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z platných legislativních a normativních předpisů. Cílem této diplomové práce je posoudit 

rizika týkajících se činností při montáži a servisu výtahu, vyhledat rizika nová a navrhnout 
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The thesis is solving the problems concerning safety and health protection during the 
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risks and to propose precautions leading to dicrease its appearance. 
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1 Úvod 
 

Výtahy jsou zdvihací zařízení, která jsou běžnou součástí občanských, komerčních 

i jiných objektů. Výtah je dnes už složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost 

a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí 

být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným 

požadavkům. 

 

Předmětem mé diplomové práce je posoudit rizika při montáži a servisu výtahů, 

vyhledat rizika nová a navrhnout opatření vedoucí ke snížení těchto rizik.  

 

V první části mé práci jsou uvedeny základní legislativní a normativní zdroje, 

ze kterých vychází základní požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaměřeny na  montáž a servis výtahů. Dále jsou uvedeny základní údaje týkající se 

výtahů, nebezpečí vznikající při provozu výtahů a opatření snižující tato nebezpečí. 

V této práci jsou rovněž zahrnuty postupy a bezpečnostní zásady montáže. 

 

Cílem této práce je poskytnout firmě VÝTAHY OSTRAVA, spol. s.r.o. přehled 

o pracovních rizicích, které souvisejí s montážními a servisními pracemi. Proto je potřeba 

vymezit nebezpečné činnosti, které se podílejí na montáži a navrhnout bezpečnostní 

opatření pro tyto činnosti. 
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2 Legislativa vztahující se na výtahy 

2.1 Zákonné p ředpisy 

Výtahy patří mezi vyhrazená zdvihací zařízení podle vyhlášky Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu číslo 19/1979 Sb., kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

Vyhrazená zařízení jsou taková zařízení, která mohou způsobit ohrožení života a zdraví 

osob. U výtahů se jedná především o nebezpečí pádu do výtahové šachty při nesprávné 

funkci šachetních dveří. Dalším nebezpečím je zřícení kabiny. Organizace  mohou 

vyrábět,  montovat, provádět  generální opravy  a rekonstruovat  zařízení nebo  

dodavatelským způsobem  je opravovat  a  provádět  revize  a  revizní  zkoušky jen 

na základě oprávnění. 

 

Základní požadavky týkající se dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vycházejí ze zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce. Dalším právní předpisem 

upravujícím bezpečnost práce je zákon číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnost nebo poskytování služeb nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

na pracovišti a v pracovním prostředí zajišťuje nařízení vlády číslo 101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 Pro výtahová zařízení platí zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích 

na výrobky, kde je uložena povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Výtah patří 

mezi výrobky s vyšším stupněm provozního rizika a povinností výrobce nebo dodavatele 

je respektovat požadavky příslušných nařízení vlády, které jsou již vydány, anebo budou 

vydány. Novější zařízení jsou na základě tohoto zákona stanoveny k posuzování shody 

dle nařízení vlády číslo 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 

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

Toto nařízení je v souladu s právem Evropských společenství a vychází ze Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států 
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týkajících se výtahů. Bezpečný provoz strojů, přístrojů a bezpečné používání nářadí 

stanovuje nařízení vlády číslo 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

 

2.2 Normativní p ředpisy 

Problematikou používání, montáže a servisu výtahů se zabývá celá řada norem, 

zejména ČSN 27 4xxx a ČSN EN 81– xx. Mezi nejdůležitější patři tyto: 

• ČSN EN 81-1 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu – 

část 1: Elektrické výtahy 

• ČSN EN 81-2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu – část 

2: Hydraulické výtahy 

• ČSN EN 81-80 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahu – 

Existující výtahy - část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících 

výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů 

• ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – provoz a servis výtahů 

• ČSN 27 4007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy – prohlídky a zkoušky 

výtahů v provozu 
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3 Výtahy – Základní údaje 
 

Výtah je trvale namontované zdvihací zařízení obsluhující určená podlaží, mající 

klec, která je alespoň částečně vedena mezi svislými vodítky nebo vodítky, jejichž 

odklon od svislice je nejvýše  15°. 

V obecné rovině je výtah nedílnou součástí stavebního objektu, je trvale zabudován 

a vzhledem k charakteru tohoto zařízení se na něj vztahují předpisy pro jeho 

projektování, uvedení do provozu a vlastní provoz. Výtah musí být projektován, 

instalován a servisován kvalifikovanými osobami, vlastnícími předepsaná oprávnění. 

3.1 Typy výtah ů 

Výtahy můžeme dělit do několika kategorií, jak podle pohonu, tak podle jejich 

využití[12]. 

 

Dělení podle účelu: 

 

Třída I     -   Výtahy určené pro dopravu osob 

Třída II    -   Výtahy určené převážně pro dopravu osob, ale mohou se v nich 

přepravovat i náklady 

Třída III  -   Výtahy určené pro přepravu lůžek 

Třída IV  -   Výtahy určené především pro dopravu nákladů, které jsou obvykle 

doprovázeny osobami 

Třída V    -   Malé nákladní výtahy 

Nezatříděné: 

Stolové výtahy 

Bubnové výtahy 

Nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob 

Oběžné výtahy (paternostery) 
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Dělení podle pohonu: 

• Elektrické výtahy 

- Lanové výtahy 

- Řetězové výtahy 

• Hydraulické výtahy 

- Výtahy s přímým hydraulickým pohonem – hydraulický píst je přímo 

spojen s klecí výtahu. 

- Výtahy s nepřímým hydraulickým pohonem – hydraulický píst působí 

na závěsná zařízení kabiny. 

3.2 Základní dispozi ční řešení 

Výtahy od svého vzniku procházejí postupnými změnami, které odpovídají úrovni 

technologie a technických možností. Do nedávné doby byla známá a aplikována zejména 

následující řešení[13]: 

Trakční výtahy se strojovnou nahoře – výtah je poháněn trakčním pohonem 

se strojovnou umístěnou nad výtahovou šachtou 

Trakční výtahy se strojovnou dole – výtah je poháněn trakčním pohonem 

se strojovnou umístěnou dole vedle šachty 

Hydraulické výtahy – výtah je poháněn hydraulickým pohonem, strojovna může být 

vzdálena od šachty (cca 10 m) 

 

Současný trend navrhování výtahových systému směřuje k obecné změně, která 

je představována řešením, kde klasická výtahová strojovna pro trakční výtahy nebo pro 

výtahy hydraulické je nahrazována řešením bez strojovny. Na tuto změnu zareagovali 

takřka všichni světoví výrobci výtahu a v současné době je známa řada úspěšných řešení. 
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Předpoklady pro tento typ výtahu: 

Stroj  –  výrobci museli vyvinout vhodný, velice kompaktní typ výtahového pohonu, 

který nepotřebuje příliš mnoho obestavěného prostoru, jeho instalace je jednoduchá 

a provoz spolehlivý s minimálními nároky na údržbu. 

Rozvaděč – s nástupem miniaturizace elektronických prvků a postupující 

decentralizací řídícího systému výtahu lze umístit dostatečně malý výtahový rozvaděč 

jinde než ve speciální místnosti – strojovně. 

Technologie montáže – u výtahu bez strojovny nelze montovat výtah konvečním 

způsobem, proto bylo nutno vyvinout i nový způsob technologie montáže s využitím 

nových postupů a pomůcek. 

Nové komponenty – veškeré komponenty, které by byly umístěny ve strojovně musí 

být dobře ovladatelné a jejich údržba musí být jednoduchá a snadná. 

Provoz výtahu – musí být zabezpečený bezpečný provoz i v krajních situacích např. 

při vyprošťování uvízlých cestujících. 

Soulad s předpisy – nové řešení musí odpovídat stávajícím předpisům. V případě, 

že neodpovídá zcela, nesmí dojít ke zhoršení bezpečnosti. 

 

Použité pohony: 

Převodové pohony – používají se obvykle převodové pohony s určitými úpravami, 

aby je bylo možné umístit do menšího obestavěného prostoru. Obvykle se jedná 

o vertikální verzi výtahových pohonů. Použité převodovky dosahují velmi nízké úrovně 

hluku. Motory jsou jednorychlostní nebo dvourychlostní s možností frekvenčního řízení. 

Brzdy jsou vždy dvojité – odpovídají výtahové normě EN 81. 

Bezpřevodové stroje – jedná se většinou o synchronní motory nebo o synchronní 

motory s permanentními magnety. Zejména motory s permanentními magnety dosahují 

vynikajících poměrů mezi velikostí stroje a výkonovými parametry. Brzdy jsou buď 

bubnové nebo kotoučové podle typu a velikosti trakčního kotouče. Bezpřevodové stroje 

dosahují velmi nízké úrovně hluku a přesné regulace rychlosti a její změny. 
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3.3 Výtah a jeho částí 

Každý výtah se skládá z několika hlavních částí [11]: 

• Výtahová šachta 

• Strojovna výtahu  (jen u výtahu se strojovnou) 

• Klec a vyvažovací závaží 

• Nosné prostředky 

• Vodítka a nárazníky 

• Dveře šachetní a klecové 

• Výtahový stroj a brzda 

• Zachycovače 

3.3.1 Výtahová šachta 

Šachta je prostor, ve kterém se pohybuje klec a vyvažovací závaží. Tento prostor 

je ohraničen podlahou v prohlubni, stěnami a stropem. Je přístupná šachetními dveřmi 

a dveřmi pro údržbu. 

Šachetní dveře slouží jako vstupy do klecí. Jsou obvykle plnostěnné kovové a musí 

být provedeny tak, aby se v průběhu doby nedeformovaly a byly odolné proti požáru. 

 Mimo šachetní dveře jsou v šachtě ještě otvory: 

- pro odvod plynu a kouře při požáru 

- pro větrání 

- pro montáž mezi šachtou a strojovnou výtahu. 

Stěny, strop a podlaha šachty jsou z nehořlavých materiálů, které nepodporují 

tvoření prachu a mají dostatečnou pevnost. Jsou to např. zdivo, beton, vrstvené sklo, sklo 

s drátěnou vložkou. Vnitřní povrch stěny šachty musí tvořit po celé šířce vstupu 

do šachty souvislou a hladkou plochu, s výjimkou mezer u dveří, které jsou nutné 

z provozních důvodů. 
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3.3.2 Strojovna výtahu 

Strojovna výtahu je samostatná, uzamykatelná, osvětlená a dobře větrána místnost, 

jejíž stěny, strop, podlaha a dveře jsou plnostěnné a z nehořlavého materiálu. Minimální 

výška strojovny pro elektrické výtahy je 2m.[1] V této místnosti je umístěn výtahový 

stroj s jeho příslušenstvím a další zařízení včetně elektrických přístrojů pro zařízení 

a zajištění bezpečnosti provozu výtahu. Výtahový stroj, jeho příslušenství a prostor pro 

kladky smějí být přístupné pouze oprávněným osobám (údržba, oprava, revize apod.). 

