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Seznam použitého zna�ení

A  pr��ez pístu        [mm2] 

Ap  plocha �ela pístu       [mm2] 

D1ZT  malý pr�m�r závitu matice      [mm] 

DH  vypo�tený pr�m�r hydraulického pístu    [mm] 

Di  vnit�ní pr�m�r hydraulického válce     [mm] 

DkH  pr�m�r kladky umíst�né na hydraulickém pístu   [mm] 

Dp  zvolený pr�m�r hydraulického pístu     [mm] 

Dpk  pr�m�r p�evád�cí kladky      [mm] 

Dt  pr�m�r t�ecího kotou�e      [mm] 

Dv  vn�jší pr�m�r hydraulického válce     [mm] 

E  modul pružnosti oceli       [MPa] 

F5  kritická síla pro vzp�r hydraulického pístu    [N] 

FHEB  zat�žující síla na nosný prvek roštu pohonu    [N] 

FjH  jmenovitá únosnost lana hydraulického výtahu   [N] 

Fkr  kritická síla pro vzp�r podp�ry hydromotoru   [N] 

Fmk  zatížení pro mezní stla�ení nárazníku klece    [N] 

Fmp  zatížení pro mezní stla�ení nárazník� vyvažovacího závaží  [N] 

Fp_max  maximální síla p�sobící na hydraulický píst    [N] 

Fp_min  minimální síla p�sobící na hydraulický píst    [N] 

FpH_max  maximální síla p�sobící na podp�ru hydromotoru   [N] 

Fpnk_max maximální síla p�sobící na podp�ru nárazníku klece  [N] 

Fpnp_max max. síla p�sobící na podp�ru nárazník� vyvažovacího závaží [N] 

Fsnk  statická síla p�sobící na nárazník klece    [N] 

Fsnp  statická síla p�sobící na nárazník vyvažovacího závaží  [N] 

Fz  zaru�ená únosnost lana elektrického trak�ního výtahu  [N] 

FzH  zaru�ená únosnost lana hydraulického výtahu   [N] 

FZT  síla zat�žující závitovou ty�      [N] 

H  zdvih výtahu        [m] 

H1  nosná hloubka závitu závitové ty�e     [mm] 

Jp  moment setrva�nosti hydraulického pístu    [mm4] 

JpH  kvadratický moment pr��ezu  podp�ry hydromotoru   [mm4] 

Jpnk  kvadratický moment pr��ezu  podp�ry nárazníku klece  [mm4] 
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Jpnk  kvad. moment pr��ezu podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží [mm4] 

Jx_HEB  moment setrva�nosti k ose ohybu x nosného prvku   [mm4] 

KDOVl  dovolený sou�initel bezpe�nosti lan el. trak�ního výtahu  [-] 

KDOVlH  dovolený sou�initel bezpe�nosti lan hydraulického výtahu  [-] 

KDOVtl  dovolený sou�initel bezpe�nosti v tlaku    [-] 

KDOVvz  dovolený sou�initel bezpe�nosti ve vzp�ru    [-] 

Kl  sou�initel bezpe�nosti lan el. trak�ního výtahu   [-] 

KlH  sou�initel bezpe�nosti lan hydraulického výtahu   [-] 

Kmin  minimální sou�initel bezpe�nosti lan el. trak�ního výtahu  [-] 

Kp  pom�r pr�m�r� t�ecího kotou�e a p�evád�cí kladky   [-] 

Ktl_pnk  sou�initele bezpe�nosti v tlaku podp�ry nárazníku klece  [-] 

Ktl_pnp  sou�. bezpe�nosti v tlaku podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží [-] 

Kvz  sou�initel bezpe�nosti ve vzp�ru podp�ry hydromotoru  [-] 

Lkp  vzdálenost st�edu kladky od �ela hydraulického pístu  [mm] 

Ll  délka lan el. trak�ního výtahu     [m] 

LlH  délka lan hydraulického výtahu     [m] 

Lp  délka hydraulického pístu      [mm] 

LpH  délka podp�ry hydromotoru      [mm] 

Lpnk  délka podp�ry nárazníku klece     [mm] 

Lpnp  délka podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží   [mm] 

Lvz  vzp�rná délka hydraulického pístu     [mm] 

MHEB  maximální ohybový moment nosného prvku   [N�mm] 

MK  pot�ebný kroutící moment pohonu     [N�m] 

Nequiv  ekvivalentní po�et odklán�cích kladek    [-] 

Nequiv(p) ekvivalentní po�et lanových kladek     [-] 

Nequiv(t)  ekvivalentní po�et hnacích kotou��     [-] 

Npr  po�et kladek se st�ídavým ohybem     [-] 

Nps  po�et kladek s ohybem ve stejném smyslu    [-] 

P  hmotnost klece s p�íslušenstvím     [kg] 

Pp  pot�ebný výkon pohonu      [kW] 

Pmech  mechanický výkon       [kW] 

PZT  stoupání závitu závitové ty�e      [mm] 

Q  nosnost výtahu       [kg] 

Rm_pnk  mez pevnosti materiálu podp�ry nárazníku klece    [MPa] 

Rm_pnk  mez pevnosti materiálu podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží [MPa] 
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Rmp  mez pevnosti hydraulického pístu     [MPa] 

Rp0,2p  mez kluzu hydraulického pístu      [MPa] 

Rp0,2v  mez kluzu hydraulického válce     [MPa] 

SH  pot�ebná �inná plocha hydraulického pístu    [mm2] 

SpH  plocha pr��ezu podp�ry hydromotoru    [mm2] 

Spnk  plocha pr��ezu podp�ry nárazníku klece    [mm2] 

Spnp  plocha pr��ezu podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží  [mm2] 

T1Npld  síla na stran� plné klece p�i nakládání v dolní poloze  [N] 

T1Npln  síla na stran� plné klece p�i nakládání v horní poloze  [N] 

T1NZplsd  síla na stran� plné klece p�i nouzovém zabrzd�ní sm�rem dol� [N] 

T1VZnN  síla na stran� prázdné klece v horní poloze    [N] 

T2Npld  síla na stran� vyvažovacího závaží p�i nakládání v dolní poloze [N] 

T2Npln  síla na stran� vyvažovacího závaží p�i nakládání v horní poloze [N] 

T2NZplsd  síla na stran� vyvažovacího závaží p�i nouzovém zabrzd�ní [N] 

T2VZnN  síla na stran� vyvažovacího závaží dosednutém na náraznících [N] 

Tmax  rozdíl tah� v nejnep�ízniv�jší poloze     [N] 

Wx_HEB  pr��ezový modul k ose ohybu x nosného prvku   [mm3] 

a  zrychlení motoru       [m�s-2] 

d2ZT  st�ední pr�m�r závitu závitové ty�e     [mm] 

d3ZT  malý pr�m�r závitu závitové ty�e     [mm] 

dl  pr�m�r ocelového tažného vlákna lana el. trak�ního výtahu [mm] 

dlH  pr�m�r lana hydraulického výtahu     [mm] 

dZT  pr�m�r závitové ty�e       [mm] 

e  Eulerovo �íslo        [-] 

el  tlouš�ka dna základny hydraulického válce    [mm] 

ecyl_p  tlouš�ka st�ny hydraulického pístu     [mm] 

ecyl_v  tlouš�ka st�ny hydraulického válce     [mm] 

epp  p�ídavek na tlouš�ku st�ny hydraulického pístu   [mm] 

epv  p�ídavek na tlouš�ku st�ny hydraulického válce   [mm] 

f  sou�initel t�ení mezi lanem el. trak�ního výtahu a �emenicí  [-] 

g  tíhové zrychlení       [m�s-2] 

hl  vzdálenost od spodní �ásti základny hyd. válce po jeho st�nu [mm] 

hZT  výška matice        [mm] 

iH  lanový p�evod hydraulického výtahu     [-] 

ik  lanový p�evod klece el. trak�ního výtahu    [-] 
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iz  lanový p�evod vyvažovacího závaží el. trak�ního výtahu  [-] 

kd  dynamický sou�initel bezpe�nosti     [-] 

l  hloubka výtahové šachty      [mm] 

mh  hmotnost kladkové hlavy umíst�né na hydraulickém pístu  [kg] 

mmaxk  maximální zatížení nárazníku klece     [kg] 

mmaxp  maximální zatížení nárazníku vyvažovacího závaží   [kg] 

mmink  minimální zatížení nárazníku klece     [kg] 

mminp  minimální zatížení nárazníku vyvažovacího závaží   [kg] 

mol  maximální hmotnost oleje v hydraulickém válci   [kg] 

mrsp  hmotnost roštu pohonu s pohonem     [kg] 

mvH  hmotnost hydraulického válce     [kg] 

nl  po�et lan el. trak�ního výtahu     [-] 

nlH  po�et lan hydraulického výtahu     [-] 

nnk  po�et nárazník� klece       [-] 

nnp  po�et nárazník� vyvažovacího závaží    [-] 

np  po�et hydromotor�       [-] 

pD  dovolený m�rný tlak v závitech závitové ty�e   [MPa] 

pH  zvolený maximální tlak hydraulické kapaliny v hydromotoru [MPa] 

pmax  maximální tlak p�sobící na píst     [MPa] 

pmin  minimální tlak p�sobící na píst     [MPa] 

pZT  m�rný tlak v závitech závitové ty�e     [MPa] 

ql  metrová hmotnost lana el. trak�ního výtahu    [kg�m-1] 

qlH  metrová hmotnost lana hydraulického výtahu   [kg�m-1] 

rl  polom�r zaoblení odleh�ovací drážky základny hyd. válce  [mm] 

sl  rozm�r mezi odleh�ovací drážkou a st�nou základny hyd. válce [mm] 

tp  tlouš�ka st�ny hydraulického pístu     [mm] 

tv  tlouš�ka st�ny hydraulického válce     [mm] 

ul  vzdálenost od spodní �ásti základny hyd. válce po jeho odleh�ení [mm] 

v  jmenovitá rychlost výtahu      [m�s-1] 

xk  skute�né stla�ení nárazníku klece     [mm] 

xmk  mezní stla�ení nárazníku klece     [mm] 

xmp  mezní stla�ení nárazník� vyvažovacího závaží   [mm] 

xp  skute�né stla�ení nárazník� vyvažovacího závaží   [mm] 

yD  dovolený pr�hyb nosného prvku     [mm] 

yHEB  maximální pr�hyb nosného prvku     [mm] 
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z  po�et závit� matice       [-] 

�  úhel opásání lan na hnacím kotou�i el. trak�ního výtahu  [rad] 

�H  úhel opásání lan na kladce hydraulického výtahu   [rad] 

�p  hmotnost jednoho metru hydraulického pístu   [kg�m-1] 

	c  celková ú�innost výtahového systému    [-] 

	fr.m.  ú�innost frekven�ního m�ni�e     [-] 

	H  celková ú�innost hydromotoru     [-] 

	stroje  ú�innost stroje        [-] 

	šachty  ú�innost šachty       [-] 


m  mezní štíhlostní pom�r      [-] 


p  štíhlostní pom�r hydraulického pístu     [-] 


pH  štíhlostní pom�r podp�ry hydromotoru    [-] 


pnk  štíhlostní pom�r podp�ry nárazníku klece    [-] 


pnp  štíhlostní pom�r podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží  [-] 

�  Ludolfovo �íslo       [-] 

�ol  hustota hydraulické kapaliny      [kg�m-3] 

D  dovolené nap�tí v ohybu nosného prvku    [MPa] 

HEB  nap�tí v ohybu v nosném prvku     [MPa] 

pnk  nap�tí v tlaku v podp��e nárazníku klece    [MPa] 

pnp  nap�tí v tlaku v podp��e nárazník� vyvažovacího závaží  [MPa] 

t_ZT  nap�tí v tahu v závitové ty�i      [MPa] 

tD  dovolené nap�tí v tahu závitové ty�e     [MPa] 
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0 Úvod

Z d�vodu požadavku vedení obce Slezské Rudoltice, na postavení výtahu v jejich 

multifunk�ním areálu, který nemá na své st�eše strojovnu, se budu v této diplomové práci 

zabývat elektrickými trak�ními výtahy bez strojovny a výtahy hydraulickými, které 

strojovnu nad výtahovou šachtou nepot�ebují. 

