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Anotace:  

Ve své bakalářské práci seznámím čtenáře s vývojem výtahů u nás i v zahraničí, 

s novodobými trendy a vizemi budoucnosti. Provozovatele a uţivatele výtahů seznámím    

s poţadavky na jejich provoz; s riziky, která si mohou provozovatelé způsobit zanedbáním 

svých povinností;  s riziky, která vznikají při montáţi, modernizaci, servisu, údrţbě            

a opravách výtahů; s rozborem účinnosti přijatých opatření na základě vyhodnocené 

analýzy rizik; s interními statistikami, které porovnám se statistikami Státního úřadu 

inspekce práce. Interní pojetí rizik porovnám i se zahraničními zdroji. V závěru mé práce 

vyhodnotím řízení rizik ve společnosti, ve které působím, případně stanovým doporučení 

pro zvýšení bezpečnosti po dobu ţivotnosti výtahu. 

 

Key words: lift (GB), elevator (US), hazard, risk 

 

Annotation:  

In my thesis readers are acquainted with the development of elevators at home and abroad, 

with modern trends and visions of the future. Elevator operators and users acquainted with 

the requirements for their operation; with risks that may cause operators neglect of their 

duties; risks that arise when installing, upgrading, servicing, maintenance and repair         

of elevators; analyzing the effectiveness of corrective action taken on the basis of assessed 

risk analysis; reader acquainted with internal statistics, which compare the statistics          

of the State Labour Inspection Office. Internal job hazard analyze compare with foreign 

sources. At the end of my thesis will evaluate the risk management company in which        

I operate, where a tent recommendations to improve safety throughout the life of the 

elevator. 
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Rešerše:  

V knize Technický průvodce 55, Výtahy a eskalátory autoři L. Janovský a J. Doleţal velice 

zajímavě popisují vývoj výtahů. Abych čtenáře uvedla do historie a vývoje výtahů, budu 

jejich text parafrázovat ve své bakalářské práci, protoţe velice přehledně a stručně popisuje 

historii vzniku výtahů a zachycuje tak nejdůleţitější momenty/ milníky ve vývoji výtahů, 

tedy předmětu, jímţ se zabývá má práce. Touto citací čtenáře uvedu do mnou probíraného 

tématu.   

Od autorů Bangash M. Y. H., Bangash T., z knihy Lifts, Elevators, Escalators and Moving 

Walkways/ Travelators, jsem čerpala studii, která se zabývá moţnými zdroji incidentů 

spojených s pouţitím výtahů. Díky své moţnosti působit v nadnárodní společnosti, 

souhlasím s identifikovanými zdroji incidentů, a proto je zde pouţiji. 

Technické informace jsem do své práce čerpala, z publikace Technický průvodce 55, 

Výtahy a eskalátory od autorů L. Janovského a J. Doleţala; z publikace ELEVATOR 

MECHANICAL DESIGN: principles and concepts od autora L. Janovského; a z publikace 

Lifts, Elevators, Escalators and Moving Walkways/ Travelators od autorů Bangash M. Y. 

H., Bangash T. Tyto publikace popisují dopravu pomocí výtahů a eskalátorů, zabývají se 

jejich technickou koncepcí a jejich designem.  

Aktuálnost informací z publikací jsem porovnávala s: platnou legislativou, která řeší 

vyhrazená technická zařízení; s diplomovou prací studenta pana Martina Bortíka, 

Posouzení rizik při montáţi a servisu výtahů, z VŠB – TUO Ostrava z roku 2008; s veřejně 

dostupnými informacemi společnosti Otis a.s., s interními statistikami společnosti Otis a.s. 

a se známým technickým pokrokem. 

Veřejně dostupné informace společnosti Otis a.s. byly pro mě velice cenným zdrojem dat. 

Internetový server Otis.cz informuje o dnešních trendech a nastiňuje technický pokrok 

v tomto odvětví.  
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Svou práci jsem pojala formou rešerše. Seznamuji čtenáře s vývojem výtahů u nás              

i ve světě, s novodobými trendy i vizemi budoucnosti, s poţadavky na provoz výtahů         

a s riziky během celé doby jejich ţivotnosti. Řízení rizik podpořím analýzou úrazů           

ve společnosti Otis a.s. a analýzou Státního úřadu inspekce práce. V své práci posuzuji 

úroveň řízení bezpečnosti práce v Otis a.s. Jako ukazatele pouţívám interní měřítka 

k porovnání Otis oblastí a k porovnání s ostatními společnosti pouţívám data ze Státního 

úřadu inspekce práce. Práci píši pro kolegy z oddělení bezpečnosti a pro svého vedoucího. 