Výjimečně lze výtahový stroj, jeho příslušenství a kladky umístit v prostoru, který slouží 

i k jiným účelům (např. do průchodu na ploché střechy), jestliže je oddělen přepážkou 

minimálně 1,8m vysokou a uzamykatelnými dveřmi. 

V každé strojovně je nutno, při hmotnosti jednotlivých dílů výtahového stroje větší 

než 100kg, umístit nad strojem ocelový nosník ve výšce minimálně 1.8m nad podlahou. 

Tento nosník slouží k umístění zařízení, ke zdvíhání těžších součástí a k montáži 

a demontáži výtahového stroje. Při větším počtu výtahů je již nutná jeřábová dráha. 

3.3.3 Klec a vyvažovací závaží 

Klec je část výtahu, která slouží k umístění a dopravě osob nebo nákladů. 

Je namontována v nosné kovové kostře. Klec je ohrazena plnými stěnami, podlahou 

a stropem. Všechny tyto části musí mít dostatečnou mechanickou pevnost a snést síly, 

kterým je klec vystavena během normálního provozu výtahu, při vybavení zachycovači 

nebo při dosednutí klece na nárazníky. Vstupy do klece musí mít plnostěnné dveře. 

Výjimku tvoří nákladní výtahy a výtahy pro automobily, kdy mohou být použity 

děrované dveře nebo dveře z pletiva. Při použití plnostěnných dveří musí být v horní 

a dolní části větrací otvory, jejichž účinná plocha má být minimálně 1% užitné plochy 

klece. Klec musí být vybavena elektrickým osvětlením. 

Ke kovové kostře jsou připevněny: 

- závěs, jehož prostřednictvím je klec, resp. vyvažovací závaží, 

upevněna k nosným orgánům, každý nosný orgán musí být k závěsu 

upevněn samostatně 

- vodící čelisti, zajišťující vedení klece po vodítkách 

- zachycovače 

- závěs a pohon kabinových dveří 
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Aby se zabránilo přetížení klece osobami, musí být užitná plocha klece omezena. 

Výtah musí mít zařízení k zabránění rozjezdu včetně vyrovnávání, je-li klec přetížená. 

Za přetížení se považuje, je-li nosnost výtahu překročena o více než 10 %, nejméně o 75 

kg. K tomuto účelu je v tabulce 1 uveden vztah mezi nosností a největší užitnou plochou 

[1]. 

Tabulka 1 – Maximální plocha klece 

Nosnost 
(kg) 

Největší užitná plocha klece 
(m2) 

Nosnost 
(kg) 

Největší užitná plocha klece 
(m2) 

1001) 0,37 900 2,20 
1802) 0,58 975 2,35 
225 0,70 1 000 2,40 
300 0,90 1 050 2,50 
375 1,10 1 125 2,65 
400 1,17 1 200 2,80 
450 1,30 1 250 2,90 
525 1,45 1 275 2,95 
600 1,60 1 350 3,10 
630 1,66 1 425 3,25 
675 1,75 1 500 3,40 
780 1,90 1 600 3,56 
800 2,00 2 000 4,20 
825 2,05 2 5003) 5,00 

1) minimálně pro výtah pro jednu osobu 
2) minimálně pro výtah pro dvě osoby 
3) při více než 2 500 kg je třeba přidat 0,16 m2 na každých 100 kg 
Pro mezihodnoty nosnosti se plocha lineárně interpoluje   

 

Tabulka 2 – Minimální plocha klece 

Počet 
osob 

Minimální užitná plocha v kleci 
(m2) 

Počet 
osob 

Minimální užitná plocha v kleci 
(m2) 

1 0,28 11 1,87 
2 0,49 12 2,01 
3 0,60 13 2,15 
4 0,79 14 2,29 
5 0,98 15 2,43 
6 1,17 16 2,57 
7 1,31 17 2,71 
8 1,45 18 2,85 
9 1,59 19 2,99 
10 1,73 20 3,13 

Při více než 20 osobách se přidává 0,115 m2 na osobu 
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Vyvažovací závaží vyvažuje zcela hmotnost klece s příslušenstvím a část hmotnosti 

břemene. Je, stejně jako klec, vedeno vodítky buď v téže šachtě jako klec, nebo 

v samostatné šachtě. Vyvažovací závaží může být buď z jednoho kusu, nebo z několika 

navzájem spojených částí – litinové nebo betonové hranoly. Prostřednictvím spojených 

táhel jsou hranoly zavěšeny na příčníku se závěsem, např. čtyřlanovým. 

3.3.4 Nosné prost ředky 

K zavěšení klece a vyvažovacího závaží výtahu slouží buď ocelová lana nebo 

kloubové řetězy. Přenášejí i sílu pro zdvíhání klece nebo závaží z výtahového stroje. 

Dnes se používají převážně ocelová lana o jmenovitém průměru minimálně 8mm 

a jmenovitá pevnost v tahu drátů musí být [1]: 

- 1570 N/mm2 nebo1770 N/mm2 pro lana s dráty stejné pevnosti v tahu, 

nebo 

- 1370 N/mm2 pro vnější dráty a 1770 N/mm2 pro vnitřní dráty u lan 

se dvěma jmenovitými pevnostmi v tahu 

Kloubové řetězy se používají jen u výtahu s malou dopravní rychlostí a s omezeným 

zdvihem. Lana (nebo řetězy) musí být alespoň dvě a musejí být samostatné. 

Pokud je ke zdvihání klece použito více hydraulických válců, musejí být propojeny 

navzájem tak, aby byl zajištěný rovnoměrný tlak ve všech válcích. 

3.3.5 Vodítka a nárazníky 

Klec výtahu je vedena ocelovými vodítky (speciální průřez tvaru T), kotvenými 

ve výtahové šachtě. Zděné a betonové šachty vyžadují svislý posuv vodítek. Pevné 

uložení bývá u ocelových konstrukcí šachet. 

Nárazníky se umisťují ve spodní části výtahové šachty a slouží k zastavení jízdy 

klece nebo vyvažovacího závaží při přejetí dolní krajní polohy. 

3.3.6 Dveře šachetní a klecové 

Typ klecových a šachetních dveří závisí na druhu a nosnosti výtahu. Především 

z ekonomického hlediska je nejvhodnější používat dveře, u nichž je zapotřebí 

minimálního času k jejich otevření a zavření, u osobních výtahů větší nosnosti navíc 

takové šířky, která umožní současně výstup a nástup dvou osob.  
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Klecové dveře musejí mít v zavřeném postavení takovou mechanickou pevnost, aby 

síla 300 N, působící z vnitřku klece na libovolném místě rovnoměrně na kruhovou nebo 

čtvercovou plochu 5 cm2 dveří, je [1]: 

- trvale nedeformovala 

- nezpůsobila pružnou deformaci větší než 15 mm 

- neovlivňovala jejich bezpečnou funkci během této zkoušky 

a po zkoušce 

Základní typy klecových a šachetních dveří: 

• otočné 

- jednokřídlové – pravé nebo levé 

- dvoukřídlové 

• vodorovně posuvné 

- jednostranné – pravé nebo levé 

- jednostranné dvoudílné 

- oboustranné dvoudílné, centrálně otvírané 

- oboustranné čtyřdílné, centrálně otvírané 

• svisle posuvné 

Otočné dveře se zavírají a otvírají otáčivým pohybem. Používají se zejména 

u osobních výtahů s menším počtem podlaží, u nichž není hustota spínaní příliš častá. 

Lze je použít i u výtahů větší nosnosti, např. u nákladních výtahů, u nichž se hustota 

provozu volí menší. Otočnými dveřmi je vybavena jak klec, tak i šachta. Pohyby 

klecových a šachetních dveří jsou nezávislé a otvírají se a zavírají postupně. Otočné 

klecové dveře se otevírají směrem do klece. 

Vodorovně posuvné dveře se zavírají a otvírají posuvným pohybem. Jsou dnes 

nejčastěji používaným typem dveří. Jejich pohon může být buď elektrický, nebo ruční. 

Samočinné dveře se otvírají a zavírají působením motorického pohonu a téměř vždy je 

u nich použito mechanické nebo elektromagnetické vazby mezi klecovými a šachetními 

dveřmi při zastavení klece v podlaží, takže oboje dveře se otvírají a zavírají současně. 
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Svislé posuvné dveře se skládají zpravidla ze dvou dveřních panelů, které mají 

vzájemnou vazbu Gallovými řetězy, takže pohyb obou částí je současný. Při otvírání 

dveří je horní panel zdvíhán a dolní panel je spouštěn pod úroveň podlahy. Oba panely 

jsou vedeny svislými vodítky. Šachetní dveře jsou masívní konstrukce a používají se 

u nákladních výtahů a u výtahů pro dopravu motorových vozidel. 

3.3.7 Výtahový stroj a brzda 

Výtahový stroj je část pohonu, který přeměňuje energii zdroje na pohyb pomocí 

mechanických, hydraulických nebo jiných prostředků. Každý výtah musí mít alespoň 

jeden vlastní výtahový stroj. Umísťuje se zpravidla ve strojovně (pokud se jedná o výtah 

se strojovnou) a skládá se z těchto částí: 

- hnacího elektromotoru 

- mechanického převodového ústrojí 

- brzdového zařízení 

- hnacího lanového kotouče 

- spojky ložiska, hřídele a rámu výtahového stroje 

 

3.3.8 Zachycova če 

Zachycovače jsou mechanické bezpečnostní prostředky pro zabrzdění, popř. 

zastavení a udržení klece (vyvažovacího závaží) na vodítkách. 



 18 

4 Nebezpečí vznikající p ři provozu výtahu 
 

Nejvýznamnější nebezpečí související s provozem výtahů [10]: 

• Přeplnění a přetížení kabiny – toto nebezpečí je nejpravděpodobnější 

v případě evakuace osob. 

• Provozování výtahu bez kabinových dveří – u starších výtahu nejsou 

kabinové dveře požadovány, hrozí tak vtažení končetin nebo oděvů 

do mezery mezi výtahovou kabinou a stěnou šachty. 

• Provozování výtahu se závadou dveřní uzávěrky – nebezpečí otevření 

šachetních dveří v době, kdy se kabina nachází jinde a pádu do šachty. 

• Nezajištění bezpečného přístupu do prohlubně šachty. 