Multifunk�ní areál Slezské Rudoltice je dvoupatrová budova, do které je t�eba dle 

požadavku zákazníka, tedy vedení obce nainstalovat nepr�chozí výtah o nosnosti 450 kg 

s dopravním zdvihem 4,2 m, a cílem mé diplomové práce je zpracovat dispozi�ní návrh jak 

varianty hydraulického výtahu, tak elektrického trak�ního výtahu bez strojovny a tyto dv�

varianty zhodnotit. 

Podstatné pro mou diplomovou práci budou p�edevším: Bezpe�nostní p�edpisy pro 

konstrukci a montáž výtah� – �ást 1: Elektrické výtahy - tedy norma �SN EN 81-1+A3 

[6]. „Tato norma stanovuje bezpe�nostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale 

namontovaných nových elektrických trak�ních výtah� nebo výtah� s kinematicky vázaným 

pohonem, které obsluhují ur�ené stanice a mají klec ur�enou pro dopravu osob nebo osob 

a náklad�, která je zav�šena na lanech nebo �et�zech a vedena vodítky, která nejsou 

odklon�na od svislé roviny o více než 15°.“ A poté Bezpe�nostní p�edpisy pro konstrukci 

a montáž výtah� – �ást 2: Hydraulické výtahy - tedy norma �SN EN 81-2+A3 [7]. „Tato 

norma stanovuje bezpe�nostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale namontovaných 

nových hydraulických výtah�, které obsluhují ur�ené stanice a mají klec ur�enou pro 

dopravu osob nebo osob a náklad�, která je upevn�na na hydraulickém válci na lanech 

nebo �et�zech a vedena vodítky, která nejsou odklon�na od svislé roviny o více než 15°.“ 

Pohyb výtahu je obvykle p�erušovaný, což znamená, že nastupování a vystupování 

cestujících nebo nakládání a vykládání náklad� se uskute��uje p�i stojící kabin�. 

Do kategorie výtah� se po�ítají i pohyblivé schody (eskalátory) a chodníky jako 

za�ízení pro vertikální i horizontální dopravu. �asto se z d�vodu ideálního a ekonomického 

�ešení dopravních problém� v r�zných objektech používá kombinace výtah� a eskalátor�. 
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1 Vertikální p�eprava

1.1 Historie vertikální p�epravy

První výtah, o kterém p�esv�d�iv� víme, zkonstruoval pravd�podobn� roku 236 p�. n. 

l. slavný �ecký u�enec Archimédes, jehož výtah fungoval na principu ru�ního pohonu 

pomocí vrátku a klece zav�šené na konopném lanu. 

Další pokrok nastal koncem 17. století, kdy dvorní stavitel Velayer postavil pro svého 

krále Ludvíka XIV výtah s protizávažím, které vyvažovalo konstrukci výtahu, takže bylo 

zapot�ebí zvedat jen náklad. 

Zdvihací za�ízení, jak jej známe dnes, bylo poprvé vynalezeno b�hem 18. století 

a spoléhalo se na páru a parní stroj. V pozd�jších aplikacích byl píst vložen do podzemního 

válce a kapalina, tehdy voda, byla vst�ikována do válce. Píst se zvedal tlakem vody 

a klesal, když byla voda vypoušt�na. Takový výtah s vodním pohonem je v naší republice 

dochován na zámku Konopišt�, kde byl instalován roku 1896. První výtah u nás, respektive 

jeho poz�statky se dochovaly na zámku v Ploskovicích, vybudovaném ve dvacátých letech 

18. století. 

Obr. 1.1 – Výtah instalovaný na Konopišti roku 1896 [19] 

Velký rozvoj ovšem zaznamenaly výtahy od roku 1853, kdy prezentováním se na 

zdvihací plošin�, vysoko nad davem lidí v budov� Crystal Palace v New Yorku, šikovný 
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mechanik šokoval dav, když ne�ekan� p�esekl jediné lano, na n�mž visela plošina, na které 

stál. Plošina se posunula o n�kolik palc� níž a poté se zastavila. Jeho revolu�ní nový druh 

bezpe�nostní brzdy fungoval, zastavil plošinu p�ed pádem na zem a prohlásil: „Vše je 

bezpe�né, pánové.“ Muž, který obsluhoval plošinu, se jmenoval Elisha Graves Otis, 

Ameri�an který zkonstruoval a vystavoval výtah v podstat� dnešní konstrukce – byl po 

stranách vedený vodítky a m�l bezpe�nostní za�ízení. To tvo�ily tzv. zachycova�e, které 

v p�ípad� p�etržení lana zabrzdily kabinu výtahu o vodítka. Pohon výtahu v této dob� byl 

p�evážn� bubnový. 

Obr. 1.2 – Elisha Graves Otis p�i své prezentaci [18] 

Další zásadní zm�na nastala s p�íchodem elekt�iny, kdy byl do výtahové technologie 

v�len�n elektromotor n�meckým vynálezcem jménem Werner von Siemens, který vystavil 

první výtah s elektrickým pohonem na pr�myslové výstav� v Mannheimu v roce 1880. 

Od t�ch dob se mnohé zm�nilo. Výtahy jsou mnohem rychlejší, bezpe�n�jší, jejich 

�ízení p�esn�jší a dokonalejší, mají frekven�ní m�ni�e a plynulou regulaci dojezdu. Staly se 

b�žným “dopravním” prost�edkem. 

1.2 Sou�asný stav vertikální p�epravy

V �esku jezdí podle nejnov�jších odhad� Unie výtahového pr�myslu 110 tisíc výtah�, 

z toho 85 tisíc p�epravuje osoby a osoby spolu s nákladem. 15 tisíc výtah� bylo 

nainstalováno po roce 1999, a v t�chto p�ípadech lze mluvit o bezpe�nosti výtah� na 

evropské úrovni, ovšem na druhou stranu jsou nejvíce rizikové výtahy instalované p�ed 
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prvním lednem 1993, kdy ješt� neplatila konstruk�ní norma, jež zavedla vyšší prvky 

bezpe�nosti. T�chto život ohrožujících výtah� je u nás okolo padesáti tisíc. Tyto výtahy se 

podle odborník� z dlouhodobého ekonomického pohledu p�íliš nevyplatí rekonstruovat, ale 

bylo by výhodn�jší je rovnou vym�nit. Jenže vzhledem k pr�m�rné cen� panelákového 

výtahu 800 tisíc korun dávají bytová družstva p�ednost "do�asné" rekonstrukci. Celkem by 

zajišt�ní bezpe�nosti všech starých výtah� v �eské republice, tedy jejich vým�na, p�išlo 

minimáln� na 40 miliard korun. 

V sou�asné dob� pokra�ují p�edevším dodávky výtah� bez strojovny, kdy celý pohon 

je umíst�n ve výtahové šacht�, u nás jsou hojn� dodávány i výtahy hydraulické, což je 

trend, který je v rozporu se sv�tem a samoz�ejm� také neustále probíhá modernizace 

stávajících výtah�, p�edevším trak�ních v panelových budovách. Nové výtahy bez 

strojoven a elektrické trak�ní výtahy již používají �adu ekologických prvk�, jako nap�íklad 

omezení maziv (u varianty výtahu s plochými lany), výtahové stroje bez p�evodovek, 

omezení mazacích míst, snížení energetické náro�nosti a výtahy jsou již bez výjimky 

"vst�ícné" v��i svým uživatel�m zp�soby ovládání, dorozumívání atd. Dnes se prakticky 

všechny nové výtahy �ídí automaticky a jsou vybaveny mikroprocesory, mají frekven�ní 

m�ni�e a plynulou regulaci rozjezdu i dojezdu. Po�íta�ový v�k p�inesl novou zp�sobilost 

�ídit obrovská data s precizním plánováním. Maximální efektivita a extrémní bezpe�í jsou 

novou tvá�í výtah�. Výtahy se stávají prost�edkem stavitelského výrazu a designu 

a umož�ují rychlou dopravu osob s nekon�ící touhou vyvést �lov�ka výše a rychleji. 

Nejrychlejší výtah u nás uvedla do provozu firma Kone a.s. v roce 2008 v budov� City 

tower v Praze. Jeho rychlost jízdy je 6 m/s a nejv�tší zdvih 113,55 m (22 stanic). Výtahy 

jsou zajímavé nejenom nejvyšší rychlostí jízdy, ale i použitým skupinovým �ízením. 

Ve sv�t� pat�í primát nejrychlejšího výtahu spole�nosti Toshiba Elevator and Building 

Systems Corporation, která vyrobila a nainstalovala dva osobní výtahy jezdící rychlostí 

16,8 m/s (jenž mají velmi sofistikovaný p�etlakový systém, aby byl vznikající tlak vzduchu 

pro cestující snesitelný) ve t�etím nejvyšším mrakodrapu sv�ta Taipei 101 a tento výtah byl 

za�azen do Guinessovy knihy sv�tových rekord� jako nejrychlejší výtah na sv�t�. 

Jedno ze zajímavých �ešení sou�asnosti je výtahový systém s n�kolika klecemi 

(nej�ast�ji se dv�ma), což je velice efektivní �ešení pro zvýšení dopravní kapacity a snížení 
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�ekacích �as� v rozlehlých administrativních budovách nebo bytových domech, které mají 

více než 20 podlaží. 