Jmenované osoby bych chtěla seznámit s úrovní bezpečnosti práce v Otis a.s. v porovnání 

s jinými subjekty. 
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1. Úvod 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila Technologická rizika při provozu výtahů. 

Pracuji jako bezpečnostní technik ve společnosti, která se zabývá montáţemi, 

modernizacemi, opravami, údrţbou a servisem výtahů. Můj zájem o vyhrazená zdvihací 

zařízení tedy vyplývá z mého pracovního zařazení. Mým osobním cílem v této práci bylo 

získání nových informací o výtazích. Výtah je zařízení, s nímţ se dnešní člověk setkává     

i několikrát za den. Je nedílnou součástí ţivota mnoha z nás. Mnoho osob by si jiţ bez 

tohoto zařízení nebylo schopno představit ţivot, zejména co se týče přepravy do bytových 

a kancelářských prostor. Výtah je fascinující zařízení. Je to jediné vyhrazené technické 

zařízení, do něhoţ vstupuje veřejnost. Zařízení, které slouţí pro vertikální přepravu osob. 

Zařízení, které prošlo obrovským vývojem, vţdyť první primitivní výtah byl sestrojen jiţ 

v roce 236 př. n. l. (historie vývoje výtahů ve světě a u nás – příloha č. 1 bakalářské práce). 

Je to lidská lenost a pohodlnost, která dala vzniku mnoha „uţitečným“ vynálezům, 

připomeňme například dálkové ovládání televize. Proto jsem si ke zpracování vybrala toto 

zajímavé vyhrazené technické zařízení. Ve své práci posuzuji zejména bezpečnost              

a ochranu zdraví při práci montérů, servisních a zkušebních techniků. Protoţe právě 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci je obor, který v dobách minulých neexistoval. Mnohé 

monumentální stavby historie vznikali relativně primitivním způsobem a ve velmi krutých 

podmínkách. Nemalé počty obětí na stavbách byly bezvýznamné. Přelom 20. a 21. století 

je dobou, která si zakládá na bezpečných pracovištích, pracovních podmínkách, 

ergonomických podmínkách a jiných aspektech. To vše pro ochranu jedince – člověka.   

Ve své práci chci ukázat, ţe bezpečnost a ochrana zdraví při práci jedince, je nyní hlavním 

cílem a zájmem dnešní společnosti.  

1.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Cílem bezpečnosti práce je omezování rizik ohroţujících ţivoty a zdraví osob, ţivotní 

prostředí nebo majetek. Základním a nezbytným krokem je hodnocení rizik.  

Riziko je definováno jako pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace (ohroţení)              

a závaţnost moţného následku. Je to kvantitativní a kvalitativní vyjádření ohroţení.  

Nebezpečí mohou představovat stroje, materiály, technologie a pracovní prostředí, tyto 

mohou být zdrojem moţného ohroţení nebo škody.  
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Aktivaci, která způsobí, ţe potenciální nebezpečí vyústí v určitý negativní následek, 

můţeme chápat jako ohroţení.  

Zákonnou povinností kaţdého zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci zaměstnanců, s ohledem na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, která se 

týkají výkonu jejich práce. Povinností zaměstnavatele je vytvořit bezpečné a zdraví 

neohroţující pracovní prostředí a pracovní podmínky při práci. Vytvoření bezpečného 

pracoviště vhodnou organizací bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k předcházení rizik 1 . 

Z výše uvedených povinností vyplývá, ţe analýza rizik prováděných činností a přijetí 

opatření k předcházení rizikům je nedílnou součástí a nezbytným krokem pro řízení rizik 

ve společnosti.  

1.2. Současný stav 

Mezi nejznámější společnosti současnosti v České Republice patří společnost Otis, 

Schindler, Kone a ThyssenKrupp. Trh s výtahy, eskalátory a pohyblivými chodníky je 

v České republice mezi těmito giganty rovnoměrně rozdělen. Na českém trhu působí          

i velké mnoţství drobných, většinou pouze regionálních výrobců. Unie výtahového 

průmyslu České republiky má k datu 5. 3. 2011 109 členů. Ve skutečnosti, je na českém 

trhu mnohem více firem, zabývajících se montáţemi, modernizacemi, servisem, údrţbou, 

zkouškami a opravami výtahů.  Po zadání klíčového slova „výtah“ do vyhledávače 

internetového portálu Seznam, vyhledávač vyfiltruje 518 odkazů 2 , 3 . 

V této kapitole budu popisovat trendy, které na trhu s výtahovou technikou určuje 

společnost Otis. Tato společnost si dlouhodobě zdrţí světové prvenství ve vývoji produktů.  