• Nezajištění bezpečného přístupu ke strojovně výtahu – například nebezpečné 

přestupy z žebříků, chůze po zasněžené střeše s nebezpečím pádu. 

• Vyprošťování osob z kabiny nezaučenými osobami – nebezpečí pádu 

do šachty. 

• Přístup nepovolaným osobám do strojovny – nebezpečí úrazu těchto osob, 

neoprávněná manipulace, opravy prováděné neoprávněnými údržbáři. 

• Špatné zajištění výtahu při provádění údržbářských prací – nezajištění 

šachetních dveří. 

• Nedostatečný servis – například čištění a mazání se mnohdy vykazuje pouze 

na papíře, ale není provedeno. Znečištěné komponenty pak neplní svoji 

funkci, zachycovače nejsou schopny účinně zafungovat. 

• Nebezpečné chování osob přepravovaných v kabině, jízda malých dětí bez 

doprovodu. 

4.1 Opatření snižující nebezpe čí pro osoby nacházející se mimo klec 

Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje byl 

nepřístupný pro osoby, s výjimkou provádění údržby a nouzových případů. Než osoba 

do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit normální použití výtahu. Výtah musí být 
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navržen a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé 

z koncových poloh. Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým 

prostorem v oblasti koncových poloh.  

Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi, které musí 

mít pro předpokládané podmínky provozu odpovídající mechanickou odolnost. 

Zajišťovací zařízení musí během normálního provozu zabraňovat: 

a) rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamyšlenému, dokud nejsou šachetní 

dveře zavřené a zajištěné, 

b) otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací 

pásmo. 

Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, 

že dojíždějící rychlost je kontrolována [17]. 

 

4.2 Opatření snižující nebezpe čí pro osoby nacházející se v kleci 

Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně 

podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů, a plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí 

být konstruovány a namontovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou 

dveře zavřené, s výjimkou dojíždění a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené. 

Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma 

podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty. 

Výtahy musí být vybaveny zařízením, které při výpadku napájení umožní sjetí 

do nejbližší stanice a tím umožní otevření dveří a výstup přepravovaných osob. 

Pro případ výpadku proudu nebo závady na konstrukčních částech výtahu musí být 

výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovanému 

pohybu klece vzhůru. Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé 

na závěsu klece. Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím 

nosnosti a při maximální rychlosti stanovené výrobcem výtahu. Při jakémkoliv zatížení 

nesmí zastavení tímto zařízením způsobit zpomalení nebezpečné pro dopravované osoby. 

Klece výtahů jsou vybaveny zachycovači klouzavými nebo samosvornými, které působí 
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jen ve směru jízdy dolů a které jsou schopny klec zatíženou jmenovitým zatížením při 

přetržení nosných prostředků zabrzdit na vodítkách a udržet klec v klidu [17]. 

4.3 Opatření snižující jiná nebezpe čí 

Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí 

mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi. 

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

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

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

toku). 

Vyvažovací závaží musí být namontováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku 

střetnutí s klecí nebo pádu na klec. 

Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob 

uvězněných v kleci. 

Klece výtahu musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo pro dopravované osoby 

zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu. Musí být 

odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena anebo jsou dveře klece otevřeny, 

klec musí mít rovněž nouzové osvětlení. Za dostatečné se považuje osvětlení 50 lx. Dále 

musí být klec výtahu vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícími 

spojení se stálou vyprošťovací službou. 

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

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

ale aby nereagovala na další příkazy [17]. 
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5 Montáž výtah ů 
 

Montáž výtahů je závěrečnou etapou a její úspěšné zakončení finalizuje celkový 

proces výrobce. Většinou je zajišťována přímo výrobcem anebo firmou, která je tímto 

pověřena a má odborné předpoklady to provádět. (vlastní oprávnění od příslušného 

SOTD, např. ITI)[14]. 

5.1 Dodání výtahu na stavbu 

Výtah je na stavbu dodán v dohodnutém časovém programu. Je stanoveno smluvním 

vztahem, jakým způsobem dodávka proběhne. Výtah je obvykle dodáván kompletně 

na stavbu, výjimečně může být dodáván po předchozí dohodě v několika etapách 

(zvýšení nákladů na dopravu). Výtahové zařízení musí být na staveništi dobře uloženo 

a zajištěno proti poškození. Škodní odpovědnosti jsou opět definovány smluvním 

vztahem mezi objednavatelem a dodavatelem. 

Výtah je kompletní technologický celek s těmito jednotlivými díly: 

• pohonná jednotka trakční nebo hydraulická 

• elektrická výzbroj (vč. rozvaděče) začínající hlavním vypínačem výtahu 

ve strojovně 

• kabina výtahu 

• šachetní dveře 

• ostatní strojní díly výtahu 

Výtah je na stavbu dodáván většinou v rozmontovaném stavu a je montován 

do připravené šachty a strojovny výtahu, kde je velmi podstatnou podmínkou přívod 

elektrického proudu do strojovny výtahu. Součástí výtahu nejsou přívod elektrického 

proudu, stavební práce, osvětlení šachty a strojovny a stavebně zámečnické díly spojené 

se stavebními úpravami. 

Nyní již existují výtahy, které lze montovat ve složeném stavu. Pokud jsou osazeny 

šachetní dveře, je otázkou pouze několika dnů výtah nainstalovat a uvést do provozu. 
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5.2 Příprava staveništ ě pro instalaci výtahu 

V dispozičním výkresu je specifikován rozsah stavebních prací a parametry, které 

musí být před instalací splněny. Jedná se v podstatě o stavbu šachty a strojovny v souladu 

s dispozičním výkresem výtahu. Musí být bezpodmínečně dodrženy stavební rozměry, 

a to nejenom šachty, ale i strojovny. Jakékoliv změny musí být včas projednány 

s dodavatelem výtahu. Všechny změny prováděné v průběhu instalace výtahu mají vliv 

na konečný termín a v mnoha případech zvyšují celkové náklady. Veškeré stavební práce 

musí být provedeny pečlivě a přesně, neboť tolerance požadované při instalaci  výtahu 

nejsou při stavebních činnostech obvyklé. Je nutno dbát na teplotní požadavky strojovny 

a šachty a respektovat oddělení hluku výtahu od sousedících prostor. 

 

Stavební práce, které musí být ukončeny před instalací výtahu: 

• hotová, čistá omítnutá strojovna a šachta 

• osazení montážních nosičů a zprůchodnění přístupů 

• příprava stavebních otvorů pro osazení šachetních dveří s provizorním 

zabezpečením během montážních prací 

• v šachtě strojovny nesmí být žádná zařízení, která nesouvisí s výtahem 

• osvětlení prostorů šachty, strojovny, nástupišť a přístupových cest 

• zhotovení přívodu elektrického proudu v souladu s požadavky projektu 

• zajištění výstupních elektro revizí těchto prací 

 

Součinnost objednatele při instalaci výtahu: 

• umožnit zahájení prací ve smluvním termínu 

• určit uzamykatelné prostory vhodné k převlékání a mytí pracovníků 

dodavatele a místa k bezpečnému uložení a uskladnění věcí určených 

k provedení díla, umožnit jejich užívání v průběhu montáže 

• připravit řádné osvětlení pracovišť a umožnit odběr elektrického proudu 

pro potřebu montáže 
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• určit osobu oprávněnou k převzetí výtahových součástí a materiálu a osoby 

oprávněné k podpisu montážních listů a převzetí hotového díla 

• po celou dobu montáže poskytnout stavební připomoci při stavebních 

činnostech přímo souvisejících s instalací výtahového zařízení 

5.3 Kontrola stavební p řipravenosti 

Před zahájením instalačních prací je pracovníky dodavatele provedena kontrola 

stavebních prací. Při ní je zjišťována úroveň těchto prací, dodržení stanovených rozměrů 

a tolerancí, kvalita materiálů a technologií, parametry přívodu elektrické energie a úroveň 

osvětlení. Pokud jsou zjišťovány odchylky od požadovaného stavu, je toto důvodem 

k nezapočetí instalace výtahu. Je samozřejmé, že pracovníci dodavatele a objednatele 

musí být v trvalém spojení v období finálních, resp. dokončovacích prací. 

5.4 Instalace výtahu 

Po připravení staveniště probíhá instalace výtahu. Její průběh odpovídá 

technologickému postupu a jsou osazeny jednotlivé technologické částí výtahového 

zařízení. 

5.5 Zkouška po ukon čení montáže 

Po ukončení instalace výtahu se provede zkouška po ukončení montáže. 

Zkoušku provádí zkušební technik dodavatele výtahu. Výsledky zkoušky se zapíší 

do Knihy výtahu. 

Rozsah zkoušky: 

Provádí se podle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a znamená: 

• vizuální kontrola – porovnání s dokumentací všech součástí výtahu 

• funkční zkouška jízdy výtahu, vyzkoušení všech běžných jízdních a řídicích 

parametrů 

• dynamická zkouška zejména bezpečnostních parametrů výtahu a jeho 

jízdních vlastností (některé s břemenem) 

• kontrola dokumentace výtahu a osvědčení výtahu 
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• výchozí revize elektrického zařízení výtahu 

5.6 Rozsah provozní dokumentace 

Seznam: 

• kniha výtahu s hlavními technickými údaji o výrobci, umístění  výtahu, 

charakteristice prostředí 

• dispoziční výkres výtahu 

• elektrická, hydraulická schémata 

• Kniha dozorce výtahu 

• pokyny pro provoz 

• dovolené způsoby použití výtahu včetně zakázaných manipulací 

• požadavky na vedení průvodní dokumentace a dokladů 

• přejímací doklady, které obsahují: 

- kopie osvědčení typové dokumentace, bylo-li vydáno 

- prohlášení výrobce o shodě 

- osvědčení o úřední zkoušce 

- ostatní doklady 

5.7 Úřední zkouška 

Úřední zkouška se provádí po ukončení montáže a po úspěšném provedení zkoušky 

po ukončení montáže. 

Úřední zkoušku řídí a výsledky vyhodnocuje inspekční orgán. V případě úspěšného 

vyhodnocení úřední zkoušky vydá inspekční orgán osvědčení o úřední zkoušce 

a výsledek potvrdí v Knize výtahu. 
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5.8 Uvedení výtahu do provozu 

Po úspěšném vykonání úřední zkoušky  a po odstranění závad (odstranění je zapsáno 

v Knize výtahu) je výtah připraven k provozu. Nebrání-li tomu jakékoliv překážky 

ve smluvním vztahu, je možné výtah předat objednateli. 

V předávacím protokolu musí být zcela jasně uvedeno, že výtah je bez závad 

bránících v provozu. Pokud jsou u výtahu některé drobné závady, musí být stanoven 

termín jejich odstranění.  