Obr. 1.3 – Uspo�ádání výtahu se t�emi klecemi [25] 

1.3 Budoucí stav vertikální p�epravy

V budoucnu se �eká, že výtahy budou schopny dosáhnout ješt� vyšších zdvih� za 

kratší dobu, s lepšími jízdními vlastnostmi než nyní a hlavn� budou o další stupe�

bezpe�n�jší a energeticky úsporn�jší. Ur�it� se zlepší i kvalita a design výtah�, aby byl 

zákazním maximáln� spokojen. 

Se zvyšující se schopností dopravit se pomocí výtahu do v�tších a v�tších výšek, se 

t�eba i do�káme jeho vyjetí až do vesmíru. O jednodušší cest� na ob�žnou dráhu Zem�, než 

raketoplány, sní v�dci již dlouho. Nyní se zdá, že technika pokro�ila natolik, že by se 

o vesmírném výtahu dalo vážn� uvažovat. Vesmírný výtah již nyní p�ešel kritickými 

fázemi seriozních studií desítek renomovaných v�dc� a díky pokroku v nanotechnologiích, 

je projekt v blízké dob� realizovatelný a nepat�í už jen do �íše sn�. 

Myšlenku vesmírného výtahu, který by nahradil raketoplány, rozpracoval v roce 1960 

ruský v�dec Jurij Artsutanov, který jí však publikoval jen v p�íloze sov�tského deníku 

Pravda, a tedy z�stala odbornou ve�ejností zatím nepovšimnuta. Do širšího pov�domí 

koncept vesmírného výtahu uvedl až Ameri�an Jerome Pearson v roce 1975 a o t�i roky 

pozd�ji vesmírný výtah zpopularizoval Arthur C. Clarke sci-fi románem Rajské fontány. 
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Obr. 1.4 – Vesmírný výtah [8] 

Cílem je napnout lano mezi Zemí a kosmickou stanicí obíhajícím ve výšce 42,2 tisíc 

kilometr� od st�edu Zem� (35,83 tisíc kilometr� od povrchu naší planety), tedy po 

geostacionární dráze, na níž t�lesa obíhají stejnou úhlovou rychlostí, jakou rotuje Zem�, 

takže z�stávají stále nad stejným místem. 

Aby nebyla kosmická stanice touto m�rnou silou stahována, musí být na opa�nou 

stranu umíst�na protiváha. Tato protiváha bude vytvo�ena ze stejného lana, nutná délka 

takovéto protiváhy vychází na 100 tisíc kilometr�. Délka protiváhy m�že být ovšem 

zmenšena, jestliže se na její konec umístí závaží o pot�ebné hmotnosti. Studie NASA 

p�edpokládá délku protiváhy pouze 64 tisíc kilometr� a hmotnost závaží 600 t. 

Obr. 1.5 – P�edpokládaná koncepce vesmírného výtahu [16] 

Základem výtahu tedy má být lano, pravd�podobn� složené z uhlíkových nanotrubi�ek 

(nebo jiného materiálu), která jsou charakteristická extrémní pevností v tahu. V sou�asném 

projektu je po�ítáno s "lanem" jedním; to ale spíše má p�ipomínat fólii o ší�ce p�ibližn�

jednoho metru a tlouš�ce papíru. Pot�ebná pevnost lana je 100 GPa. 

Základy "výtahu" mají být umíst�ny v rovníkové oblasti na jihoamerickém pob�eží 

Pacifiku, poblíž Ecuadoru, kde panuje p�íznivé po�así a není p�íliš rozší�ená letecká 
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doprava. Výtah sám má být pohán�n elektrickou energií dopravovanou k n�mu pomocí 

p�esn� zam��eného laserového paprsku. 

Obr. 1.6 – P�edstava pozemní stanice výtahu [8] 

Vypadá to celkem slibn�; nechme se p�ekvapit, zda projekt bude opravdu uskute�n�n. 

Kdyby se projekt poda�il, dalo by se podobné za�ízení postavit i na M�síci a dalších 

planetách. 

Nápad není tak šílený, jak se na první pohled m�že zdát, ješt� je však t�eba vy�ešit 

�adu problém�. Krom� vývoje dostate�n� pevného konstruk�ního materiálu je to nap�íklad 

nebezpe�í srážek s mikrometeority, rozkmitání tak dlouhého lana, které by vedlo k jeho 

p�etržení, kosmický odpad, nep�íze� po�así, eroze atomickým kyslíkem v horních vrstvách 

atmosféry a také t�eba i teroristický útok. 

1.4 Rozd�lení výtah�

Podle varianty pohonu d�líme výtahy do t�í základních skupin: 

� výtahy s elektrickým pohonem, 

� výtahy s hydraulickým pohonem, 

� výtahy s pneumatickým pohonem. 

Jak již jsem zmi�oval v samém úvodu, budu se v této diplomové práci zabývat výtahy 

s elektrickým pohonem a výtahy s pohonem hydraulickým, které nepot�ebují strojovnu nad 

výtahovou šachtou.
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2 Elektrické trak�ní výtahy bez strojovny

Obr. 2.1 – Uspo�ádání elektrického výtahu bez strojovny [21] 

2.1 Podstata elektrických trak�ních výtah� bez strojovny

Elektrický trak�ní výtah bez strojovny je technické vertikální za�ízení, u kterého 

pot�ebnou sílu pro zvedání dodává elektrický pohon s trak�ním kotou�em umíst�ný uvnit�

výtahové šachty, p�es který jsou vedeny nosné prost�edky výtahu. Na jedné stran�

trak�ního kotou�e je ve vodítkách vedena klec výtahu a na druhé stran� rovn�ž ve svých 

vodítkách vyvažovací závaží, které vyvažuje celkovou hmotnost rámu s kabinou 

a zpravidla polovinu nosnosti výtahu, takže výtahový stroj p�ekonává pouze rozdíl 

hmotnosti celé soustavy. Toto vyvažovací závaží bývá umíst�no vedle nebo, v n�kterých 

p�ípadech, za klecí výtahu a v ojedin�lých p�ípadech se dokonce nevyužívá v�bec. 
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Tyto výtahy mívají pohán�cí jednotku s frekven�ním �ízením (což umož�uje plynulý 

rozjezd a zastavení p�i nízké hlu�nosti a spl�uje tak požadavky na ideální charakteristiku 

jízdy). Frekven�ní m�ni�, stejn� tak jako další d�ležité za�ízení pot�ebné pro provoz 

výtahu, jako je nap�íklad rozvad�� �i hlavní vypína�, se u výtah� bez strojovny umis�uje 

bu� p�ímo do výtahové šachty, nebo v druhém p�ípad� do sk�ín� pro strojní za�ízení, 

kterou lze umístit vedle výtahové šachty do kterékoliv stanice (nej�ast�ji však do nejvyšší, 

která je v nejv�tší blízkosti pohonu). Ob� tyto varianty umíst�ní se obejdou bez zvláštních 

požadavk� na samostatný prostor strojovny. Provedení elektrického trak�ního výtahu bez 

strojovny se sk�íní pro strojní za�ízení, stejn� tak, jako veškeré jeho základní �ásti, uvádí 

Obr. 2.1. 

a)  b)  

Obr. 2.2 – a) Sk�í� pro strojní za�ízení v praxi s p�evodovým strojem umíst�ném ve 

výtahové šacht� [26], b) Sk�í� pro strojní za�ízení s kabinou výtahu [23] 

2.2 Varianty �ešení

a) Výb�r z r�zných typ� nosných prost�edk�

Klec a vyvažovací závaží musí být zav�šeno na ocelových lanech nebo ocelových 

�et�zech s paralelními �lánky (Gallovy �et�zy) nebo na �et�zech vále�kových. Z ocelových 

lan je možné ješt� zvolit lano bu� klasického kruhového pr��ezu, nebo lano s pr��ezem 

obdélníkovým tzv. lano ploché. 
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a)  b)  c)  d)  

Obr. 2.3 – a) Gall�v �et�z [11], b) Vále�kový �et�z [10], c) Klasické ocelové lano [18], d) 

Ploché ocelové lano v polyuretanovém obalu [18], 

b) Výb�r z možností lanování 

R�zné zp�soby lanování výtahu se provádí p�edevším z d�vod� rozmanitého 

dispozi�ního �ešení šachet výtahu a budov ve které se nachází. Zaleží hlavn� na pozici 

pohonu ve výtahové šacht� a volb� lanového p�evodu, který chceme mít (díky n�muž 

m�žeme snížit zát�ž na trakci pohonu) a poté zdali hodláme využít vyvažovací lano. 

Obr. 2.4 – Ukázka vybraných zp�sobu lanování [4] 

c) Výb�r z typ� pohon� a jeho umíst�ní 

V oblasti výtahové techniky se využívá zejména pohonu p�evodových nebo 

bezp�evodových a v naprosté v�tšin� p�ípad� se umis�ují v horní �ásti šachty, kde se 

obvykle p�ichycují pomocí speciální konstrukce na výtahová vodítka, nebo ke zdi výtahové 
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šachty. V dolní �ásti šachty se zpravidla instalují jedin�, pokud v horní �ásti není 

dostate�ný prostor nebo je to z dispozi�ního �i jiného d�vodu výhodn�jší. Ve výjime�ných 

provedeních pak existuje ješt� varianta umíst�ní pohonu na kleci výtahu, ta má ale spíše 

p�evahu nevýhod a nebývá využívaná. P�evodový stroj v horní �ásti šachty je zobrazen na 

Obr. 2.2 a), bezp�evodový stroj volený mnou je k vid�ní na Obr. 5.6. 

d) Výb�r ze zp�sob� �ízení 

Typ� �ízení je celá �ada, nejvíce využívané jsou p�edevším �ízení samoobslužná, ke 

kterým pat�í �ízení jednoduché, kdy výtah reaguje na stisknutí ovládacího tla�ítka v kabin�, 

nebo p�ivolávacího tla�ítka na nástupišti, ale b�hem jízdy nereaguje na jiné další 

požadavky. Dalším typem je �ízení sb�rné, a� už sm�rem dol� nebo obousm�rné, p�i n�mž 

pokud výtah b�hem jízdy zaznamená další požadavek z venkovního p�ivolava�e ve sm�ru 

kterým výtah bude míjet danou stanici, tak v této stanici zastaví a umožní p�istoupení 

dalších osob. V p�ípad�, kdy jsou umíst�ny dva výtahy vedle sebe je vhodné využít �ízení 

s názvem Duplex, které je k této variant� ideální a požadavky cestujících provede 

v nejkratší možné dob�. Pro v�tší množství výtah� nebo pro výtahy velmi �asto využívané 

existují ješt� více propracované r�zné systémy �ízení, které využívají nap�íklad i �tecí 

za�ízení karet nebo �ip�, dálkové ovlada�e, automatické senzorové p�ivoláva�e a další. 

e) Výb�r z druh� zachycova�� a omezova�e rychlosti 

Základními druhy zachycova�� jsou zachycova�e klouzavé, samosvorné a samosvorné 

s tlumením a bývají v provedení jednosm�rném �i obousm�rném. Samosvorné 

zachycova�e mohou být v provedení klínovém, vále�kovém nebo výst�edníkovém. Tato 

mechanická za�ízení, která musí mít klec výtahu, slouží k zabrzd�ní a udržení klece v klidu 

o vodítka p�i p�etržení nosných prost�edk�, a také pokud výtah p�ekro�í vybavovací 

rychlost omezova�e rychlosti, který v sou�asné dob� bývá v provedení konstrukce 

kyvadlové nebo odst�edivé a typu jednosm�rném �i obousm�rném. 