Nový výtah se nazývá Gen2. Řízení tohoto výtahu zajišťuje nejmodernější elektronika       

a software zajišťující optimální řízení s maximálním vyuţitím kapacity a minimálními 

obsluţnými a čekacími časy. Nejmodernější typ pohonu zajišťuje vyšší účinnost i přesnost. 

U tohoto typu výtahu jsou poprvé pouţita plochá lana se syntetickým povrchem. Pouţitím 

plochých ocelových lan v polyuretanovém pouzdře bylo moţné vyuţít úplně nový systém 

kompaktního, bezpřevodového výtahového pohonu s motorem s permanentními magnety. 

Pohon je umístěn v horní části výtahové šachty a je přístupný ze stropu kabiny. Výtahy 

řady Gen2 jsou řešeny i jako bezstrojovnové výtahy. Gen2 je spolehlivý a přesný systém 

zaručující klidnou, plynulou a komfortní jízdu. 
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U skupin výtahů se pouţívá systém RSR Plus (Otis Relative System Response Plus). Tento 

systém vybírá ze skupiny nevhodněji postavenou kabinu. Systém tak minimalizuje čekací 

časy a odstraňuje zbytečné prázdné jízdy. 

Kaţdé ploché lano se skládá z 12 ti lanek obsahujících sedm pramenů se sedmi vlákny, 

celkem tedy 588 vysoce pevnostních ocelových vláken. Plochá lana mají proti oproti 

ocelovým lanům klidnější chod, omezují hluk a vibrace, jsou o 20% lehčí a mají přibliţně 

třikrát vyšší ţivotnost. Stroje s plochými lany nevyţadují prostor pro strojovnu. 

Zabudované permanentní magnety v motoru umoţňují zmenšení velikosti pohonu o 70% 

proti klasickému stroji stejné nosnosti, vyuţívají menší třecí kotouč a navíc zvyšují 

energetickou účinnost aţ o 50%. Stroje není nutné mazat. Výroba systému Gen2 je 

certifikována podle normy ISO 14001 4 . 

Obrázek č. 01 Výtah s Gen2 technologií 4  

 

Pohony ReGen 

Otis přináší do segmentu nízkých a středně vysokých rezidenčních a komerčních budov 

výhody pohonu s rekuperací energie. Díky své konstrukci se pohony ReGen dokonale hodí 

k pouţití v systémech Gen2. Princip regenerativního pohonu spočívá ve schopnosti vracet 

energii zpět do sítě. Ve srovnání s nerekuperačními pohony sniţují pohony ReGen 
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spotřebu energie aţ o 75 %. Tyto pohony jsou tak efektivní, ţe jejich účinek se blíţí 

hodnotě 1 4 . 

1.3. Vize budoucnosti 

 

„Ukončete nástup do výtahu, příští stanice vesmír!“ citace Měsíčník 21. století, Revue 

objevů, vědy, techniky a lidí 

Kosmický výtah zatím existuje jen ve sci-fi filmech a ve fantaziích mnoha z nás. Myšlenku 

kosmického výtahu, který by nahradil rakety a raketoplány, rozpracoval v roce 1960 ruský 

vědec Jurij Arcutanov. Kosmický výtah označil jako „nebeskou lanovku“. V roce 1975 

přidal další detaily o „Orbitální věţi“ startovacím zařízení vyuţívajícím rotační energii 

Země, Američan Jerome Pearson z Wright-Pattersonova leteckého ústavu v zářijovém čísle 

Acta astronomica. Jiţ v roce 1969 A. R. Collar a J. W. Flower ze společnosti Journal of the 

British Interplanetary Society, dospěli k týmţ závěrům v článku „Čtyřiadvacetihodinový 

satelit na (relativně) nízké dráze“. Zkoumali moţnost zavěšení geosynchronní komunikační 

druţice mnohem níţe, neţ je přirozenými podmínkami daná výše 36 000 kilometrů. V roce 

1978 kosmický výtah zpopularizoval Arthur C. Clarke sci-fi románem Rajské fontány.    

Ve své knize podrobně popsal stavbu věţe, výběr místa stavby, materiál a další detaily. A. 

C. Clarke předpokládal, ţe obdobné věţe budou postaveny i na dalších místech planety 

(Brazílie, střední Afrika, Cejlon a Tichomoří) a ţe tyto čtyři věţe budou propojeny             

v ohromný prstenec, jenţ obepne planetu a umoţní lidem vystěhovat se do vesmíru. 

Pozemní stanice se musí nacházet na rovníku. Orbitální stanice by se dozajisté stala 

nejdůleţitější stavbou planety, umoţňovala by spojení s oběţnou dráhou. 