Po předání výtahu začíná platit záruční lhůta a závěrečná ujednání smlouvy, týkající 

se fakturace a platby. Při této příležitosti se také zpravidla uzavírá servisní smlouva, 

protože je nutné od počátku provozu výtah podrobovat prohlídkám, zkouškám 

a pravidelně je čistit a mazat. 
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6 Bezpečnostní zásady montáže 
 

Všeobecně [4] 
 
a) Organizace mohou montovat, provádět opravy nebo dodavatelským způsobem 

provádět revizní zkoušky jen na základě oprávnění. Montáže a opravy musí 

provádět nejméně dva pracovníci oprávněné organizace, z nichž jeden je 

organizací pověřen jako vedoucí montér. 

b) Montér může ve výjimečných případech provádět montáže a opravy sám kromě: 

− oprav poruch, které byly příčinou zastavení výtahu 

− oprav za chodu stroje – mimo případ, musí-li montér ve strojovně provádět 

činnosti na výtahovém stroji za chodu, smí se tak stát jen za přítomnosti 

druhého montéra, případně pracovníka poučeného (např. dozorce výtahu), 

který bude připraven v případě nebezpečí vypnout hlavní vypínač. 

− oprav pod klecí výtahu v šachtě 

− oprav, které vyžadují pojezdu klecí  

c) Manipulovat se zařízením, které k obsluze vyžaduje zvláštních zkoušek 

a oprávnění k jeho užívání, mohou jen pracovníci k tomu oprávnění (obsluha 

jeřábů, svařování elektrickým obloukem apod.). 

d) Při zahájení prací při montáži, rekonstrukci, generální opravě a střední opravě 

se provede zápis o převzetí pracoviště montážní organizací. 

e) Před započetím provádění činností na výtazích musí být ve strojovně a šachtě 

výtahu k dispozici vyhovující osvětlení, pokud není šachta vybavena pro tyto 

účely dostatečným trvalým osvětlením, nebo není pracoviště osvětleno z jiných 

zdrojů. 

 

Montáž ve strojovně 

 

a) Před zahájením práce ve strojovně se musí pracovník dodavatele přesvědčit, zda 

provedení strojovny odpovídá příslušné výkresové dokumentaci a zda jsou 

provedeny všechny požadované úpravy 
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b) Přívod elektrického proudu do strojovny musí být ukončen hlavním vypínačem 

(může být po dobu montáže proveden jako provizorní vedení ze stavebního 

rozvaděče, na kterém musí být provedena výchozí revize) 

c) Vstup do strojovny musí být opatřen tabulkou dle příslušné normy 

d) Přístup ke strojovně (schody, žebříky, průlezy, poklopy) musí odpovídat příslušné 

výkresové dokumentaci 

e) Podlaha ve strojovně (i pokud není definitivní) musí být rovná, bez zvýšených 

míst a nezakrytých otvorů a prohlubní. Montážní otvor musí být bezpečně 

zajištěn. 

f) Během celé montáže musí být dodržována čistota a pořádek ve strojovně, 

zajišťováno zakrytí všech otvorů tak, aby nemohlo dojít k pádu předmětů. 

Ve strojovně nesmí být skladován žádný materiál, který nesouvisí s montáží. 

g) U výtahů, kde není strojovna od výtahové šachty oddělena pevnou podlahou 

(např. u malých nákladních výtahů), není dovoleno pracovat současně 

ve strojovně i v šachtě. 

h) Montáž výtahového stroje se provádí podle typu a velikosti buď vcelku nebo 

po dílech předem demontovaných tak, aby výsledná montáž splňovala podmínky 

výrobce pro poskytnutí záruky za vady. Způsob montáže určí zástupce dodavatele 

podle možností a použití zdvihacího zařízení a konkrétní situace ve strojovně. 

 

Montáž ve výtahové šachtě 

 
a) Během montáže musí být ve výtahové šachtě udržován pořádek. 

b) Jsou-li práce vykonávány současně ve strojovně i v šachtě, je nutné zabezpečit 

různé předměty a nářadí tak, aby nemohlo dojít k pádu do výtahové šachty. 

c) Zásadně je nutno řídit a organizovat práci v šachtě tak, aby jednotliví pracovníci 

nepracovali nad sebou. Nelze-li práci nad sebou vyloučit, musí být všechen 

materiál a nářadí zajištěno tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu do výtahové 

šachty. Pracovníci musí používat ochrannou přilbu. 

d) Při práci v prostorách výtahové šachty a v prostoru šachetních dveří výtahu je 

nutno dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na možnost pádu. Pracovat při 

otevřených šachetních dveřích nebo bez nich v prostoru nástupiště je možno jen 

tehdy, stojí-li v této stanici klec, která nemá strop níže než je úroveň stanice nebo 

je-li v šachtě výtahu lešení. 
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e) Při opuštění pracoviště na jakoukoliv dobu, musí být otvory ústící do šachty 

řádně opatřeny proti pádu osob do výtahové šachty a opatřeny bezpečnostními 

tabulkami. 

f) Před odstraněním lešení v šachtě musí být všechny otvory do šachty a výplně 

dveří zakryty. Je-li výtah ve schodišti, musí být šachta ohrazena a v místech, kde 

jsou dveřní uzávěrky, bezpečně zajištěna proti možnému zásahu z vnějška. 

g) Dřevěné rozpěry při usazování konzol vodítek nebo při jiných pracovních 

úkonech musí být spolehlivě zajištěny. 

h) Při vrtání otvorů nad průměr 13 mm z lešení, montážních plošin a klece výtahu 

v šachtě je nutno postupovat podle zvláštního technologického postupu. 

 
Šachetní dveře 

 
a) Zábrany vstupu do šachty mohou být odstraněny pouze u dveří, které se usazují 

a za nimiž je v šachtě lešení nebo výtahová klec. 

b) Po osazení šachetních dveří se musí ihned seřídit dveřní uzávěrky, případně 

samozavírače a udržovat všechny dveře uzavřené a zajištěné proti otevření. 

c) Šachetní dveře, které nejsou opatřeny dveřní uzávěrkou nebo pokud není dobře 

seřízena, musí být zajištěna náhradním způsobem proti otevření. 

 

Klec výtahu 

 
a) Klec se sestavuje obvykle v nejvyšším patře. Sestavuje-li se klec ve spodní 

stanici, musí být nejprve dokončeno vyvažovací závaží a připraveno k zavěšení 

na nosné prostředky. Sestavená klec se do horní stanice dopraví pomocí 

zvedacího mechanismu. V případě možnosti pohybu nebo prokluzu nedokončené 

výtahové klece je nutno použít lanové svorky. 

b) Po ukončení montáže klece musí být odzkoušena všechna mechanická zařízení 

jako jsou zachycovače, vodící čelisti, hlídače napnutí nosných prostředků 

a překontrolovány spoje. 

 
Vodítka 

 
a) Montáž vodítek je prováděna z lešení, případně z montážní plošiny. 

b) Před zahájením montáže vodítek musí být zajištěno spolehlivé a jednoznačné 

dorozumívání mezi pracovníky. 
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c) Montáž je prováděna zpravidla ze dna šachty směrem nahoru ručním zvedáním 

vodítek pomocí lana nebo zdvihacím zařízením. 

d) U výtahů, kde jsou vodítka zavěšena ve strojovně, postupuje montáž od horních 

podlaží  dolů za obdobných podmínek transportu. 

e) Montáž je možno započítat až po zabudování konzol vodítek. 

f) Při zvedání vodítek pomocí zdvihacího zařízení musí být dodržena ustanovení 

ČSN 27 0143, ČSN 27 0144 a ČSN 27 0145. 

g) Vodítko nesmí být odvázáno dříve, dokud není bezpečně přichyceno 

ke konzolám. 

h) Pro slícování spojů vodítek se doporučuje použít jednoduchého zařízení, 

zabraňujícího příčnému posunutí vodítek. 

 
Vyvažovací závaží 

 
a) Vyvažovací závaží se montuje a osazuje na dně šachty v místě jeho definitivního 

postavení. 

b) Po montáži kostry vyvažovacího závaží s betonovou výplní musí být bednění 

zajištěno proti převrácení. 

c) Konečná úprava vyvažovacího závaží se provede po odstranění bednění. 

d) V případě, že je vyvažovací závaží betonováno mimo prohlubeň šachty, nesmí 

být pro manipulaci s ním za účelem umístění na dno šachty použito výtahového 

stroje. 

e) Pro montáž vyvažovacího závaží, kde je k výplni použito litinových nebo jiných 

cihel, je nutno kostru vyvažovacího závaží zabezpečit proti vychýlení. 

 

Nosné prostředky 

 

a) Před montáží nosných prostředků (lan) musí být: 

− klec pevně stabilizována na lešení, nebo zavěšena na zdvihacím zařízení 

v nejvyšším podlaží 

− vyvažovací závaží pevně stabilizováno na dně prohlubně výtahové šachty 
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Práce v šachtě na montážní plošině 

 
b) Práce v šachtě s použitím speciální montážní plošiny se provádí podle 

bezpečnostních předpisů výrobce plošiny. 

c) Práce v šachtě s použitím lešení se provádí podle platných norem pro jeho montáž 

a používání. 
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7 Statistika pracovních úraz ů 
 

Příčiny pracovních úrazů: 

Tabulka 3 – Statistika pracovních úrazů 

Příčiny 
prac. 
úrazů 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 celkem 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

3. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 1 2 2 0 2 0 0 1 1 9 

6. 1 0 3 1 1 2 1 2 2 13 

7. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

celkem 2 3 5 1 3 3 1 4 3 25 

 

 

 

Příčiny úrazů: 

1. porucha nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu, 2. špatné nebo nedostatečné 

odhadnuté riziko, 3. závady na pracovišti, 4. nedostatečné osobní zajištění zaměstnance 

včetně osobních ochranných pracovních prostředků, 5. porušení pracovní kázně 

postiženým, 6. nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele, 7. jiný, blíže 

nespecifikovaný důvod 
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Graf 1 – Počet úrazů v letech 1999-2006 
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Celkový počet zaevidovaných úrazů ve firmě VÝTAHY OSTRAVA, spol. s.r.o. 

v letech 1999-2007 činí 25, což je 2,77 úrazu ročně. Pracovní úrazy nemají vzestupnou 

tendenci. 