Obr. 2.5 – Volený kluzný obousm�rný zachycova� PR 2000 UD [9] 
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f) Výb�r z typ� nárazníku 

Základními typy nárazník�, které musí být na konci dráhy klece i vyvažovacího závaží 

jsou nárazníky akumulující energii (bu� s lineární, nebo nelineární charakteristikou). Poté 

nárazníky akumulující energii s tlumením zp�tného chodu a v neposlední �ad� nárazníky, 

které energii pohlcují. 

g) Další možnosti výb�ru r�zných komponent�

Z dalších �ástí, ze kterých se skládá výtah, si obvykle vybírá zákazník a výb�r má 

velice široký. Jedná se hlavn� o vzhled, provedení a vybavení kabiny, kde si zákazník 

ur�uje v prvé �ad� barvu a druh osv�tlení kabiny, poté typ podlahové krytiny 

a v neposlední �ad� jaké by cht�l mít její vybavení, což je v kabin� p�edevším zrcadlo, 

madlo a seda�ka pro cestující. Další d�ležitou �ástí jsou kabinové a šachetní dve�e, kterých 

je mnoho druh� (základní rozd�lení je na ru�ní nebo automatické) a stejn� jako kabina 

m�žou být z r�zných materiál�. Nej�ast�jší druhy požívaných materiálu na kabinu a dve�e 

výtahu je ocelový plech, nerez, sklo a d�evo. 

2.3 Volba nejvhodn�jší varianty

Rozhodl jsem se pro variantu provedení elektrického trak�ního výtahu bez strojovny 

v multifunk�ním areálu Slezské Rudoltice, jako výtahu s nosnými prost�edky v provedení 

ploché ocelové lano v polyuretanovém obalu s lanováním 2:1 zp�sobem dle Obr. 5.3, se 

synchronním bezp�evodovým motorem umíst�ným v horní �ásti šachty na nosníku HEB 

140 zakotveném do zdí šachty. Vzhledem k tomu, že budova je jen dvoupatrová, volím 

�ízení jednoduché a z d�vodu rychlosti výtahu 1 m�s-1, volím obousm�rné kluzné 

zachycova�e v kombinaci s odst�edivým omezova�em rychlosti a k zastavení klece 

a vyvažovacího závaží využiji silikonové nárazníky akumulující energii s nelineární 

charakteristikou. Dle požadavku zákazníka bude kabina z ocelových plechových panel�

s LED osv�tlením, zrcadlem, madlem i sklopnou seda�kou a jako podlahová krytina bude 

použito Altro, což je vysoce odolná plastová protismyková podlahová krytina. Dve�e jak 

kabinové, tak šachetní budou rovn�ž jako kabina z ocelového plechu v provedení 

automatickém, teleskopickém, dvoupanelovém. Kompletní provedení tohoto výtahu pro 

multifunk�ní areál Slezské Rudoltice lze zhlédnout na Obr. 6.1 a ve výkresové 

dokumentaci na dispozi�ním výkrese ozna�eném názvem: El. výtah bez stroj. 450. 
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2.4 Unikátní �ešení elektrického trak�ního výtahu bez strojovny

a) Výtah Gen2™ spole�nosti Otis Elevator Company, který byl velkou inspirací pro mé 

�ešení. Toto �ešení má nespornou výhodou v tom, že mu sta�í minimum místa v horní 

�ásti šachty, díky malým rozm�r�m pohonu, který používají a jeho malého pr�m�ru 

lanovnice umožn�ného použitím plochých ocelových lan. 

Obr. 2.6 – Koncepce elektrického výtah bez strojovny Gen2™ [18] 
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b) Výtah MonoSpace a MaxiSpace spole�nosti KONE Oyj. Tato �ešení jsou unikátní 

zejména svými bezp�evodovými synchronními pohony, které se upev�ují na vodítko 

klece. Platforma MonoSpace jak lze vid�t na Obr. 2.7 je obvyklé �ešení s vyvažovacím 

závažím a lanováním 2:1. Naproti tomu platforma MaxiSpace je výtah, který pracuje 

na základ� inovativní technologie odstra�ující pot�ebu vyvažovacího závaží, což je 

umožn�no použitím speciálního vedení vysokopevnostních lan, patentovaného 

kompenzátoru lan a pohonu KONE PowerDiscTM zobrazeném na Obr. 2.8. 

Obr. 2.7 – Elektrický výtah bez strojovny MonoSpace s pohonem EcoDisc [13] 

Obr. 2.8 – Elektrický výtah bez strojovny MaxiSpace s pohonem PowerDisc [13] 
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2.5 Výhody elektrických trak�ních výtah� bez strojovny

� nízký p�íkon pohonu (pro ješt� v�tší snížení p�íkonu se dá použít jedna z mnoha 

variant  lanování – nap�. 2:1), 

� možný velký zdvih (po�et stanic), 

� odpadá nevzhledná strojovna na st�eše budovy (díky tomu nastávají i nižší stavební 

výdaje), 

� kratší délka lan oproti b�žným trak�ním výtah�m se strojovnou, 

� maximální využití rozm�r� šachty (p�edevším u varianty výtahu bez strojovny na 

plochá lana), 

� moderní �ešení výtahu. 

2.6 Nevýhody elektrických trak�ních výtah� bez strojovny

� v�tší hluk, z d�vodu umíst�ní pohonu ve výtahové šacht�, 

� šachta se musí dob�e odizolovat, 

� nutnost umožn�ní dálkového �ízení pohonu, 

� nutný dálkov� vybavený omezova� rychlosti, 

� nutnost instalace protiváhy, jeho vedení a dalšího p�íslušenství, 

� horší p�ístup k pohonu, 

� dražší cena lan u varianty s plochými ocelovými lany. 
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3 Hydraulické výtahy

Obr. 3.1 – Uspo�ádání hydraulického výtahu [21] 

3.1 Podstata hydraulických výtah�

Hydraulický výtah je technické vertikální za�ízení, u kterého pot�ebnou sílu pro 

zvedání dodává elektricky pohán�ný hydrogenerátor, který dopravuje hydraulickou 

kapalinu (standardn� minerální olej) do p�ímo�arého hydromotoru, jehož pohyb v jednom 

sm�ru je vyvolán p�sobením tlaku kapaliny. Hydromotor p�sobí p�ímo nebo nep�ímo na 

klec výtahu, p�i�emž m�že být použito i více hydrogenerátor� anebo p�ímo�arých 

hydromotor�, jak lze vid�t na Obr. 3.1, kde jsou hydromotory dva. 
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Princip pohybu je postaven na vztlaku pístu, který se pohybuje v p�ímo�arém 

hydromotoru, jenž obsahuje pracovní kapalinu, kterou bývá, jak již bylo zmín�no zpravidla 

minerální olej. 

Všechny základní �ásti hydraulického výtahu lze vid�t na Obr. 3.1, p�i�emž pohon se 

krom� elektrického hydrogenerátoru a p�ímo�arého hydromotoru skládá také z tlakových 

hadic nebo trubek, rozvad��e, mikroprocesorového �ízení s nastavitelnými funkcemi, 

nádrže s hydraulickou kapalinou a spoustou hydraulických ovládacích a bezpe�nostních 

za�ízení, jako je nap�íklad ventil uzavírací, zp�tný, škrtící, bezpe�nostní tlakový ventil, 

sm�rové ventily, filtry atd. 

3.2 Varianty �ešení

a) P�ímý pohon umíst�ný pod klecí  

Klec výtahu je umíst�na p�ímo na pístové ty�i, tedy p�ímo�arý hydromotor je pod 

výtahovou klecí v prohlubni umíst�ný v ochranném pouzd�e. Maximální zdvih je omezen 

délkou hydraulického pístu. 

Obr. 3.2 – P�ímý pohon pod klecí [20] 

b) P�ímý pohon umíst�ný vedle klece 

Klec výtahu je umíst�na p�ímo na pístové ty�i, p�i�emž p�ímo�arý hydromotor je 

umíst�n vedle klece výtahu a s klecí je spojený na okraji její horní �ásti. Maximální zdvih 

je omezen délkou hydraulického pístu. 
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Obr. 3.3 – P�ímý pohon vedle klece [17] 

c) Nep�ímý pohon umíst�ný vedle klece 

Klec výtahu je zav�šena na lanech, která jsou vedena p�es kladku umíst�nou na 

hydraulickém pístu (ten se vysouvá vedle klece) a jsou pevn� uchycena v dolní �ásti 

šachty. Maximální zdvih v tomto provedení bývá obvykle 20 metr�. Nep�ímé hydraulické 

výtahy mají oproti p�edchozím variantám vyšší spot�ebu elektrické energie, jelikož 

z d�vodu p�elanování je zát�ž na píst dvojnásobná, ovšem pro zdvih výtahu jim sta�í 

p�ímo�arý hydromotor o kratší délce. Strojovna m�že být umíst�ná kdekoliv v dosahu 

10 metr� od šachty stejn� jako u p�edchozích dvou variant. 

Obr. 3.4 – Provedení hydraulického výtahu s nep�ímým pohonem 
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d) Shrnutí p�edchozích variant a další možnosti jejich provedení

U všech variant hydraulického výtahu lze mimo klasického p�ímo�arého hydromotoru 

využít také jeho provedení s teleskopickou pístnicí, které m�žete vid�t na Obr. 3.3. 

Hydraulické výtahy se také mohou uskute�nit v provedení bez strojovny. Toto 

zajímavé provedení spo�ívá v tom, že veškeré za�ízení pot�ebné pro provoz hydraulického 

výtahu, jako je p�edevším pohon, výtahový rozvad�� a hlavní vypína�, se umístí bu�

p�ímo do výtahové šachty, nebo v druhém p�ípad� do sk�ín� pro strojní za�ízení, kterou lze 

umístit vedle výtahové šachty do kterékoliv stanice. 

a)  b)  c)  d)  

Obr. 3.5 – a) P�dorys šachty s pohonem uvnit� [12], b) Sk�í� pro strojní za�ízení [12], c) 

Sk�í� pro strojní za�ízení v praxi, d) Umíst�ní sk�ín� pro strojní za�ízení [15] 

3.3 Volba nejvhodn�jší varianty

Jako nejvhodn�jší provedení pro realizaci hydraulického výtahu v multifunk�ním 

areálu Slezské Rudoltice, jsem zvolil variantu nep�ímého pohonu umíst�ného vedle klece, 

s oby�ejným pístem o maximálním zdvihu 2350 mm, p�i jeho stavební výšce 2622 mm. 