Cílem pro realizaci kosmického výtahu je napnout lano mezi Zemí a závaţím obíhajícím 

ve výšce 36 tisíc kilometrů po geostacionární dráze. Zde tělesa obíhají stejnou úhlovou 

rychlostí, jakou rotuje Země, tudíţ zůstávají stále nad stejným místem. Po tomto laně by 

potom mohly stoupat výtahy s nákladem. 

Nápad není tak šílený, jak se na první pohled můţe zdát. Je však třeba vyřešit řadu 

problémů. Kromě vývoje dostatečně pevného konstrukčního materiálu, je to například 

nebezpečí sráţek s mikrometeoroidy nebo rozkmitání, které by vedlo k přetrţení. 
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Obrázek č. 02 Vesmírná stanice výtahu 24  

 

Fullereny jsou nově objevené sférické molekuly, sloţené z pěti a šesti členných kruhů 

atomů uhlíků, kulovitého tvaru. Jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním jevům 

Zatím nejstabilnější známý fulleren obsahuje 60 atomů uhlíku, jeho čistá krystalická forma 

je tvrdší neţ diamant a dostala název fullerit C60. Fullereny jsou supravodivé, s alkalickými 

kovy vytváří sloučeniny, které jsou supravodivé při teplotách 18° Kelvina a vyšších. 

Vedoucí týmu chemiků, kteří v roce 1990 na Riceově univerzitě v americkém Hustonu 

připravilo trubicovou formu C60, Richard Smalley prohlásil, ţe je to nejpevnější materiál, 

který vůbec můţe existovat a dodal, ţe by mohl slouţit ke konstrukci kosmického výtahu. 

Richard Smalley za tento objev obdrţel i Nobelovu cenu za chemii. 

Obrázek č. 03 Vesmírný výtah 25  

 

Myšlenkou sestrojit kosmický výtah se zabývá i NASA. V roce 1992 byla posádka 

raketoplánu Atlantis pověřena k zajímavému pokusu, k vypuštění a znovu navinutí 

jedenadvacetikilometrového  vodítka. Pokus však díky zaseknutí odvíjecího mechanizmu 

selhal. Druhý pokus se uskutečnil v roce 1996, vodítko bylo odvinuto celé, ale poté se 
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přetrhlo. Na vině byla nedostatečná izolace a elektrický výboj. Praktické pokusy prozatím 

selhaly, ale dalšími byť jen teoretickými studiemi se zabývají vědci z renomovaných 

amerických institucí, jakými jsou: NASA, Institute for Advanced Concepts, Los Alamos 

National Laboratory nebo Nacional Space Society. 

Další aspekty, které bude nutné vzít v potaz a nezanedbat je počasí, bouřky, silné větry, 

sráţky se satelity a vesmírným odpadem, problémy s  kmitáním a výkyvy lana 

způsobenými slapovými jevy a jeho zahřívání vlivem slunečního svitu. Nezanedbatelná 

bude i ekonomická náročnost stavby. S jistotou lze tvrdit, ţe se bude jednat o největší 

investici v dějinách lidstva do nejdůleţitější stavby na planetě Zemi 5 , 6 , 7 . 

 

2. Rozdělení výtahů 

 

 

Výtah je zdvihací zařízení obsluhující 2 a více výškových úrovní. Kabina určená             

pro přepravu osob, nebo nákladů se pohybuje na vodítkách, která jsou pevná a odkloněná     

od svislé roviny v úhlu menším neţ 15°. 

 

Výtahy jsou určené k přepravě: 

- osob, 

- osob a nákladů, 

- pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, to znamená, ţe na ni lze bez obtíţí 

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

se na ní nachází 8 , 9 . 

Výtahy můţeme dělit do několika kategorií, jak podle pohonu, tak podle jejich vyuţití. 

Dělení podle účelu: 

- Třída I  - Výtahy určené pro dopravu osob 

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

přepravovat i náklady 

- Třída III  - Výtahy určené pro přepravu lůţek 

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

doprovázeny osobami 

- Třída V  - Malé nákladní výtahy 
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Nezatříděné: 

- Stolové výtahy 

- Bubnové výtahy 

- Nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob 

- Oběţné výtahy (páternostery) 

 

Dělení podle pohonu: 

- Elektrické výtahy 

o Lanové výtahy 

o Řetězové výtahy 

- Hydraulické výtahy 

o Výtahy s přímým hydraulickým pohonem – hydraulický píst je přímo spojen    

s klecí výtahu. 

o Výtahy s nepřímým hydraulickým pohonem – hydraulický píst působí            

na závěsná zařízení kabiny 10 . 

Výtahy určené pro dopravu osob/ osobní výtahy: 

Jsou výtahy, které jsou trvalou součásti staveb o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 

2 metry. Jedná se o zdvihací zařízení s motorickým pohonem. 

