující pro požární odolnost šachetních dveří výtahu je, v jaké dispozici se nacházejí. 

Porovnáním české a americké normy jsem dospěl k názoru, že americká norma je, 

v řadě případů, více konkrétnější a danou problematiku řeší detailněji, čímž nevznikají 

možnosti k různým interpretacím. Ne ve všech částech obou norem lze nalézt pasáže, které 
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by se daly srovnávat. Je to tím, že o některých požadavcích pojednávají další navazující 

předpisy, z nichž některé jsem také vyhledal a tyto požadavky porovnával s českými. 

Největší rozdíly jsem shledal v provedení dveří. Česká norma požaduje pouze 

samočinné, avšak americká norma povoluje několik dalších typů a navíc dopodrobna 

pojednává o jejich provedení a ovládání. Obě normy řeší užití výtahu ve dvou fázích, avšak 

jejich ovládání a zejména provedení ovladačů se dosti liší. V Česku je používaný ovladač 

dvoupolohový, v Americe třípolohový. Rozdílné je i samotné provedení ovládacích klíčů. 

Liší se například i provedení označení požárního ovladače. Americká norma určuje i 

rozložení jednotlivých ovladačů pro hasiče, což česká norma neřeší. V přechodu do fáze 1 

nastává rozdíl ve funkčnosti tlačítka „otevři dveře“, kdy americká norma je vyřazuje 

z funkce a česká funkci zachovává. Americká norma řeší požadavek na detekci požáru ve 

stanicích, aby byly vyřazeny z možných zastávek. Takový požadavek na režim řízení česká 

norma nemá. Rozdíl je v požadavku na funkčnost reverzačních zařízení dveří ve fázi 1, 

česká norma oproti americké požaduje zachování funkčnosti, v případě, že nedojde 

k selhání funkce vlivem kouře. Americká norma požaduje ovladač „STOP“ a „RUN“, což 

v české normě není vůbec uvedeno. Česká norma požaduje po aktivaci fáze 1 rozsvícení 

osvětlení strojovny a šachty, tento požadavek americká norma neřeší. Americká norma 

požaduje zaznamenávání teplot, vlhkosti a řeší požadavek na instalaci klimatizačního 

systému včetně záložního zdroje pro zachování optimální teploty. Tento požadavek v české 

normě není. Česká norma požaduje, aby řízení výtahu bylo funkční po stanovenou dobu i 

v případě výskytu kouře ve strojovně výtahu. Obě normy řeší srovnávací jízdu po obnovení 

napájení, ale česká norma umožňuje sjetí o dvě stanice, zatím co americká pouze o jednu 

stanici. 

Při hledání podkladů pro vytvoření tohoto souhrnu informací jsem nenarazil na zdroj, 

který by takto souhrnně obsáhl problematiku požárních a evakuačních výtahů. Ve většině 

nalezených a použitých zdrojů se nacházely pouze dílčí informace, například o kabelážích, 

o kabinách nebo požárních odolnostech apod. Často se vyskytovaly, zejména u starších 

článků, již neplatné odkazy na legislativní předpisy nebo nebyla zapracována aktuální 

znění norem po revizích a opravách převážně z roku 2013. Tato práce má tedy čtenáři 

poskytnout potřebné a aktuální informace k získání přehledu o této problematice v České 

republice.   
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