Vzhledem k volnému prostoru v blízkosti výtahové šachty je provedení hydraulického 

výtahu se strojovnou. Kompletní provedení hydraulického výtahu pro multifunk�ní areál 

Slezské Rudoltice lze zhlédnout ve výkresové dokumentaci na dispozi�ním výkrese 

ozna�eném názvem: Hydraulický výtah 450. 

3.4 Základní zásady pro realizaci hydraulických výtah�

� hydraulické výtahy jsou vhodné pro náklady o velké hmotnosti, ale nedají se dopravit 

do velké výšky, ani vysokou rychlostí aniž by to nebylo vysoce energeticky náro�né, 



32 

� hydraulické výtahy by se nem�ly umis�ovat do prašného prost�edí a do prost�edí 

s agresivními výpary nebo plyny v podnicích jako nap�íklad chemické závody, tepelné 

elektrárny, koksovny, doly a podobn�, 

� podlaha ve výtahové šacht� a ve strojovn� výtahu musí být provedena tak, aby 

v p�ípad� úniku provozní kapaliny nedošlo k jejímu prosáknutí do okolí, 

� dovolené zp�soby pohonu jsou p�ímý a nep�ímý, 

� u výtah� s p�ímým pohonem musí být spojení mezi klecí a hydromotorem dostate�n�

pružné a použité spojovací prost�edky musí být zajišt�ny, 

� u výtahu s nep�ímým pohonem musí být hlava hydromotoru vedena a žádná �ást jejího 

vedení nesmí zasahovat do svislého pr�m�tu st�echy klece, 

� je-li ke zdvihání klece použito n�kolika hydromotor�, musí být navzájem hydraulicky 

spojeny, aby byl zajišt�n rovnom�rný tlak, 

� když je hydraulický válec zapušt�n do zem�, tak musí být opat�en ochranným 

pouzdrem, pokud zasahuje do jiných prostor, tak musí být vhodným zp�sobem 

chrán�n, (stejným zp�sobem musí být chrán�n i bezpe�nostní ventil se škrtícím 

ventilem a pevné potrubí, které je spojuje s válcem nebo navzájem), 

� ubíhající nebo stírající se tlaková kapalina z hydromotoru se musí zachycovat, 

� hydraulický válec musí být vybaven odvzduš�ovacím za�ízením, 

� mezi sousedními stupni teleskopického hydromotoru musí být zarážky, které zamezují 

píst�m opustit válec, 

� všechny �ásti hydraulického obvodu, musí být vhodná pro použitou hydraulickou 

kapalinu, p�i�emž tlaková potrubí a jejich p�íslušenství musí být vhodným zp�sobem 

upevn�na a musí být p�ístupná pro kontrolu, 

� d�ležitá jsou hydraulická ovládací a bezpe�nostní za�ízení, mezi které pat�í uzavírací 

ventil, zp�tný ventil, bezpe�nostní tlakový ventil, sm�rové ventily, bezpe�nostní ventil, 

škrtící ventil nebo škrtící zp�tný ventil a filtry, 

� pro kontrolu tlaku se musí použít tlakom�r, který musí být umíst�n v obvodu mezi 

zp�tným ventilem nebo ventilem pro sm�r dol� a ventilem uzavíracím, 

� nádrž s hydraulickou kapalinou musí být navržena a provedena tak, aby její hladina 

v nádrži byla snadno kontrolovatelná a aby ji bylo snadné plnit a vypoušt�t, 

� v p�ípad� nouzového provozu p�i pohybu klece sm�rem dol� musí být výtah vybaven 

ru�n� ovládaným nouzovým spoušt�cím ventilem, umíst�ným v p�íslušném prostoru 

pro strojní za�ízení (ve strojovn�, p�ípadn� ve sk�íni pro strojní za�ízení nebo na panelu 

pro nouzový pohon a zkoušky), 
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� v p�ípad� nouzového provozu p�i pohybu klece sm�rem nahoru u výtah� s klecí 

vybavenou zachycova�i nebo sv�racím za�ízením, musí být u každého výtahu ru�ní 

�erpadlo, jimž se dá pohybovat s klecí sm�rem nahoru, trvale namontovaném 

v p�íslušném prostoru pro strojní za�ízení, 

� na kladkách se musí provést opat�ení, která zabrání zran�ní osob, vypadnutí 

uvoln�ných lan z kladek a také vniknutí cizích t�les mezi lano a kladku, tyto ochranná 

za�ízení se sm�jí odejmout pouze p�i vým�n� lan, kladek a obnovování drážek. 

3.5 Výhody hydraulických výtah�

� nižší po�izovací náklady oproti trak�ním výtah�m, 

� není zapot�ebí vyvažovacího závaží a prvk� k n�mu pot�ebných (v n�kterých 

p�ípadech se instaluje), 

� není t�eba oboustranných zachycova��, 

� nemusí mít omezova� rychlosti (v ojedin�lých instalacích se používají), 

� nemusí mít vážení jako trak�ní výtahy, 

� odpadá nevzhledná strojovna na st�eše budovy, 

� u varianty s p�ímým pohonem není zapot�ebí lan, u varianty s nep�ímým pohonem 

sta�í kratší délka lan než u trak�ních výtah�, 

� nastává energetický výdaj pohonu jen p�i jízd� nahoru, 

� p�i výpadku proudu, pomocí ventilu nouzového sjezdu sjede výtah do nejbližší nižší 

stanice (pomocí 12V baterie), 

� do stejn� velké šachty se dá nainstalovat stejná nebo v�tší kabina v porovnání s výtahy 

s elektrickým trak�ním pohonem. 

3.6 Nevýhody hydraulických výtah�

� vysoký p�íkon pohonu, 

� z d�vodu vysokého p�íkonu pohonu, mívají omezenou rychlost (standardn� maximáln�

do 0,63 m/s), 

� jsou limitované zdvihem (obvykle maximáln� p�ibližn� do 20 m), 

� mají vyšší náklady na servis (nutná údržba – vým�na oleje, t�sn�ní a podobn�), 

� nutný protiolejový nát�r podlahy a st�n do výšky 100 mm v prohlubni šachty a ve 

strojovn�. 



34 

4 Vybrané pot�ebné výpo�ty pro hydraulický výtah

P�ehled použitých veli�in a jejich hodnot

Tab. 4.1 – Pot�ebné hodnoty pro následující výpo�ty 

P = 570 [kg] np = 1 [-] DkH = 400 [mm] epp = 0,5 [mm] 

Q = 450 [kg] nlH = 4 [-] Lkp = 315 [mm] epv = 1 [mm] 

mh = 30 [kg] LlH = 12 [m] �H = 180° = � g = 9,81 [m�s-2] 

�ol = 890 [kg�m-3] dlH = 10 [mm] iH = 2 [-] E = 210000 [MPa]

Parametry lana

Dle katalogu (viz P�íloha A) dodavatele ocelových lan LANA Beránek s.r.o. volím 

lano pr�m�ru 10 mm, konstrukce 6 x 19 SEAL (1+9+9) + FC, o jmenovité pevnosti drátu 

1770 MPa, odpovídající norm� DIN 3058 o t�chto dalších parametrech: 

qlH = 0,373 [kg�m-1] - hmotnost 1 metru lana, 

FzH = 58600 [N] - zaru�ená únosnost lana, 

FjH = 68100 [N] - jmenovitá únosnost lana. 

Obr. 4.1 – Zvolené ocelové lano typu SEAL [14] 

Dovolený sou�initel bezpe�nosti lan

KDOVlH = 12 [-] [7] 

Sou�initel bezpe�nosti lan je pom�r mezi zaru�enou únosností lana a nejv�tší silou 

v tomto lanu, stojí-li klec se jmenovitým zatížením v nejnižší stanici. 
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4.1 Stanovení po�tu osob

a) Ze vzorce 

osob
Qnosnost

6
75

450

7575
===  [7] (4.1) 

b) Z tabulky 

Dle tabulky 1.2 z normy [7] je minimální užitná plocha v kleci pro 6 osob 1,17 m2. 

Rozm�ry mnou navržené klece jsou 1000/1250 mm, což dává dostate�nou užitnou plochu 

1,25 m2. 

Dle obou variant vychází výsledný po�et osob roven hodnot� 6. Kdyby se hodnoty 

lišily, tak po�et osob musí samoz�ejm� odpovídat nižší hodnot� z obou variant. 

4.2 Kontrola lan – stanovení sou�initele bezpe�nosti

( )
gLqn

n

QPg

nF
K

lHlHlH

p

lHzH
lH

⋅⋅⋅+
+⋅

⋅
=  [-] (4.2) 

( )
81,912373,04

1

45057081,9
458600

⋅⋅⋅+
+⋅

⋅
=lHK

02,23=lHK

Podmínka: DOVlHlH KK ≥

1202,23 >  – podmínka vyhovuje 

4.3 P�edb�žný výpo�et a volba hydraulického pístu

Výpo�et budu provád�t dle základních vzorc� z oblasti oboru tekutinových 

mechanism� a celkovou ú�innost, která bývá u p�ímo�arých motor� (90 až 95) % budu 

volit  92,0=Hη . Dále budu volit tlak dle �ady tlak� od výrobce MPapH 4= . 
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Maximální síla p�sobící na píst

( ) ( )[ ]lHlHlHhHp LnqmQPigF ⋅⋅+++⋅⋅=max_  [N] (4.3) 

( ) ( )[ ]124373,030450570281,9max_ ⋅⋅+++⋅⋅=pF

NFp 20482max_ =

Pot�ebná �inná plocha

HH

p

H
p

F
S

η⋅
=

max_  [mm2] (4.4) 

92,04

20482

⋅
=HS

276,5565 mmSH =

Pr�m�r pístu

π
H

H

S
D

⋅
=

4
 [mm] (4.5) 

π

76,55654 ⋅
=HD

mmDH 18,84=

Volím nejbližší vyšší pr�m�r hydraulického pístu mmD p 90=  s tlouš�kou st�ny 

mme pcyl 5_ = , dle �ady pr�m�r� z katalogu (viz P�íloha B) italského výrobce START 

ELEVATOR Srl  a k n�mu odpovídající válec s t�mito dalšími parametry: 

Lp = 2350 [mm] - délka pístu, 

A = 1335 [mm2] - pr��ez pístu, 

Jp = 1210004 [mm4] - moment setrva�nosti pístu, 

Ap = 6362 [mm2] - plocha �ela pístu, 

�p = 10,5 [kg�m-1] - hmotnost 1 metru pístu, 

Rmp = 510 [MPa] - mez pevnost materiálu pístu (FE 510), 

Rp0,2p = 355 [MPa] - mez kluzu materiálu pístu (FE 510), 

Dv = 133 [mm] - vn�jší pr�m�r válce, 
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Di = 124 [mm] - vnit�ní pr�m�r válce, 

ecyl_v = 4,5 [mm] - tlouš�ka st�ny válce, 

Rp0,2v = 355 [MPa] - mez kluzu materiálu válce (FE 510), 

mvH = 80 [kg]  - hmotnost válce. 