 

3. Zásady volby výtahů 

 

V administrativních centrech je největší vytíţení výtahů v ranní špičce, tedy před začátkem 

pracovní doby. Administrativní centra dávající přednost výtahům s vyšší rychlostí              

a sběrnému řízení. Další dopravní špička výtahů nastává v době během pauzy na oběd       

a po skončení pracovní doby. Pro výběr výtahu bylo od Otis (London) přijato jednoduché 

pravidlo:  

- 1 výtah pro 3 poschodí    - dobrý 

- 1 výtah pro 4 poschodí   - uspokojivý 

- 1 výtah pro 5 poschodí a víc    - slabý 
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V hotelech musí výpočet výtahů vycházet z obsazenosti ve špičce. Špička bývá ráno         

a večer při odjezdu a příjezdu hostů. Velké soustavy výtahů bývají umisťovány do niţších 

podlaţí, neboť zde bývají i prostory jako restaurace, společenské prostory, SPA, Wellness 

apod. Téměř všechny větší hotely vyţadují i specielní výtahy pro zaměstnance, zásobovací 

výtahy a výtahy na jiné vyuţití.  

Poţadavek obytných domů je velice podobný poţadavku hotelů. I servis zde musí být 

vysoké kvality.  

Důkladné posouzení vyţaduje plánování výtahů do nemocnic. Zde jsou potřeba pro 

pacienty, převoz lůţek, zaměstnance, návštěvníky a musí být zvaţovány i další moţné 

způsoby pouţití. 

Kalkulace pro maloobchodní zařízení je specifická. Otis je drţitelem podstatných údajů 

pro tyto kalkulace a je schopen určit optimální řešení 11 . 

 

4. Identifikace a hodnocení rizik 
 

4.1. Hodnocení rizik a stanovení nápravných opatření 

Hodnocení rizik a stanovení nápravných opatření bylo ve společnosti Otis a.s. provedeno 

týmem specialistů na konkrétní oblast, tedy osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. 

Rizika byla identifikována pro všechny činnosti prováděné při servisu, opravách, 

modernizacích a nových instalacích výtahů a pro zdroje nebezpečí. K identifikaci rizik 

byla pouţita metoda kontrolních seznamů a metoda What-if. Příloha č. 2. Identifikace        

a hodnocení rizik při provozu výtahů. 

Obecně jsme je rozdělili do šesti kategorií. Zmiňovaných šest kategorií jsou pro všechny 

jednotky Otis po celém světě stejné. 
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Tyto kategorie nebezpečí jsou: 

1) Zachycení nebo vtaţení do nebo mezi objekty 

2) Kontakt se zdrojem nebezpečné energie 

3) Zasaţení pohybujícím se objektem nebo náraz do objektu 

4) Zakopnutí, uklouznutí, pád 

5) Přetěţování, přílišná námaha 

6) Ostré hrany, škodlivé látky, nebezpečné podmínky 

4.2. Analýza úrazů 

 

Analýza úrazů ve společnosti Otis a.s. za roky 2006 – 2010, tedy průřez za 5 let,                

je poměrně objektivní ukázkou přijatých opatření na vyhodnocená rizika a úrovně stavu 

bezpečnosti práce ve společnosti Otis a.s. V analýze sleduji pouze úrazy s pracovní 

neschopností.  V uvedeném období byly ve společnosti 2 pracovní úrazy s celkovou 

pracovní neschopností 34 dní a to v roce 2006. Průměrný počet zaměstnanců: servisních 

techniků a montérů je stejný,  10. Počtem zaměstnanců se řadíme do kategorie 250 – 499 

zaměstnanců. Přičemţ počet přímých zaměstnanců (mechanici) a nepřímých 

(administrativní profese) je zhruba 50 : 50. 

Tabulka č. 01 Úrazy v Otis a.s. 12  

  Rok úrazu 2006 2007 2008 2009 2010 

Zdroj úrazu Druh úrazu Počet úrazů  

Výtahy 

Ostatní 2 0 0 0 0 

Smrtelný 0 0 0 0 0 

Závažný 0 0 0 0 0 

Celkem   2 0 0 0 0 

Otis je mezinárodní společnost se sídlem v USA. Vhledem k plošné rozlehlosti se Otis dělí 

do sedmi oblastí. Tyto oblasti jsou určeny místně. Otis a.s. Česká Republika patří             

do oblasti UCEA  - United Kingdom and Central Europe Areas. V této oblasti je 14 

podoblastí, mezi nimiţ je Česká a Slovenská republika jako jeden celek. Kaţdá z těchto 

oblastí hodnotí své podoblasti, a tyto se potom porovnávají mezi s sebou v úrovni dosaţené 

v řízení bezpečnosti práce. Sledovaná data za posledních 5 let, 2006 – 2010, ukazují         

na vývoj bezpečnosti v České a Slovenské republice. Celkový počet oblastí je 230 z čehoţ 

37 jsou výrobní provozy. 
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Kritérium hodnocení je Total Recordable Incident Rate (TRIR): Počet reportovaných 

incidentů na 200,000 odpracovaných hodin (odpovídá počtu 100 zaměstnanců na plný 

úvazek/rok). 