Graf 2 – Příčiny pracovních úrazů 1999 – 2007 (%) 
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Z grafu pracovních příčin úrazů můžeme vyčíst, že největším problémem je 

nepředvídatelné riziko nebo selhání lidského činitele, které se podílí 53% na celkové 

úrazovosti za posledních devět let. Další výraznou příčinou úrazů je porušení pracovní 

kázně 35%. Špatné nebo nedostatečné odhadnuté riziko, jiné, blíže nespecifikované 

důvody a závady na pracovišti se podílí shodně 4% na celkové úrazovosti.  

Údaje o úrazovosti nám také mohou výrazně pomoci při identifikaci pracovních rizik 

a navržení bezpečnostních opatření. 
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8 Povinnosti zam ěstnavatele v oblasti BOZP 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je široký mezivědní obor. Též je 

možné na ni nahlížet jako na souhrn opatření stanovených legislativou nebo 

zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví 

v pracovním procesu. 

Základním právním předpisem týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 

zákon 262/2006 Sb.,§ 102, který uděluje zaměstnavatelům povinnost vytvářet bezpečné 

a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příjímáním opatření k předcházením rizikům. 

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitelé a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. K tomu je 

povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 

stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů 

pracovních podmínek. 

Není-li možné rizika odstranit technickými nebo organizačními opatřeními, je 

zaměstnavatel povinen vyhodnotit tyto rizika a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 

Podle §104 příslušného zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům 

osobní ochranné pracovní pomůcky, nelze-li odstranit nebo omezit opatření v oblasti 

bezpečnosti práce. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které 

musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při 

výkonu práce [5]. 
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9 Analýza a hodnocení pracovních rizik 

9.1 Základní pojmy vztahující se k analýze a hodnoc ení rizik [15] 

Nebezpečí (hazard) 

Nebezpečí je vlastnost látky nebo fyzikálního či biologického jevu (děje), faktoru 

nebo stav systému, který může působit nepříznivě na zdraví člověka, životního prostředí 

a materiální hodnoty. Nebezpečí je zdrojem rizika! 

 

Ohrožení (hazardous situation) 

Ohrožení je stav, ve kterém je objekt, subjekt exponován (vystaven působení) 

nebezpečí (nebezpečné vlastnosti, zdroji rizika). Ohrožení se může týkat jak humánního 

faktoru (osob), tak i materiálního faktoru (okolních objektů). Míra ohrožení je 

vyjádření rizikem! 

 

Riziko (risk) 

Riziko je v komplexnějším pojetí chápáno jako relace mezi očekávanou škodou 

(újmou na zdraví, majetkovou škodou apod.) a neurčitostí uvažované škody (zpravidla 

vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). 

V užším pojetí se pojem riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou dojde 

za definovaných podmínek expozice (doby působení) při daném nebezpečí k projevu 

nepříznivého účinku ohrožení. 

Míra ohrožení vyjádřena rizikem je závislá na tom, jaká je pravděpodobnost, 

že ohrožení nebezpečnou vlastností vyvolá skutečnou škodu, a jaký může být následek 

takového jevu (předpokládaný rozsah škody). Riziko je tedy kombinací 

pravděpodobnosti, že se něco stane a následku,s jakým se něco stane. 

 

Tyto tři uvedené pojmy nelze od sebe oddělovat, nebezpečí je zdrojem ohrožení 

a  riziko mírou tohoto ohrožení. 
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Nebezpečná událost (hazardous ebeny) 

Událost, která může být příčnou škody. 

Analýza rizika (risk analysis) 

Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu 

rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. 

Identifikace nebezpečí (hazard identification) 

Proces rozpoznání, že existuje nebezpečí a definování charakteristik nebezpečí. 

Poškození, škoda (harm) 

Tělesné zranění nebo škoda na zdraví, majetku nebo životním prostředí. 

Posuzování rizika (risk assesment) 

Souhrnný proces analýzy rizika a hodnocení rizika 

Odhadování rizika (risk estimation) 

Proces používaný pro stanovení ukazatele (míry) úrovně analyzovaných rizik, 

odhadování rizika se skládá z těchto kroků: analýzy četnosti, analýzy následků 

a ze sloučení těchto analýz. 

Hodnocení rizika (risk evaluation) 

Proces při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě analýzy rizik a při 

kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická hlediska a hlediska 

vlivu na životní prostředí. 

Management rizik (risk management) 

Systematické uplatňování politiky, postupů a praktik managementu při řešení úkolů 

analyzování, hodnocení a řízení rizik. 

Systém (system) 

Složená entita na libovolné úrovni složitosti skládající se z pracovníků, postupů, 

materiálů, nástrojů, zařízení, vybavení a softwaru; prvky této složené entity se používají 

v zamyšleném prostředí provozu a zajištěnosti společně, aby prováděly daný úkol nebo 

aby dosáhly specifického cíle. 
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Řízení rizika, regulování rizik (risk kontrol) 

Proces rozhodování pro zvládnutí nebo snížení rizika, realizace rozhodnutí, jeho 

posouzení a občasné opakované hodnocení s použitím výsledků posuzování rizika jako 

vstupních údajů. 

9.2 Postup p ři analýze a hodnocení rizik 

Analýza rizik je strukturovaný proces, který identifikuje jak pravděpodobnost, 

tak rozsah negativních následků pocházejících z dané činnosti, zařízení nebo systému. 

Tyto nepříznivé následky se týkají zdraví a životů osob, majetku nebo životního 

prostředí [15].  

Shromáždění informací 

K úspěšnému zhodnocení a následujícímu řízení rizika je nutné předem shromáždit 

všechny potřebné informace. 

A to především: 

• organizace práce a pracovní postupy 

• používané stroje, zařízení, technologie a materiály 

• statistiku, rozbor a vývoj úrazovosti 

• zdroje rizik a rizika, která jsou již známá 

• pravděpodobnost a závažnost rizik 

• počet ohrožených osob, rozsah předpokládaných škod 

• zákonné požadavky 

• prováděcí předpisy 

• požadavky na bezpečnost 

 

zdrojem informací mohou být: 

• technická a provozní dokumentace pracoviště a zařízení 

• studie zdravotního stavu zaměstnanců 

• příslušná vědecká a technická literatura 
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• údaje z výsledků zdravotních kontrol (preventivních lékařských prohlídek 

zaměstnanců) 

• údaje o úrazovosti, nemocnosti a poruchách 

• záznamy z interních a externích kontrol 

• konzultace a spolupráce s pracovníky nebo jejich zástupci (odbory) 

• národní, evropské a mezinárodní standarty 

• archivní údaje a zkušenost odborných pracovníků BOZP nebo odborů 

 

9.2.1 Výběr posuzovaného systému (objektu) 

Posuzovaným systémem může být stroj, zařízení, technologie, pracovní prostor, 

pracovní činnost, používaný materiál, látka nebo člověk. Výběr posuzovaného systému 

lze provést v podstatě dvěma způsoby: 

• Podle jednotlivých pracovišť, strojů, zařízení, technologií a technologických 

uzlů, pracovních činností, používaných materiálů a látek, kde je možné 

předpokládat ohrožení života a zdraví osob. Každá položka tohoto seznamu 

bude samostatným posuzovaným systémem (objektem). 

• Podle doporučeného obecného seznamu nebezpečí – pracoviště a pracovní 

činnosti s výskytem jednotlivých druhů nebezpečí budou posuzovaným 

systémem. Tento způsob výběru je výhodnější, protože umožňuje provést 

analýzu rizika zároveň pro větší počet vytypovaných systémů (objektů). 

 

Posuzovaný systém je třeba také blíže specifikovat, tj. určit jeho parametry, 

charakteristiky (rozměry, hmotnost, teplotu, tlak, velikost, napětí). Tyto specifikace jsou 

důležité z toho důvodů, že při přijímání opatření může být jednou z cest ke snížení rizika 

změna těchto parametrů. K charakteristice systému patří rovněž úroveň obsluhovatelů 

nebo uživatelů stroje či zařízení. 
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9.2.2 Identifikace nebezpe čí 

Při identifikaci nebezpečí jde o vyhledávání takových vlastností vybraného 

posuzovaného systému, které jsou potenciální příčinou vzniku škody. Jinými slovy 

zjišťování toho, co může ohrozit život nebo zdraví osob na pracovištích nebo při 

pracovních činnostech. 

Mezi zdroje informací můžeme zařadit konzultace se zaměstnanci na pracovištích, 

výkazy o provozu, dokumentace o pracovních úrazech, poruchách a údržbě objektů 

v běžném provozu. Pomůckou při orientaci mohou být obecné záznamy nebezpečí, 

například popis nebezpečí vytvářených strojními zařízeními nebo jinými nebezpečnými 

situacemi. 

 

9.2.3 Identifikace ohrožení 

Po identifikaci nebezpečí je třeba určit, jak může dojít k nežádoucí události 

(negativnímu jevu). Je třeba určit způsob možného nepříznivého působení nebezpečí 

na člověka, prostředí nebo objekty. Na základě znalosti jednoho nebezpečí je možné 

odvodit jedno nebo více ohrožení. 

Při stanovení ohrožení mají posuzovatelé zohlednit následující aspekty: 

• kdo může být vystaven působení nebezpečí 

• jaká je šíře působení nebezpečí 

• charakteristiku nebezpečí, vytváření nebezpečných situací a úroveň ochrany 

• kombinace identifikovaných nebezpečí 

 

9.2.4 Splnění požadavk ů právních a ostatních p ředpis ů k zajišt ění BOZP 

Obecně se předpokládá, že posuzovaný systém splňuje bezpečnostní požadavky 

vyplývající z příslušných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Na základě 

zkušeností je však vhodné před vlastním zhodnocením rizik provést posouzení, zda 

systém těmto požadavkům vyhovuje. Respektováním právních ustanovení je totiž možné 

podstatně ovlivnit pravděpodobnost a závažnost rizika.  
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9.2.5 Hodnocení rizik 

Riziko, vyjadřující pravděpodobnost (p) vzniku a zároveň závažnost následku (N) 

případné nežádoucí událostí, lze matematicky vyjádřit  rovnicí R = p x N (přičemž 

znaménko x vyjadřuje funkci podle druhu hodnocení (může to být matice nebo součin). 

Hodnocení lze provést různě, v závislosti na objemu získaných informací, 

možnostech posuzovatelů, účelu posouzení, druhů ohrožení apod. 

Kvalitativní hodnocení – používá slovní vyjádření pro popsání různého stupně 

pravděpodobnosti a následků. Využívá se zejména k získání všeobecného přehledu 

o rizicích tehdy, kdy se jedná o jednoduchý provoz nebo kdy chybějí číselné údaje pro 

kvantitativní hodnocení. 