Obr. 4.2 – Hydraulický nep�ímý pohon v praxi, jeho samostatné znázorn�ní [22] 

a zobrazení hydraulického válce s pístem a kladkovou hlavou v dolní poloze z mého �ešení 

4.4 Výpo�et pístu (kontrola)

a) Kontrola pístu na vzp�r 

Vzp�rná délka pístu

kppvz LLL +=  [mm] (4.6) 

3152350+=vzL

mmLvz 2665=
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Štíhlostní pom�r pístu

p

vzP
J

A
L ⋅=λ  [-] [5] (4.7) 

1210004

1335
2665 ⋅=Pλ

52,88=Pλ

Kritická síla pro namáhání na vzp�r pro 100<Pλ

( )[ ]hppH mLQPigF +⋅⋅⋅++⋅⋅⋅= −3
5 1064,04,1 γ  [N] [7] (4.8) 

( )[ ]301023505,1064,0450570281,94,1 3
5 +⋅⋅⋅++⋅⋅⋅= −F

NF 27,286465 =

( )
�
�
�

�

�
�
�

�
�
�

	


�

�
⋅−−⋅≤

2

5 100
210

2
P

mpmp RR
A

F
λ

 [N] [7] (4.9) 

( )
�
�
�

�

�
�
�

�
�
�

	


�

�
⋅−−⋅≤

2

5 100

52,88
210510510

2

1335
F

NN 30,18351327,28646 <  – podmínka vyhovuje 

b) Výpo�et tlak� p�sobící na píst 

Maximální síla p�sobící na píst

NFp 20482max_ =  – viz (4.3) 

Minimální síla p�sobící na píst

( )[ ]lHlHlHhHp LnqmPigF ⋅⋅++⋅⋅=min_  [N] (4.10) 

( )[ ]124373,030570281,9min_ ⋅⋅++⋅⋅=pF

NFp 11653min_ =
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Maximální tlak p�sobící na píst

p

ppp

A

gLF
p

⋅⋅⋅+
=

−3
max_

max

10γ
 [MPa] (4.11) 

6362

81,91023505,1020482 3

max

⋅⋅⋅+
=

−

p

MPap 26,3max =

Minimální tlak p�sobící na píst

p

ppp

A

gLF
p

⋅⋅⋅+
=

−3
min_

min

10γ
 [MPa] (4.12) 

6362

81,91023505,1011653 3

min

⋅⋅⋅+
=

−

p

MPap 87,1min =

c) Kontrola tlouš�ky st�ny pístu 

pp

p

pp

p e
D

R

p
t +⋅

⋅⋅
=

2

7,13,2

2,0

max  [mm] [7] (4.13) 

5,0
2
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355

26,37,13,2
+⋅

⋅⋅
=pt

mmt p 12,2=

Podmínka: pcylp et _≤

  mmmm 512,2 <  – podmínka vyhovuje 

4.5 Výpo�et válce (kontrola)

a) Kontrola tlouš�ky st�ny válce 

pv

v

vp

v e
D

R

p
t +⋅

⋅⋅
=

2

7,13,2

2,0

max  [mm] [7] (4.14) 
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1
2

133

355

26,37,13,2
+⋅

⋅⋅
=vt

mmtv 39,3=

Podmínka: vcylv et _≤

mmmm 5,439,3 <  – podmínka vyhovuje 

b) Kontrola tlouš�ky základny válce 

Obr. 4.3 – Typ a parametry základný hydraulického válce [22] 

11 2,0 er ⋅≥  [mm] [7] (4.15) 

222,01 ⋅≥r

mmr 4,41 ≥  a zárove� mmr 51 ≥  [7] 

mmmm 4,48 >  a zárove� mmmm 58 >  – podmínky vyhovují 

11 5,1 su ⋅≤  [mm] [7] (4.16) 

5,75,11 ⋅≤u

mmu 25,111 ≤

mmmm 25,115,6 <  – podmínka vyhovuje 

111 ruh +≥  [mm] [7] (4.17) 

85,61 +≥h

mmh 5,141 ≥

mmmm 5,1419 >  – podmínka vyhovuje 
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1
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3,11 +

⋅⋅
⋅�
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�

�
−⋅≥u

mmu 52,31 ≥

mmmm 52,35,6 >  – podmínka vyhovuje 

4.6 Kontrola podp�ry hydromotoru

Dle katalogu prodejce Ferona a.s. volím jako podp�ru pístu ocelový uzav�ený profil 

�tvercového pr��ezu o rozm�ru 100 x 4 [mm], odpovídající norm� �SN EN 10219-2, 

z materiálu S235JRH o t�chto dalších parametrech: 

SpH = 1490 [mm2] - plocha pr��ezu podp�ry, 

JpH = 2260000 [mm4] - kvadratický moment pr��ezu, 

LpH = 2400 [mm] - délka podp�ry. 

Obr. 4.4 – Podp�ra v praxi, znázorn�ní jejího �ezu a zobrazení podp�ry z mého �ešení 
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Maximální hmotnost oleje ve válci

( ) 3

23

10
4

10 −
−

⋅⋅
⋅⋅

⋅= p
i

olol L
D

m
π

ρ  [kg] (4.20) 

( ) 3

23

102350
4

10124
890 −

−

⋅⋅
⋅⋅

⋅=
π

olm

kgmol 26,25=

Maximální síla p�sobící na podp�ru  

( )olvHppH mmgFF +⋅+= max_max_  [N] (4.21) 

( )26,258081,920482max_ +⋅+=pHF

NFpH 21515max_ =

Štíhlostní pom�r

pH

pH

pHpH
J

S
L ⋅=λ  [-] [5] (4.22) 

2260000

1490
2400 ⋅=pHλ

62,61=pHλ

Jelikož štíhlostní pom�r 62,61=pHλ  je v�tší než mezní štíhlostní pom�r 60=mλ [3], 

musím podp�ru kontrolovat na vzp�r. Volím dovolený sou�initel bezpe�nosti ve vzp�ru 

KDOVvz = 6. 

Kritická síla  

2

2

pH

pH

kr
L

JE
F

⋅⋅
=

π
 [N] [3] (4.23) 

2

2

2400

2260000210000 ⋅⋅
=

π
krF
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NFkr 91,813212=

Stanovení sou�initele bezpe�nosti ve vzp�ru

max_pH

kr

vz
F

F
K =  [-] [3] (4.24) 

21515

91,813212
=vzK

8,37=vzK

Podmínka: DOVvzvz KK ≥

  68,37 >  - podmínka vyhovuje 

V této kapitole byla vypo�ítána v�tšina pot�ebných výpo�t� pro konstruk�ní provedení 

dispozi�ního výkresu hydraulického výtahu, p�evážn� dle normy [7]. Další výpo�ty jako 

nap�íklad kontrola nárazník� a jeho podp�r by byla po�ítána obdobn� jako v následujících 

kapitolách u varianty elektrického trak�ního výtahu na plochá lana. 

Veškeré další komponenty hydraulického obvodu bych volil stejn� jako hydraulický 

válec s pístem od výrobce START ELEVATOR Srl, dle výpo�tu na jejich internetových 

stránkách. Tento výpo�et je obsažen v p�íloze B, stejn� tak jako vybrané katalogové listy 

s parametry hydraulických válc� s písty v�etn� toho voleného mnou o pr�m�ru 90 mm 

a tlouš�ce st�ny 5 mm. 

Obr. 4.5 – Sortiment výrobk� spole�nosti START ELEVATOR Srl [22] 
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5 Technologické výpo�ty pro elektrický trak�ní výtah

P�ehled použitých veli�in a jejich hodnot

Tab. 5.1 – Pot�ebné hodnoty pro následující výpo�ty 

P = 570 [kg] dl = 2 [mm] a = 0,7 [m�s-2] Dpk = 80 [mm]

Q = 450 [kg] Ll = 5,4 [m] v = 1 [m�s-1] � = 180° = �

H = 4,2 [m] ik = 2 [-] g = 9,81 [m�s-2] Nps = 3 [-] 

nl = 3 [-] iz = 2 [-] Dt = 160 [mm] Npr = 0 [-] 

Dovolený sou�initel bezpe�nosti lan

KDOVl = 12 [-] [6] - u pohonu s t�ecími kotou�i se t�emi nebo více nosnými lany. 

Parametry lana

Dle katalogu dodavatele ocelových lan TYMA CZ, s.r.o. volím ploché lano typu 

Contitech Polyflat F 30 XHPII, o ší�ce 30 mm, tlouš�ce 3,3 mm a s pr�m�rem drát� 2 mm 

o t�chto dalších parametrech: 

Fz = 50000 [N] - zaru�ená únosnost lana, 

ql = 0,3 [kg�m-1] - metrová hmotnost lan, 

f = 0,321 [-]  - sou�initel t�ení mezi lanem a �emenicí. 

Obr. 5.1 – Ploché ocelové lano v polyuretanovém obalu [24] 

Obr. 5.2 – �ez ocelovým tažným vláknem [24] 
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5.1 Stanovení po�tu osob

a) Ze vzorce 

osob
Qnosnost

6
75

450

7575
===  [6] (5.1) 

b) Z tabulky 

Dle tabulky 1.2 z normy [6] je minimální užitná plocha v kleci pro 6 osob 1,17 m2. 

Rozm�ry mnou navržené klece jsou 1000/1250 mm, což dává užitnou plochu 1,25 m2. 

Dle obou variant vychází výsledný po�et osob roven hodnot� 6. Kdyby se hodnoty 

lišily, tak po�et osob musí samoz�ejm� odpovídat nižší hodnot� z obou variant. 