Statistiky ukazují na účinný a účelný systém řízení bezpečnosti práce v Otis Česká              

i Slovenská republika. Sniţování TRIR je důkazem vhodně stanovených i přijatých 

opatření na provedenou identifikaci a vyhodnocení rizik. 

Tabulka č. 02 Porovnání podoblastí v oblasti UCEA v roce 2006 12  

Porovnání v oblasti UCEA v roce 2006 

oblast 
Otis 

umístění 
UCEA 

umístění TRIR 

Továrna Berlín SSI/ Německo 10 1 0,00 

Továrna modernizační 
centrum Břeclav/ Česká 
Republika 17 2 0,00 

Továrna Oakland/ Anglie 55 3 0,00 

Rumunsko 58 4 0,00 

Slovinsko 60 5 0,00 

Továrna eskalátory Břeclav/ 
Česká Republika 75 6 0,26 

Továrna Berlín/ Německo 76 7 0,26 

Polsko 78 8 0,33 

Maďarsko 87 9 0,57 

Rakousko 88 10 0,57 

Anglie 112 11 0,97 

Chorvatsko 113 12 1,02 

Česká a Slovenská republika 130 13 1,28 

Německo střed 132 14 1,37 

Německo sever 135 15 1,39 

Německo jih 149 16 1,76 
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Tabulka č. 03 Porovnání podoblastí v oblasti UCEA v roce 2007 12  

Porovnání v oblasti UCEA v roce 2007 

oblast 
Otis 

umístění 
UCEA 

umístění TRIR 

Továrna modernizační 
centrum Břeclav/ Česká 
Republika 20 1 0,00 

Rumunsko 59 2 0,00 

Slovinsko 64 3 0,00 

Továrna Oakland/ Anglie 64 4 0,00 

Rakousko 81 5 0,21 

Polsko 86 6 0,31 

Továrna eskalátory Břeclav/ 
Česká Republika 93 7 0,53 

Maďarsko 97 8 0,58 

Česká a Slovenská republika 98 9 0,59 

Továrna Berlín SSI/ Německo 99 10 0,61 

Anglie 103 11 0,67 

Německo 117 12 0,97 

Chorvatsko 121 13 0,99 

 

Tabulka č. 04 Porovnání podoblastí v oblasti UCEA v roce 2008 12  

Porovnání v oblasti UCEA v roce 2008 

oblast 
Otis 

umístění 
UCEA 

umístění TRIR 

Polsko 8 1 0,00 

Továrna Berlín SSI/ Německo 10 2 0,00 

Továrna modernizační 
centrum Břeclav/ Česká 
Republika 20 3 0,00 

Chorvatsko 42 4 0,00 

Rumunsko 68 5 0,00 

Slovinsko 71 6 0,00 

Továrna Oakland/ Anglie 81 7 0,00 

Česká a Slovenská republika 112 8 0,54 

Německo 136 9 0,97 

Továrna eskalátory Břeclav/ 
Česká Republika 143 10 1,15 

Maďarsko 144 11 1,18 

Anglie 147 12 1,28 

Rakousko 157 13 1,49 
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Tabulka č. 05 Porovnání podoblastí v oblasti UCEA v roce 2009 12  

Porovnání v oblasti UCEA v roce 2009 

oblast 
Otis 

umístění 
UCEA 

umístění TRIR 

Česká a Slovenská republika 5 1 0,00 

Továrna Berlín SSI/ Německo 11 2 0,00 

Maďarsko 28 3 0,00 

Chorvatsko 49 4 0,00 

Rumunsko 71 5 0,00 

Slovinsko 76 6 0,00 

Bulharsko 86 7 0,54 

Továrna eskalátory Břeclav/ 
Česká Republika 103 8 0,35 

Polsko 118 9 0,62 

Německo 129 10 0,90 

Anglie 137 11 1,03 

Továrna modernizační 
centrum Břeclav/ Česká 
Republika 141 12 1,11 

Rakousko 150 13 1,30 

Továrna Oakland/ Anglie 193 14 12,17 

 