Polokvantitativní hodnocení – je postup, kdy kvalitativně popsané stupnice mají 

přiděleny číselné hodnoty. Jejich kombinací se určí stupeň ohrožení a následně hodnota 

rizika. Tato metoda je ideální pro posuzování rizika na pracovišti, protože nám udává 

dobrou orientaci pro přijetí bezpečnostních opatření. (např. tzv. bodové metody). 

Kvantitativní hodnocení – používá číselné hodnoty k vyjádření pravděpodobnosti 

(např. 1 x 100 000 případů, 1 úraz na 100 000 zaměstnanců apod.) a následků 

nežádoucího jevu (hodnota v korunách, stupeň poškození zdraví, vyčíslení ekologické 

škody apod.). používá se při přesném a důsledném hodnocení rizik, zejména při 

konstrukci strojů, při používání nebezpečných látek apod. 

Úkolem posuzovatelů je odborný odhad výskytu pravděpodobnosti, že se vyskytne 

negativní jev. V praxi a odborné literatuře se používá rovněž pojem četnost výskytu 

ohrožení (negativního jevu). Pravděpodobnost se vyjadřuje v procentech. Četnost 

se vyjadřuje frekvenci výskytu ohrožení a lze ji vyjádřit celým číslem (např. negativní 

jev se vyskytl jednou z celkového počtu 100 000 případů).  

Faktory ovlivňující pravděpodobnost: 

− Měřitelné faktory (trvání působení nebezpečí, čas expozice, parametry 

systému, rychlost, teplota, napětí, tlak apod., rychlost vzniku události…). 

− Neměřitelné faktory (lidský faktor – kvalifikace, způsobilost, dovednosti, 

stres apod., úroveň údržby, kvalita kontrolních, revizních a zkušebních 

činností, spolehlivost a udržovatelnost bezpečnostních opatření, 

rozpoznatelnost existence nebezpečí). 
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Dále je třeba pro stanovení rizika odhadnout následek případné nežádoucí události, 

kde následek je rozsah poškození, posuzuje se závažnost možného poškození, škody. Při 

odhadování následku je nutné vycházet zejména ze závažnosti úrazu nebo poškození 

zdraví (smrtelný, těžký nebo ostatní úraz, nemoc z povolání), z rozsahu poškození (jedna 

osoba nebo více osob, hmotná škoda). 

Faktory ovlivňující následek: 

− Měřitelné faktory (druh zranění, počet ohrožených osob, náklady 

na obnovu provozu, parametry systému – výška pracoviště, hmotnost 

břemene, rychlost pohybu apod.). 

− Neměřitelné faktory (vztah mezi nebezpečím a jeho účinkem, havarijní 

opatření, krizové plány, složitost technologie, strojů a zařízení). 

9.2.6 Posouzení bezpe čnosti sytému 

Určení míry rizika posuzovaného systému a jeho zatřídění do stupnice rizik určuje 

zároveň kritéria bezpečnosti systému. Kritéria posuzování bezpečnosti systému a určení 

stupnice rizik je věcí rozhodnutí zaměstnavatele (posuzovatele).  

Vychází se přitom z mezní hodnoty rizika, které je považováno za akceptovatelné. 

Za akceptovatelné (přijatelné) se považuje riziko, které při zohlednění všech provozních 

a humánních podmínek lze tolerovat – tj. četnost negativního jevu je v hodnotách, které 

lze akceptovat, rovněž následky jsou v rozsahu, který je únosný pro příslušnou osobu 

nebo skupinu osob. Znamená to, že systém bude bezpečný tehdy, jsou-li rizika menší než 

akceptovatelné riziko. 

9.2.7 Opatření na odstran ění nebo snížení rizika 

Pokud se při posuzování bezpečnosti systému ukázalo, že riziko je vyšší než 

akceptovatelné riziko, nebo k takovému závěru dospěli posuzovatelé kvalifikovaným 

odhadem, je potřeba navrhnout opatření na snížení nebo úplné odstranění takového 

rizika. 

Zcela lze odstranit riziko tehdy, když se odstraní nebezpečí nebo ohrožení 

(např. vyloučí se osoby z nebezpečného prostoru). Existuje-li v posuzovaném systému 

nebezpečí, které vyvolává ohrožení s vyšším rizikem než akceptovatelným, musíme 
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předpokládat, že dříve čí později způsobí úraz nebo jinou škodu, pokud nebudou přijata 

žádná bezpečnostní opatření. 

Snižování rizik předpokládá dobře navrhnutá bezpečnostní opatření, která vycházejí 

ze zkušeností osob, které mají tato opatření navrhnout. 

 

Pro hodnocení a snižování rizika musíme vědět, že: 

− při vytváření bezpečných a zdraví neohrožujících podmínek nestačí jen 

zavést opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale je nutné nad rámec těchto 

předpisů riziko posoudit a přijmout vlastní opatření 

− neexistuje nulové riziko, neexistuje absolutně bezpečný stroj, neexistuje 

absolutní bezpečnost 

− hranice akceptovatelnosti není pevná, mění se podle dosažené úrovně vědy 

a techniky 

− ani posouzením rizik a přijetím odpovídajících opatření nelze jednou 

provždy vyloučit možnost úrazu nebo jiné nežádoucí události 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro rekapitulaci zmíněných zásad obecného postupu analýzy a hodnocení rizik 

můžeme použít následující „algoritmus řízení rizika“ , který je modifikací schématu 

podle ČSN EN 1050[16]. 
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Obrázek 1 - Algoritmus řízení rizika 
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A = analýza rizika    C = řízení rizika 

B = posuzování rizika    D = přezkoumání opatření 
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10 Zhodnocení rizik 
Pro vyhodnocení a kvalifikaci rizika byla použita jednoduchá polokvantitativní 

metoda „PEN“. Tato metoda byla zvolena kvůli její rychlosti, jednoduchosti 

a přehlednosti. Pro identifikované riziko dané posuzované činnosti provedeme odhad 

pravděpodobnosti, následku a časovou expozici rizika, se kterou může uvažované 

nebezpečí opravdu nastat. 

Ohodnocení pravděpodobnosti (P), následku (N) a expozice rizika (E) byla 

konzultována se zástupci útvaru BOZP firmy VÝTAHY OSTRAVA, spol. s.r.o. 

Pravděpodobnost výskytu daného jevu je rozdělen do sedmi stupňů, kde každý 

stupeň má přiřazenou číselnou bodovou hodnotu. Expozice a následek jsou rozděleny do 

šesti stupňů a rovněž mají přiřazenou bodovou hodnotu. 

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použita následující specifikace: 

 

 

Tabulka 4 – Pravděpodobnost jevu 

Pravděpodobnost jevu: ( dále jen „P“) 

a) častý výskyt 10 

b) možný výskyt 6 

c) není běžné, ale je pravděpodobné 3 

d) někdy se vyskytne  1 

e) ještě se nevyskytl, je však možný  0,5 

f) prakticky nemožný   0,2 

g) nemožný     0,1 
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Tabulka 5 – Expozice rizika 

Expozice rizika: ( dále jen „E“) 

a) působí stále      10 

b) často (denně)     6 

c) příležitostně (týdně) 3 

d) občas (měsíčně) 2 

e) zřídka (několik za rok)    1 

f) velmi zřídka     0,5 

 

Tabulka 6 - Následky 

Následky: ( dále jen „N“) 

a) katastrofické (mnoho smrtelných úrazů nebo škoda nad 100 mil. Kč) 100 

b) velmi závažné (několik smrtelných úrazů nebo škoda nad 10 mil. Kč) 40 

c) závažné (smrtelný úraz nebo škoda nad 1 mil. Kč) 15 

d) vážné (těžký úraz nebo škoda nad 100 tis. Kč) 7 

e) lehké (možný výskyt úrazu nebo škoda nad 10 tis. Kč) 3 

f) zanedbatelné (možná poranění nebo škoda nad 1000 Kč) 1 

 

 

Celkové hodnocení rizika lze pak následovně po stanovení jednotlivých činitelů 

získat součinem, jehož výsledkem je pak ukazatel míry rizika – R, jak je uvedeno 

v rovnici (1). 

 

                             mR = P x E x N                                           (1) 
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Tabulka 7 – Klasifikace rizika 

Klasifikace rizika: ( riziko – dále jen „R“)  

200 - 400 vysoké  R – potřeba okamžitého řešení 

70 –200 značné  R – potřeba zvýšené opatrnosti 

20 -  70 běžné    R – potřeba zvýšené opatrnosti 

menší než 20 přijatelné R ( akceptovatelné R) 

 

 

 

Celkové hodnocení: 

1. vysoké R – posuzovaný systém je nepřijatelný, musí být odstaven z provozu, 

okamžitě musí být uplatněna ochranná opatření, práce (činnost 

nesmí být zahájena nebo v ní nesmí být pokračováno dokud se R 

nesníží, nelze-li tak učinit, musí být výkon práce (činnosti) zakázán. 

2. značné R - systém je nebezpečný, musí být uplatněna ochranná opatření, práce 

(činnost) by neměla být započata, dokud se R nesníží, jsou-li 

hodnoty R zjištěny na již provozovaném zařízení nebo při již 

konané činnosti, musí být opatření přijato okamžitě. 

3. běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další 

snižování R, jako případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon 

kontroly apod. 

4. přijatelné R - akceptovatelné – systém je bezpečný, nevyžadují se žádná 

opatření, nadále nutno udržovat stávající stav, tj. osvědčené postupy 
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11 Přehled pracovních činností zam ěstnanc ů 
Při montážních a servisních činnostech na výtahu jsou prováděny tyto rizikové 

činnosti: 

• Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na lešení při montáži výtahu, 

při opravách aj. 

• Svařování 

• Ruční manipulace s břemeny 

• Práce s ručním nářadím a nástroji 

• Práce s elektrickým ručním nářadím, prodlužovací šňůry a s el. spotřebiči 

• Natěračské a lakýrnické práce 

• Práce s nebezpečnými látkami – mazací prostředky, oleje aj. 

• Montážní a servisní práce 

• Práce se zdvihacím zařízením 

11.1 Výpočet míry rizika pro jednotlivé činnosti 

a) Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, na lešení při montáži výtahu, 

při opravách aj. 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

      mR = 1 x 3 x 15 = 45 bodů 
 

běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další snižování R, jako 

případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon kontroly apod. 