5.2 Kontrola lan

a) Kontrola lan – stanovení sou�initele bezpe�nosti 

( )
gLqn

i

QPg

nF
K

lll

k

lz

l

⋅⋅⋅+
+⋅

⋅
=  [-] (5.2) 

( )
81,94,53,03

2

45057081,9
350000

⋅⋅⋅+
+⋅

⋅
=lK

7,29=lK

Podmínka: DOVll KK ≥

  127,29 >  – podmínka vyhovuje 

b) Kontrola lan – stanovení minimálního sou�initele bezpe�nosti  

Ekvivalentní po�et hnacích kotou��

1)( =tequivN  [-] [6] - pro polokruhové drážky se zá�ezem (v mém p�ípad� ploché). 
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Pom�r pr�m�r� t�ecího kotou�e a p�evád�cí kladky

4
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�
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�
=

pk

t
p

D

D
K  [-] [6] (5.3) 

4

08,0

16,0
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�

	


�

�
=pK

16=pK

Ekvivalentní po�et lanových kladek

( )prpsppequiv NNKN ⋅+⋅= 4)(  [-] [6] (5.4) 

( )04316)( ⋅+⋅=pequivN

48)( =pequivN

Ekvivalentní po�et odklán�cích kladek

)()( pequivtequivequiv NNN +=  [-] [6] (5.5) 

481+=equivN

49=equivN

Minimální sou�initel bezpe�nosti lan
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002,0

16,0
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002,0

16,0

491085,695
log

6834,2K

29,12min =K

Podmínka: lKK ≤min

  7,2929,12 <  – podmínka vyhovuje 

5.3 Trak�ní schopnost

Obr. 5.3 – Ukázka zat�žujících sil a lanování 

5.3.1 Podmínka 1 

Klec musí z�stat stát ve stanici, bez skluzu, je-li zatížena 125 % jmenovitého zatížení. 

a) Nakládání - plná klec dole 

Síla na stran� klece

( )

k

lllk
Npld

i

LqniPQg
T

⋅⋅⋅++⋅⋅
=

25,1
1  [N] (5.7) 

( )
2

4,53,03257045025,181,9
1

⋅⋅⋅++⋅⋅
=NpldT

NT Npld 59,56021 =
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Síla na stran� vyvažovacího závaží

z

Npld
i

Q
Pg

T

�
�

	


�

�
+⋅

=
2

2  [N] (5.8) 

2
2

450
57081,9

2

�
�

	


�

�
+⋅

=NpldT

NT Npld 48,38992 =

Kontrola trak�ní schopnosti

α⋅≤ f

Npld

Npld
e

T

T

2

1  [-] [6] (5.9) 

π⋅≤ 321,0

48,3899

59,5602
e

741,2437,1 <  – podmínka vyhovuje 

b) Nakládání - plná klec naho�e 

Síla na stran� klece

( )
k

Np
i

PQg
T

+⋅⋅
=

25,1
ln1  [N] (5.10) 

( )
2

57045025,181,9
ln1

+⋅⋅
=NpT

NT Np 91,5554ln1 =

Síla na stran� vyvažovacího závaží

z

lllz

Np
i

Lqni
Q

Pg

T

�
�

	


�

�
⋅⋅⋅++⋅

=
2

ln2  [N] (5.11) 
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2

4,53,032
2

450
57081,9

ln2

�
�

	


�

�
⋅⋅⋅++⋅

=NpT

NT Np 15,3947ln2 =

Kontrola trak�ní schopnosti

α⋅≤ f

Np

Np
e

T

T

ln2

ln1  [-] [6] (5.12) 

π⋅≤ 321,0

15,3947

91,5554
e

741,2407,1 <  – podmínka vyhovuje 

5.3.2 Podmínka 2 

Musí být zajišt�no, že nouzové zabrzd�ní nezp�sobí v�tší zpomalení prázdné klece 

nebo klece zatížené jmenovitým zatížením než je zpomalení nárazníkem v�etn� nárazníku 

s redukovaným zdvihem. Tuto podmínku nekontroluji v plném rozsahu, jelikož pot�ebné 

hodnoty pro výpo�et zpomalení se ur�ují zkouškami. Provádím jen kontrolu trak�ní 

schopnosti p�i nouzovém zabrzd�ní pro nejmén� p�íznivou variantu. 

Síla na stran� klece – nouzové zabrzd�ní (nejhorší varianta – plná klec, sm�r dol�)

( ) ( )

k

lllk
NZplsd

i

LqniQPag
T

⋅⋅⋅++⋅+
=1  [N] (5.13) 

( ) ( )
2

4,53,0324505707,081,9
1

⋅⋅⋅++⋅+
=NZplsdT

NT NZplsd 18,54111 =

Síla na stran� vyvažovacího závaží

( )

z
NZplsd2 i

2

Q
Pag

T
�
�

	


�

�
+⋅−

=  [N] (5.14) 
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( )

2
2

450
5707,081,9

2

�
�

	


�

�
+⋅−

=NZplsdT

NT NZplsd 23,36212 =

Kontrola trak�ní schopnosti

α⋅≤ f

NZplsd

NZplsd
e

T

T

2

1  [-] [6] (5.15) 

π⋅≤ 321,0

23,3621

18,5411
e

741,2494,1 <  – podmínka vyhovuje 

5.3.3 Podmínka 3 

Klec se nesmí zvedat, sedí-li vyvažovací závaží na nárazníku a výtahový stroj se otá�í 

sm�rem pro jízdu nahoru. 

Síla na stran� klece – prázdná klec (horší varianta)

k

VZnN
i

Pg
T

⋅
=1  [N] (5.16) 

2

57081,9
1

⋅
=VZnNT

NT VZnN 85,27951 =

Síla na stran� vyvažovacího závaží

( )

z

lllz
VZnN

i

Lqnig
T

⋅⋅⋅⋅
=2  [N] (5.17) 

( )
2

4,53,03281,9
2

⋅⋅⋅⋅
=VZnNT

NT VZnN 68,472 =
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Kontrola trak�ní schopnosti

α⋅≥ f

VZnN

VZnN e
T

T

2

1  [-] [6] (5.18) 

π⋅≥ 321,0

68,47

85,2795
e

741,2642,58 >  – podmínka vyhovuje 

5.4 Volba a kontrola nárazníku klece

Volím po�et nárazník� nnk = 1, typu E2 o pr�m�ru 125 mm a výšce 100 mm od 

výrobce ETN Elastomer-Technik Nürnberg GmbH o t�chto dalších parametrech 

ode�tených z katalogového listu obsaženém v p�íloze C pro jmenovitou rychlost 1 m�s-1: 

mmink = 263 [kg] - minimální zatížení, 

mmaxk = 1486 [kg] - maximální zatížení, 

xmk = 90,5 [mm] - mezní stla�ení nárazníku, 

Fmk = 663200 [N] - zatížení pro mezní stla�ení nárazníku. 

Obr. 5.4 – Zvolený pryžový nárazník klece typu E2 

Statická síla p�sobící na nárazník

( )

nk

lll
snk

n

gLqnQP
F

⋅⋅⋅++
=  [N] (5.19) 

( )
1

81,94,53,03450570 ⋅⋅⋅++
=snkF

kgNFsnk 102588,10053 =



52 

Kontrola ú�innosti nárazníku

ksnkk mFm maxmin ≤≤  [kg] (5.20) 

kgkgkg 14861025263 ≤≤ – podmínka vyhovuje 

Skute�né stla�ení nárazníku – ode�teno z grafu obsaženém v p�íloze C

mmxk 43=

Podmínka: mkk xx ≤

  mmmm 5,9043 < – podmínka vyhovuje 

5.5 Volba a kontrola nárazníku vyvažovacího závaží

Volím po�et nárazník� nnp = 2, typu T2 o pr�m�ru 100 mm a výšce 80 mm od výrobce 

ETN Elastomer-Technik Nürnberg GmbH o t�chto dalších parametrech ode�tených 

z katalogového listu obsaženém v p�íloze C pro jmenovitou rychlost 1 m�s-1: 

mminp = 290 [kg] - minimální zatížení, 

mmaxp = 800 [kg] - maximální zatížení, 

xmp = 63 [mm]  - mezní stla�ení nárazníku, 

Fmp = 50000 [N] - zatížení pro mezní stla�ení nárazníku. 

Obr. 5.5 – zvolený nárazník vyvažovacího závaží typu T2 

Statická síla p�sobící na jeden nárazník

np

lll

snp
n

gLqn
Q

P

F

⋅�
�

	


�

�
⋅⋅++

=
2

 [N] (5.21) 
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2

81,94,53,03
2

450
570 ⋅�

�

	


�

�
⋅⋅++

=snpF

kgNFsnp 40031,3923 =

Kontrola ú�innosti nárazníku

psnpp mFm maxmin ≤≤  [kg] (5.22) 

kgkgkg 800400290 ≤≤ – podmínka vyhovuje 

Skute�né stla�ení nárazníku – ode�teno z grafu obsaženém v p�íloze C

mmx p 29=

Podmínka: mpp xx ≤

  mmmm 6329 < – podmínka vyhovuje 

5.6 Výpo�et a volba pohonu

a) Pot�ebný výkon motoru 

Pro výpo�et pot�ebného výkonu je nutno kalkulovat s n�kolika ú�innostmi: 

	šachty = 0,82 [-] - ú�innost šachty, 

	stroje = 0,9 [-]  - ú�innost stroje, 

	fr.m. = 0,95 [-]  - ú�innost frekven�ního m�ni�e, 

3
.. 10

2
⋅⋅⋅

⋅⋅
==

mfrstroješachtyc

mech
p

vg
Q

P
P

ηηηη
 [kW] [25] (5.23) 

31095,09,082,0

181,9
2

450

⋅⋅⋅

⋅⋅
=pP

kWPp 148,3=
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b) Pot�ebný kroutící moment 

Rozdíl tah� v nejnep�ízniv�jší poloze (plná klec dole)

NpldNpld TTT 21max −=  [N] (5.24) 

48,389959,5602max −=T

NT 11,1703max =

Kroutící moment

2max
t

K

D
TM ⋅=  [N�m] (5.25) 

2

16,0
11,1703 ⋅=KM

mNM K ⋅= 25,136

Volím pohon s bezp�evodovým synchronním motorem s permanentními magnety SM 

160.20 R (o jmenovitém výkonu 3,3 kW s maximálním kroutícím momentem 225 N�m) 

mající dv� brzdy ZETATOP 207 V od n�meckého výrobce Ziehl-Abegg s.r.o., �ízený 

frekven�ním m�ni�em ZETADYN 3SC011 od stejné spole�nosti. 

Obr. 5.6 – Zvolený pohon od spole�nosti Ziehl-Abegg s.r.o. 