Tabulka č. 06 Porovnání podoblastí v oblasti UCEA v roce 2010 12  

Porovnání v oblasti UCEA v roce 2010 

oblast 
Otis 

umístění 
UCEA 

umístění TRIR 

Česká a Slovenská republika 11 1 0,00 

Polsko 18 2 0,00 

Továrna eskalátory Břeclav/ 
Česká Republika 22 3 0,00 

Maďarsko 38 4 0,00 

Chorvatsko 56 5 0,00 

Rumunsko 81 6 0,00 

Slovinsko 84 7 0,00 

Bulharsko 90 8 0,00 

Továrna Oakland/ Anglie 92 9 0,00 

Továrna Berlín SSI/ Německo 110 10 0,34 

Továrna modernizační 
centrum Břeclav/ Česká 
Republika 119 11 0,56 

Anglie 120 12 0,56 

Německo 129 13 0,73 

Rakousko 135 14 0,89 
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V roce 2006 byla Česká a Slovenská republika na 13. místě z 16 ti v UCEA, celkově        

na 130. místě ze všech oblastí Otis. V roce 2007 na 9. ze 13, celkově na 98. místě. V roce 

2008 na 8. ze 13, celkově na 112. V roce 2009 na 1. ze 14, celkově na 5. místě. V roce 

2010 si Česká a Slovenská republika udrţela své 1. místo, ale celkově se posunula          

z 5.  na 11. místo, byť si v klíčových ukazatelích udrţela výsledky v hodnotě „0“.   

Tabulka č. 07 Umístění České a Slovenské republiky v UCEA a v Otis 12  

Umístění CZ a SK 2006 2007 2008 2009 2010 

pořadí v UCEA 13 9 8 1 1 

pořadí v Otis 130 98 112 5 11 

 

Graf č. 01 Počet reportovaných incidentů na 200,000 odpracovaných hodin v České a 

Slovenské republice 12  

 

Úroveň systému řízení bezpečnosti práce jedním z klíčových ukazatelů a hodnotových 

toků společnosti. Strategické plánování v dlouhodobých i krátkodobých cílech, řadí 

bezpečnost práce na stejnou úroveň s etikou podnikání a se správným výkaznictvím. Tyto 

3 pilíře podpírají společnost v dosahování stanovených interních cílů. Bezpečnost práce jde 

„ruku v ruce“ s finanční stabilitou 12 . 

Statistiky Státního úřadu inspekce práce, které mi posktyl ing. Jiří Kysela, specialista       

na manipulaci s materiálem a zdvihací zařízení ukazují úrazy v letech 2006 – 2010 13 . 

Data, která mi poskytl byla nepřesná, např. uváděla pracovní úraz u organizace, která 

neměla ţádné zaměstnance nebo uváděla pracovní úrazy u organizací, které nebyly 
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zařazeny do kategorie podle počtu zaměstnanců. Z těchto informací lze vyvodit nedostatky 

v záznamech úrazů. Pro své statistiky pouţívám pouze přesná data, která mohu dále 

analyzovat. Celkově se tedy počet úrazů sníţil o 5. Těchto 5 úrazů jsem poníţila v řádku 

ostatní v roce 2006 o 4 úrazy a v roce 2008  o 1 úraz. Data, která mám k dispozici jsou 

souhrnná data se zdrojem úrazu „výtahy a jiná zdvihadla“. O tom kolik procent 

z uvedených úrazů byly opravdu v souvislosti s výtahy, lze jen spekulovat.  

Tabulka č. 08 Statistika úrazů SÚIP 13  

  Rok úrazu 2006 2007 2008 2009 2010 

Zdroj úrazu Druh úrazu Počet úrazů 

Výtahy a jiná zdvihadla 

Ostatní 16 6 8 13 25 

Smrtelný 1 3 2 0 1 

Závažný 4 7 2 5 3 

Celkem   21 16 12 18 29 

Statistiky SÚIP ukazují na to, ţe bezpečnost práce při provozu vyhrazených zdvihacích 

zařízení není vţdy prioritou podnikání. Poměrně vysoká čísla se objevují v organizacích 

s malým počtem zaměstnanců. Je nutné uvaţovat i fakt, ţe např. polovina ze zaměstnanců 

jsou administrativní pracovníci.  