 

b) Svařování 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

      mR = 0,5 x 6 x 7 = 21 bodů 
 

běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další snižování R, jako 

případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon kontroly apod. 
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c) Ruční manipulace s břemeny 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

      mR = 1 x 6 x 3 = 18 bodů 

 

přijatelné R - akceptovatelné – systém je bezpečný, nevyžadují se žádná opatření, 

nadále nutno udržovat stávající stav, tj. osvědčené postupy 

 

d) Práce s ručním nářadím a nástroji 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

      mR = 1x 6 x 3 = 18 bodů 
 

přijatelné R - akceptovatelné – systém je bezpečný, nevyžadují se žádná opatření, 

nadále nutno udržovat stávající stav, tj. osvědčené postupy 

 

e) Práce s elektrickým ručním nářadím, prodlužovaní šňůry a s el. spotřebiči 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

     mR = 1 x 3 x 7 = 21 bodů 

 

běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další snižování R, jako 

případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon kontroly apod. 

 

f) Natěračské a lakýrnické práce 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

     mR =  3 x 6 x 3 = 54 bodů 

 

běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další snižování R, jako 

případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon kontroly apod. 
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g) práce s nebezpečnými látkami, mazací prostředky, oleje 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

     mR = 3 x 6 x 3 = 54 bodů 

 

běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další snižování R, jako 

případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon kontroly apod. 

 

 

h) montážní a servisní práce 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

     mR = 1 x 6 x 7 = 42 bodů 

 

běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další snižování R, jako 

případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon kontroly apod. 

 

ch) práce se zdvihacím zařízením 

Výpočet míry rizika:   mR = P x E x N 

      mR = 1 x 6 x 7 = 42 bodů 

 

běžné R - posuzovaný systém je bezpečný, zpravidla není nutné další snižování R, jako 

případné řešení postačuje školení obsluhy, výkon kontroly apod. 
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11.2 Bezpečnostní opat ření pro jednotlivé činnosti 

Nebezpečné 

činnosti 
Způsob ohrožení Bezpečnostní opatření 

Montážní a servisní 
práce 

- pád osoby při výstupu do strojovny 
 
 
 
 
- přiražení prstů poklopem u vstupu do 
strojovny 
 
 
 
 
 
- navození havarijního stavu výtahu 
neoprávněnými osobami 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zasažení pracovníka v prohlubni klece  částmi 
výtahu 
 
 
- ztížená manipulace s výtahem 
 
 
 
 
 
 
 
- nebezpečí při vstupu do prohlubně šachty 
 
 
 
 
 
- nedostatečné osvětlení 
 
 
 
 
 
- stroboskopický jev 
 
 
 
- pád servisního pracovníka ze střechy klece 
 
 
 
- vtažení, sevření končetiny pohybujícími se 
částmi 
 
 
 

- zajistit předepsané osvětlení prostorů 
souvisejících s přístupem do strojovny 
- zajištění bezpečného vstupu do strojovny 
žebříkem možností stabilizace, schůdky 
apod. 
 
- vyvážení vstupního poklopu 
- jištění pantů poklopu 
- snadná ovladatelnost s poklopem (madlo, 
mazání pantů apod.) 
- zajistitelnost poklopu ve zvednuté poloze 
 
- umožnění uzamčení hlavního vypínače ve 
vypnuté poloze 
- neumísťování hl. vypínače mimo 
strojovnu 
- uzamykatelné strojovny - u strojoven 
umístěných na roštu, podestě vyhoví 
odstranění nebo uzavření žebříku nebo 
schodů a spolehlivé zajištění (uzamčení) el. 
přístrojů dosažitelných z přístupových míst 
 
- umístění ovládače "STOP" v prohlubni 
- dodržení bezpečnostního kvádru nebo 
náhradního opatření 
 
- používání (možnost použití) STOP 
ovládače při revizní jízdě výtahem, kdy je 
servisní pracovník na střeše výtahu 
- ovládačová kombinace revizní jízdy na 
střeše klece výtahu k umožnění řízení 
výtahu ze střechy klece výtahu při servisní 
nebo inspekční činnosti 
 
- možnost vyřazení výtahu z provozu a 
vyloučení neočekávaného/nežádoucího 
zavření šachetních dveří v době kdy je 
servisní pracovník v šachtě 
- vypnutí, STOP tlačítko 
 
- zajištění dostatečného osvětlení pracoviště 
servisního pracovníka zejména šachty a 
střechy klece 
- zajištění osvětlení a viditelnosti překážek 
při servisní jízdě na kleci výtahu 
 
- vhodné osvětlení strojovny např. 
žárovkami (nikoliv pouze zářivkami 
připojenými na jednu fázi) 
 
- umístění zábradlí na střeše klece, jeli 
vzdálenost (volná mezera) mezi okrajem 
klece a stěnou šachty větší než 200 mm 
 
- ochranná zařízení (kryty) třecích kotoučů, 
odkláněcích kladek, omezovače rychlosti 
včetně lana 
- vhodné oblečení s upnutými rukávy, bez 
volně vlajících částí apod. 
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- pád pracovníka do prohlubně 
 
 
- pád předmětu do šachty 
 
 
 
 
- práce na el. zařízení v rozvaděči pod napětím 
 
 
 
 
 
 
 
- úraz el. proudem 
 
 
- ohrožení pracovníka na kleci výtahu při 
revizní jízdě 

 
- umožnění bezpečného sestupu do 
prohlubně (žebříkem) 
 
- instalace ochranných, okopových lišt 
lemujících volné okraje otvorů ve strojovně 
nad šachtou 
- správné pracovní postupy 
 
- vhodné el. přístroje a instalace; správné 
provedení a udržování průřezu vodičů a 
stavu izolace 
- možnost vypnutí napájení osvětlení a 
zásuvek 
- rekonstrukce nevyhovujícího el. zařízení 
- správné a kvalifikované pracovní postupy 
 
- krytí kontaktů a svorkovnic, předepsaný 
stupeň krytí el. zařízení 
 
- stanovení bezpečnostních opatření při 
revizní jízdě 

Práce 
s nebezpečnými 
látkami (mazací 
prostředky, oleje 
aj.) 

- úraz způsobený střiknutím mazacího 
prostředku do oka apod. 
- vysušení a následné rozpraskání kůže na rukou 
od dráždivých prostředků 

- poučení zaměstnanců z BOZP 
- bezpečné zacházení s nebezpečnými 
látkami 
- dbát pokynů výrobce, respektovat grafické 
symboly na obalu výrobce 
- požívání patřičných OOPP 
- dodržování osobní hygieny, používání 
mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 
- vybavení lékárničky první pomoci na 
pracovišti 
 

Natěračské a 
lakýrnické práce 

- vdechování výparů rozpouštědel 
- aerosoly leptající sliznice 
- riziko kožních onemocnění 
- nebezpečí požáru 

- poučení zaměstnanců z BOZP 
- poučení o nepříznivých dráždivých a 
jiných nebezpečných vlastnostech barev 
- dbát pokynů výrobce 
- zajistit větrání prostor, kde se pohybují 
osoby provádějící natěračské a lakýrnické 
práce 
- dodržování protipožárních zásad (např. 
vyloučení iniciace) 
- používání předepsaných OOPP 

Ruční manipulace s 
břemeny 

- pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
(cihla, úlomek z materiálu přepravovaného 
jeřábem a jiným strojem) 
- pád úmyslně shazovaného materiálu a 
jednotlivých předmětů z výšky 

- nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce 
- úraz způsobený přetížením organismu 
- úraz způsobený vyklouznutím materiálu 

- poučení pracovníka z BOZP 
- bezpečné ukládání materiálu na podlahách  
mimo okraj 
- vymezení a ohrazení ochranného pásma 
pod místem práce ve výšce, vyloučení práce 
nad sebou a přístupu osob pod místa práce 
ve výškách 
- na staveništi používat ochranné přilby 
- materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 
případně skladovat ve výškách tak, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí 
- zajišťování volných okrajů pomocných 
podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti 
pádu materiálu 

Práce s elektrickým 
ručním nářadím 
(vrtačky, brusky) 

- úraz způsobený el. proudem 
- kontakt s rotujícím nástrojem 
- zhmoždění ruky, vykloubení prstů 
- navinutí, namotání oděvu 

- postupovat dle návodu k používání 
- poučení a instruktáž z BOZP 
- vybavení patřičnými OOPP 
- provádění pravidelných revizních 
prohlídek dle návodu výrobce 
- udržovat suché a čisté rukojeti a 
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uchopovací částí nářadí, ochrana před 
olejem a mastnotou 
- nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti 
pohybujícího se nástroje a zabránit styku 
ruky s brousícím nebo řezacím kotoučem, 
např. při nežádoucím uvedení do chodu 
- seřizování, čistění, mazání a opravy nářadí 
provádět jen je-li nářadí v klidu 
- před připojením nářadí do sítě se 
přesvědčit zda je spínač vypnutý, u vrtaček 
vybavených zajišťovacím (aretačním) 
tlačítkem (kolíkem) nesmí být toto tlačítko 
zatlačeno tj. zablokováno na stálý chod 
- nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí, 
které nelze spínačem vypnout nebo zapnout 
- vhodné ustrojení pracovníka bez volně 
vlajících částí, (nebezpečné je držet vrtačku 
v chodu v rukavicích) 
- vést karty a vést knihy kontrol – 
odborných prohlídek, dokumentaci 

Práce s ručním 
nářadím a nástroji 

- úrazy způsobené především pořezáním, 
seknutím, klepnutím, píchnutím, odlétající 
šponou, pádem nástroje apod. 

- poučení pracovníka z BOZP 
- vybavení patřičnými OOPP 
- řádná a pravidelná kontrola ručních 
nástrojů 
- zajištění možnosti výběru vhodného 
nářadí; dodržování zákazu používání 
poškozeného nářadí 
- používání sekáčů, kladiv, palic apod. 
nářadí bez trhlin a otřepů 
- pokud možno vyloučení práce s nářadím 
nad hlavou vhodným zvyšováním místa 
práce 
 

Svařování - ozáření ze svařování 
- popálení 
- vdechování plynných složek vznikajících při 
svařování 
- vznícení špinavého oděvu 
- ohrožení očí při rozstřiku jisker a roztaveného 
kovu 

- zajištění přirozeného větrání a dostatečné 
výměny vzduchu 
- použití dýchací masky - respirátoru (při 
svařování těžkých nebo lehkých kovů 
(kadmium, zinek, mangan, chrom) 
- používání předepsaných OOPP 
- využívání zástěn, clon, krytů pro 
usměrňování proudu dýmů od zařízení i od 
svářeče 
- volba technologického postupu s ohledem 
na základní materiály, přípravné materiály a 
způsob svařování (např. svařování kyselými 
elektrodami) 
- vyloučení přístupu osob do ohroženého 
prostoru, ochrana prostoru pod místy 
svařování ve výšce proti žhavému rozstřiku 

Práce se zdvihacím 
zařízením 

- naražení, přitlačení, zachycení a zasažení osob 
zavěšeným břemenem 
- přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem 
- přiražení, rozdrcení končetiny při spouštění 
břemene 
- přetržení vázacího nebo závěsného prostředku 
- převrácení a pád břemene po odvěšení na 
pracovníka 

- proškolení osob pracujících se zdvihacím 
zařízením 
- správné zavěšení či uvázání břemena 
- použití správných vázacích prostředků 
- zákaz zdržovat se v prostoru možného 
pádu břemene 
- dbát aby se břemeno nedostalo do 
kontaktu s překážkami 

Práce ve výškách a 
nad volnou 
hloubkou, na lešení 
při montáži výtahu, 
při opravách aj. 