Návrh tohoto pohonu jsem si ov��il pomocí výpo�tového programu, který je 

k dispozici ke stažení p�ímo na internetových stránkách výrobce tohoto pohonu. Výpo�et 

z tohoto programu pro mou variantu, je obsažen v p�íloze D.  
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6 Vybrané pevnostní výpo�ty pro elektrický trak�ní výtah

Obr. 6.1 – 3D model elektrického trak�ního výtahu bez strojovny mého �ešení 
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P�ehled použitých veli�in a jejich hodnot

Tab. 6.1 – Pot�ebné hodnoty pro následující výpo�ty 

P = 570 [kg] Ll = 5,4 [m] l = 1600 [mm] Fsnk = 10053,88 [N] 

Q = 450 [kg] nl = 3 [-] kd = 2 [-] Fsnp = 3923,31 [N] 

mrsp = 150 [kg] ik = 2 [-] nnk = 1 [-] g = 9,81 [m�s-2] 

ql = 0,3 [kg�m-1] iz = 2 [-] nnp = 2 [-] E = 210000 [MPa]

6.1 Kontrola podp�ry nárazníku klece

Dle katalogu prodejce Ferona a.s. volím jako podp�ru nárazník� ocelový uzav�ený 

profil �tvercového pr��ezu o rozm�ru 70 x 3 [mm], odpovídající norm� �SN EN 10219-2, 

z materiálu S235JRH o t�chto dalších parametrech: 

Spnk = 781 [mm2] - plocha pr��ezu podp�ry, 

Jpnk = 575300 [mm4] - kvadratický moment pr��ezu, 

Lpnk = 563 [mm] - délka podp�ry, 

Rm_pnk = 360 [MPa] - mez pevnosti materiálu podp�ry. 

Obr. 6.2 – Model podp�ry nárazníku klece 

Maximální síla p�sobící na podp�ru nárazníku klece

dnksnkpnk knFF ⋅⋅=max_  [N] (6.1) 

2188,10053max_ ⋅⋅=pnkF

NFpnk 76,20107max_ =
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Štíhlostní pom�r

pnk

pnk

pnkpnk
J

S
L ⋅=λ  [-] [5] (6.2) 

575300

781
563 ⋅=pnkλ

74,20=pnkλ

Jelikož štíhlostní pom�r 74,20=pnkλ  je menší než mezní štíhlostní pom�r 60=mλ

[2], sta�í podp�ru kontrolovat na prostý tlak. Volím dovolený sou�initel bezpe�nosti 

v tlaku KDOVtl = 6. 

Nap�tí v tlaku v podp��e  

pnk

pnk

pnk
S

F max_
=σ  [MPa] [3] (6.3) 

781

76,20107
=pnkσ

MPapnk 75,25=σ

Stanovení sou�initele bezpe�nosti v tlaku

pnk

pnkm

pnktl

R
K

σ
_

_ =  [-] [3] (6.4) 

75,25

360
_ =pnktlK

98,13_ =pnktlK

Podmínka: DOVtlpnktl KK ≥_

  698,13 >  – podmínka vyhovuje 
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6.2 Kontrola podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží

Dle katalogu prodejce Ferona a.s. volím jako podp�ru nárazník� ocelový uzav�ený 

profil �tvercového pr��ezu o rozm�ru 70 x 3 [mm], odpovídající norm� �SN EN 10219-2, 

z materiálu S235JRH o t�chto dalších parametrech: 

Spnp = 781 [mm2] - plocha pr��ezu podp�ry, 

Jpnp = 575300 [mm4] - kvadratický moment pr��ezu, 

Lpnp = 380 [mm] - délka podp�ry, 

Rm_pnp = 360 [MPa] - mez pevnosti podp�ry. 

Obr. 6.3 – Model podp�ry nárazník� vyvažovacího závaží 

Maximální síla p�sobící na podp�ru nárazník� vyvažovacího závaží

dnpsnppnp knFF ⋅⋅=max_  [N] (6.5) 

2231,3923max_ ⋅⋅=pnpF

NFpnp 24,15693max_ =

Štíhlostní pom�r

pnp

pnp

pnppnp
J

S
L ⋅=λ  [-] [5] (6.6) 

575300

781
380 ⋅=pnpλ

00,14=pnpλ
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Jelikož štíhlostní pom�r 00,14=pnpλ  je menší než mezní štíhlostní pom�r 60=mλ

[2], sta�í podp�ru kontrolovat na prostý tlak. Volím dovolený sou�initel bezpe�nosti 

v tlaku KDOVtl = 6. 

Nap�tí v tlaku v podp��e  

pnp

pnp

pnp
S

F max_
=σ  [MPa] [3] (6.7) 

781

24,15693
=pnpσ

MPapnp 09,20=σ

Stanovení sou�initele bezpe�nosti v tlaku

pnp

pnpm

pnptl

R
K

σ
_

_ =  [-] [3] (6.8) 

09,20

360
_ =pnptlK

92,17_ =pnptlK

Podmínka: DOVtlpnptl KK ≥_

  692,17 >  – podmínka vyhovuje 

6.3 Kontrola roštu pohonu

Obr. 6.4 – Rošt s pohonem na nosném prvku 



6.3.1 Výpo�et nap�

Dle katalogu prodejce Ferona a.s. volím jako nosný 

zazd�ný, tedy vetknutý) ty

z materiálu S235JR o t�chto 

Wx_HEB = 216000 [mm3]

Jx_HEB = 15100000 [mm4

Výpo�et je proveden zjednodušen

osam�lou silou uprost�ed po

Obr. 6.5 – Schematické znázorn

Zat�žující síla v nejnep�ízniv
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et nap�tí nosného prvku

Dle katalogu prodejce Ferona a.s. volím jako nosný prvek roštu pohonu (který je 

ný, tedy vetknutý) ty� pr��ezu HEB 140, odpovídající norm

o t�chto parametrech: 

] - pr��ezový modul k ose ohybu x, 
4] - moment setrva�nosti k ose ohybu x. 

et je proveden zjednodušen� pro nejhorší možnou variantu, tedy zatížením 

�ed po�ítaného nosného prvku. 

Schematické znázorn�ní nosného prvku a pr�b�hu posouvajících sil [1]
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Nap�tí v ohybu v nosném prvku

HEBx

HEB
HEB

W

M

_

=σ  [MPa] [3] (6.11) 

216000

28,5747561
=HEBσ

MPaHEB 61,26=σ

D = 70 [MPa] [3] - pro materiál nosného prvku S235JR. 

Podmínka: DHEB σσ ≤

  MPaMPa 7061,26 <  – podmínka vyhovuje 

6.3.2 Výpo�et pr�hybu nosného prvku 

Obr. 6.6 – Schematické znázorn�ní pr�hybu nosného prvku [1] 
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mmyD 60,1=

Podmínka: DHEB yy ≤

  mmmm 60,119,0 <  – podmínka vyhovuje 

6.3.3 Výpo�et nap�tí v závitové ty�i 

Závitové ty�e jako sou�ást roštu pohonu slouží pomocí šestihranných matic k jeho 

dostate�n� tuhému uchycení k nosnému prvku a �ty�i z šestice závitových ty�í slouží 

zárove� k upevn�ní lan vedoucích p�es kladku vyvažovacího závaží, a proto je v této �ásti 

budu pevnostn� kontrolovat. Jde o závitové ty�e a matice M16 s t�mito parametry: 

PZT = 2 [mm]  - stoupání závitu, 

dZT = 16 [mm]  - pr�m�r závitové ty�e, 

d2ZT = 14,701 [mm] - st�ední pr�m�r závitu, 

d3ZT = 13,546 [mm] - malý pr�m�r závitu. 

D1ZT = 13,835 [mm] - malý pr�m�r závitu matice, 

hZT = 14,8 [mm] - výška matice. 

Zat�žující síla na jednu závitovou ty� v nejnep�ízniv�jší poloze – vyvažovací závaží dole
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4

546,13

58,1973
2_

⋅
=

π
σ ZTt

MPaZTt 69,13_ =σ

tD = 65 [MPa] [3] - pro materiál nosného prvku S235JR. 

Podmínka: tDZTt σσ ≤_

  MPaMPa 6569,13 <  – podmínka vyhovuje 

6.3.4 Výpo�et otla�ení závit� v závitové ty�i 

Obr. 6.7 – Znázorn�ní závit� matice a závitové ty�e s jejich parametry [2] 
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M�rný tlak v závitech

ZT

ZT

ZT
dHz

F
p

21 ⋅⋅⋅
=

π
 [MPa] [2] (6.18) 

701,140825,14,7

58,1973

⋅⋅⋅
=

π
ZTp

MPapZT 33,5=

pD = 20 [MPa] [2] - pro ocelovou závitovou ty� i matici. 

Podmínka: DZT pp ≤

  MPaMPa 2033,5 <  – podmínka vyhovuje 
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7 Záv�r

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodný typ výtahu pro multifunk�ní areál 

Slezské Rudoltice, jenž nemá na své st�eše strojovnu, a proto jednou z variant, kterou jsem 

se zabýval, byl hydraulický výtah s nep�ímým pohonem, pro n�hož byla navržena ocelová 

lana, hydromotor s pot�ebnými rozm�ry hydraulického pístu a podp�ra na které je umíst�n 

a tyto komponenty byly následn� p�evážn� dle normy �SN EN 81-2+A3 [7] 

zkontrolovány. 

Druhou variantu jsem vybíral z n�kolika druh� �ešení elektrického trak�ního výtahu 

bez strojovny a vzhledem k malým rozm�r�m horní �ásti šachty jsem zvolil �ešení se 

synchronním bezp�evodovým pohonem umíst�ným v tomto míst� a s lanováním 2:1 za 

použití plochých ocelových lan v polyuretanovém obalu. Tyto lana byly stejn� jako jejich 

trak�ní schopnost zkontrolovány dle normy �SN EN 81-1+A3 [6]. Dále jsem po�etn�

zjistil pot�ebné parametry pohonu a poté vyhovující vybral, a také jsem vhodn� zvolil 

nárazníky klece i vyvažovacího závaží a po�etn� je ov��il. Pevnostn� jsem zkontroloval 

i podp�ry t�chto nárazník� a dv� �ásti roštu pohonu, konkrétn� nosný prvek tohoto roštu, 

na n�mž je pohon umíst�n v horní �ásti šachty a závitové ty�e, prost�ednictvím kterých je 

pohon k nosnému prvku p�ipevn�n, a zárove� nesou polovinu tíhy vyvažovacího závaží. 

Ob� varianty by bylo možné do multifunk�ního areálu Slezské Rudoltice instalovat, 

což dokazují i dispozi�ní výkresy obou variant obsaženy v p�íloze diplomové práce, 

p�i�emž hydraulický výtah by byla levn�jší i jednodušší varianta, na druhou stranu ale 

varianta elektrického trak�ního výtahu bez strojovny v kombinaci s plochými ocelovými 

lany je elegantn�jší, zajímav�jší a v naší republice mén� �asté provedení výtahu a proto 

jsem se touto variantou zabýval více, což lze odvodit i z Obr. 6.1, na kterém je tento výtah 

i se všemi dopl�ky kompletn� vymodelován ve 3D pomocí programu Autodesk Inventor. 
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