- pád pracovníka z výšky 
- pád a zřícení lešení 
 

- poučení a proškolení z BOZP pro práci ve 
výškách 
- vybavení patřičnými OOPP pro práci ve 
výškách  
- montáž a demontáž lešení mohou provádět 
pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací 
(s platným lešenářským průkazem) 
- vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce při montáži lešení 
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(vybavení předpisy, normami, dokumentací 
dílcových lešení, prohlídka,popř. průzkum 
dodavatelské dokumentace zejména 
vypracováním resp. stanovením 
technologického nebo pracovního postupu v 
případě atypických lešení, rekonstrukcí 
apod. 
- průběžné zajišťování všech volných okrajů 
lešení od výšky 1,5 m zábradlím se 
zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - 
síť, plachty, obednění) 
- zajištění podlahy v poli lešení, kde se 
odebírají břemena dopravovaná el. vrátkem 
alespoň jednotyčovým zábradlím 
- zajišťování prostorové tuhosti lešení  
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12 Závěr 
 

Cílem diplomové práce je posouzení rizik při montážní a servisní činnosti a následné 

zpracování analýzy pracovních rizik ve firmě VÝTAHY OSTRAVA, spol. s.r.o. 

Tato diplomová práce vychází z platné legislativy zaměřenou na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci. Hlavním právním předpisem, který ukládá zaměstnavatelům 

dodržování těchto bezpečnostních zásad je zákon 262/2006 Sb. § 102. 

V úvodní částí této diplomové práce jsou uvedeny základní informace a popis 

jednotlivých částí výtahů. Dále jsou popsány možná nebezpečí vycházející z provozu 

výtahů a opatření vedoucí ke snížení nebezpečí při provozu. Jsou zde uvedeny postupy 

a bezpečnostní zásady montáže. Povinnosti zaměstnavatelů pro provádění analýzy, 

identifikace a hodnocení rizik vycházejí z obecného algoritmu řízení rizik. 

Pro vyhodnocení a kvalifikaci pracovního rizik byla použita jednoduchá 

polokvantitativní bodová metoda „PEN“. Pro dokonalejší identifikaci rizik byla 

zpracována statistika pracovních úrazů při montážní a servisní činnosti s ohledem 

na jejich příčinu a zdroj. 

Vyhodnocení míry rizika je spočítáno pro jednotlivé činnosti, které se podílejí 

na montáži a servisu výtahů. Pro tyto činnosti je následně navrženo bezpečnostní 

opatření, které vychází ze způsobů ohrožení jednotlivých činností. Na základě 

vyhodnocení identifikovaných rizik podle bodové metody „PEN“  jsem dospěl k názoru, 

že pracovní rizika jsou ve většině případu akceptovatelná. Ve většině případů jsou rizika 

odstranitelná běžným dodržováním právních předpisů, dodržováním pracovních 

a technologických postupů. Tam, kde nelze rizika odstranit na přijatelnou úroveň 

organizačními nebo technologickými opatřeními je navržen výběr osobních ochranných 

pracovních pomůcek (viz. Příloha č. 1). Dále je také důležité říci, že tato opatření platí 

pro aktuální stav a každá změna pracovního či technologického postupu vyžaduje 

aktualizaci bezpečnostních opatření a aktualizaci výběru přidělených osobních 

ochranných pracovních pomůcek. 

Závěrem lze konstatovat, že výsledky práce budou realizované v praxi a pomohou 

firmě VÝTAHY OSTRAVA, spol. s.r.o. k lepšímu vyhledávání a hodnocení rizik 

a k dalšímu rozvoji v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
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V závěru své diplomové práce chci poděkovat vedoucímu diplomové práce 

p. Ing. Glombovi a všem konzultantům z firmy VÝTAHY OSTRAVA, spol. s.r.o., kteří 

mi svými radami pomohli při řešení zadaného problému. 
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Příloha č. 1



Tabulka 1 – výběr OOPP - Svářování 

RIZIKA FYZIKÁLNÍ RIZIKA CHEMICKÁ RIZ. BIOLOG. 

mechanická tepelná záření aerosoly kapaliny 
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            Druh nebezpečí 

 

 

 

Ohrožená část těla 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

lebka A     X   X             

sluch B                     

zrak C     X      X X         

dýchací 

orgány 
D             X    X    

obličej E     X   X   X          

Hlava 

Celá 

hlava 
F                     

ruce G    X    X             Horní 

končetiny paže H        X             

chodidlo I    X    X             Dolní 

končetiny Nohy J   X     X             

pokožka K               X      

trup/ 

břicho 
L    X    X             

Ostatní 

části těla 

celé tělo M    X    X X            



Tabulka 2 – výběr OOPP – práce ve výškách při montáži 

RIZIKA FYZIKÁLNÍ RIZIKA CHEMICKÁ RIZ. BIOLOG. 

mechanická tepelná záření aerosoly kapaliny 
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á
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            Druh nebezpečí 

 

 

 

Ohrožená část těla 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

lebka A   X      X            

sluch B                     

zrak C     X                

dýchací 

orgány 
D                     

obličej E                     

Hlava 

Celá 

hlava 
F                     

ruce G    X     X            Horní 

končetiny paže H                     

chodidlo I    X                 Dolní 

končetiny Nohy J   X                  

pokožka K                     

trup/ 

břicho 
L                     

Ostatní 

části těla 

celé tělo M X   X     X            



Tabulka 3 – výběr OOPP – malíř, natěrač 

RIZIKA FYZIKÁLNÍ RIZIKA CHEMICKÁ RIZ. BIOLOG. 

mechanická tepelná záření aerosoly kapaliny 
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á
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            Druh nebezpečí 

 

 

 

Ohrožená část těla 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

lebka A     X       X   X      

sluch B                     

zrak C     X          X      

dýchací 

orgány 
D            X  X       

obličej E               X      

Hlava 

Celá 

hlava 
F                     

ruce G    X           X      Horní 

končetiny paže H                     

chodidlo I  X  X           X      Dolní 

končetiny Nohy J                     

pokožka K               X      

trup/ 

břicho 
L                     

Ostatní 

části těla 

celé tělo M X        X   X   X      



Tabulka 4 – výběr OOPP – práce s elektrickým zařízením, elektrikář 

RIZIKA FYZIKÁLNÍ RIZIKA CHEMICKÁ RIZ. BIOLOG. 

mechanická tepelná záření aerosoly kapaliny 

P
á

dy
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á
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Ohrožená část těla 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

lebka A     X   X             

sluch B                     

zrak C     X      X          

dýchací 

orgány 
D                     

obličej E                     

Hlava 

Celá 

hlava 
F                     

ruce G    X    X             Horní 

končetiny paže H                     

chodidlo I    X    X             Dolní 

končetiny Nohy J   X                  

pokožka K               X      

trup/ 

břicho 
L    X    X             

Ostatní 

části těla 

celé tělo M    X    X             



Tabulka 5 – výběr OOPP – montážní a servisní pracovník 

RIZIKA FYZIKÁLNÍ RIZIKA CHEMICKÁ RIZ. BIOLOG. 

mechanická tepelná záření aerosoly kapaliny 
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            Druh nebezpečí 

 

 

 

Ohrožená část těla 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

lebka A         X            

sluch B                     

zrak C     X       X         

dýchací 

orgány 
D                     

obličej E                     

Hlava 

Celá 

hlava 
F                     

ruce G    X     X      X      Horní 

končetiny paže H      X               

chodidlo I    X        X   X      Dolní 

končetiny Nohy J   X      X            

pokožka K                     

trup/ 

břicho 
L                     

Ostatní 

části těla 

celé tělo M X        X   X   X      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - výtahový stroj    F – horní část šachty nad horní krajní stanicí 
2 - hnací lanový kotouč   H – výška strojovny 
3 – nosná lana     P - prohlubeň 
4 – klec 
5 – vyvažovací závaží 
6 – výtahová šachta 
7 – nárazníky klece 
8 – nárazníky vyvažovacího závaží 
9 – klecové dveře 
10 – šachetní dveře 
11 – dveře do strojovny výtahů 
12 – montážní otvor 

Obrázek 1 - Uspořádání výtahů –trak ční výtah – umístění strojovny výtahu nahoře nad šachtou: 



 
 

 
1 – výtahový stroj 
2 – hnací lanový kotouč 
3 – vodící kladky (hnané) 
4 – ocelová lana 
5 – kladky pro klec a závaží výtahu 
6 – nosník vodicích kladek 
7 – klec výtahu 
8 – vyvažovací závaží 
9 – nárazníky 
10 – základ pro výtahový stroj (betonový) 
11 – tlumící desky 
12 – vodítka klece nebo závaží 
13 – šachta výtahu 
14 – strojovna výtahu 
15 – základová půda, zemina 
 

Obrázek 2 - Uspořádání výtahů – trakční výtah – umístění strojovny dole vlevo: 



Obrázek 3 – Trakční výtah – bez strojovny 

 
 
 
1 – výtahový stroj Eco DiscTM 
2 – vodítka klece 
3 – klec 
4 – řídící jednotka 
5 – vyvažovací závaží 
6 – výtahová šachta 



Obrázek 4 – Celkové uspořádání hydraulického výtahu 

 
 
 

a) s přímým pohonem klece a s použitím teleskopické pístnice 
b) s přímým pohonem klece s použitím teleskopické pístnice a s umístěním 

hydraulického válce v šachtě vedle klece („ruksak“) 
 
1 – hydraulická poháněcí jednotka   F – horní část šachty nad krajní stanicí 
2 – vysokotlaká hadice    P – prohlubeň 
3 – hydraulický válec     H – hloubka prohlubně pro píst 
4 – teleskopická pístnice 
5 – dosedací nákružek plundru 
6 – ochranný plášť válce 
7 – klec 
8 – nárazník 
9 – šachta 
10 – klecové dveře 
11 – šachetní dveře 
12 – vodítka klece 
13 – nosná část klece („ruksak“) 
 