Tabulka č. 09 Statistika úrazů SÚIP dle velikosti organizace 13  

  Rok úrazu 2006 2007 2008 2009 2010 

Zdroj úrazu Kategorie ESAW Počet úrazů 

 

1 - 9 zaměstnanců 4 1 2 2 0 

10 - 49 zaměstnanců 6 5 0 5 5 

50 - 249 zaměstnanců 4 5 4 3 7 

250 - 499 zaměstnanců 1 1 2 4 4 

500 a více zaměstnanců 6 4 4 4 13 

Celkem   21 16 12 18 29 

Abych přepočítala podíl úrazů na zaměstnance, pouţiji přepočet: počet úrazů / nejniţším   

a nejvyšším počtem zaměstnanců. Výsledky způrměruji a spočítám tak podíl počtu úrazů 

na jednoho zaměstnance. U organizací s počtem zaměstnanců 500 a více, budu vycházet 

pouze z dolní hranice, tedy z hranice 500 zaměstnanců. 
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Tabulka č. 10 Statistika úrazů  - přepočet na jednoho zaměstnance 

  Rok úrazu 2006 2007 2008 2009 2010 

Zdroj úrazu Kategorie ESAW Počet úrazů na jednoho zaměstnance 

 

1 - 9 zaměstnanců 0,472 0,305 0,611 0,611 0,000 

10 - 49 zaměstnanců 0,333 0.278 0,000 0,278 0,278 

50 - 249 zaměstnanců 0,047 0,059 0,094 0,035 0,082 

250 - 499 zaměstnanců 0,003 0,003 0,006 0.012 0,012 

500 a více zaměstnanců 0,012 0,008 0,008 0,008 0,026 

Celkem úrazů   21 16 12 18 29 

Dovoluji si proto tvrdit, ţe větší organizace vydávají více prostředků na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Na první zdání vidiltelné sniţování úrazů na zaměstnance jsou dle mého názoru pouze 

náhodné, v uvedených datach nelze pozorovat ţádný trend. 

Graf č. 02 Průměrný počet úrazů na 1 zaměstnance v roce 2006 v České republice 
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Graf č. 03 Průměrný počet úrazů na 1 zaměstnance v roce 2007 v České republice 

 

 

Graf č. 04 Průměrný počet úrazů na 1 zaměstnance v roce 2008 v České republice 
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Graf č. 05 Průměrný počet úrazů na 1 zaměstnance v roce 2009 v České republice 

 

 

 

Graf č. 06 Průměrný počet úrazů na 1 zaměstnance v roce 2010 v České republice 
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Graf č. 07 Grafické znázornění počtu úrazů na 1 zaměstnance v letech 2006 – 2010 

v organizacích v České republice 

 

Velmi zajímavé jsou grafy, které znázorňují procentuální podíl úrazů v jendotlivcýh letech 

na jednoho zaměstnance. Grafy vypovídají a velice nízké úrovni zajištění bezpečnosti        

a ochrany zdraví při práci v malých a středních organizacích.  

Graf č. 08 Grafické znázornění procentuálního podílu úrazů na jednoho zaměstnance 

z celkového počtu úrazů v roce 2006  
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Graf č. 09 Grafické znázornění procentuálního podílu úrazů na jednoho zaměstnance 

z celkového počtu úrazů v roce 2007  

 

 

 

Graf č. 10 Grafické znázornění procentuálního podílu úrazů na jednoho zaměstnance 

z celkového počtu úrazů v roce 2008 
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Graf č. 11 Grafické znázornění procentuálního podílu úrazů na jednoho zaměstnance 

z celkového počtu úrazů v roce 2009 

 

 

Graf č. 12 Grafické znázornění procentuálního podílu úrazů na jednoho zaměstnance 

z celkového počtu úrazů v roce 2010 

 

Výsledky výše uvedených grafů potvrzují přesvědčení velkých organizací, jako je např. 

Otis. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prioritou, bez níţ nelze podnikat.  
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5. Právní požadavky pro provoz výtahů  
 

 

Nejen zaměstnavatel má své povinnosti vůči svým zaměstnancům, ale i provozovatel 

objektu je povinen chránit zdraví svých nájemců správou o vyhrazená technická řízení, 

tedy o výtahy, jeţ jsou předmětem mé bakalářské práce. Provozovatel si pro tuto činnost 

najímá organizaci oprávněnou. 

Výtahy by měly být správně navrţeny, mechanické a elektrické části by měly být vyrobeny 

z dostatečně pevných materiálů, v odpovídající kvalitě a bez závad. 

Výtahy by měly být udrţovány v dobrém provozním stavu. Zejména by měla být zajištěna 

poţadovaná dimenze výtahu, tak aby byl výtah bezpečný navzdory opotřebení. 

Seznam právních a ostatních předpisů vztahujících se k bezpečnému provozu výtahů: 
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Studiemi identifikované oblasti incidentů související s výtahy: 

1) Vznik moţných incidentů: 

a. vtaţení do střiţných míst 

b. rozdrcení 

c. pád 

d. zasaţení  

e. zachycení 

f. poţár 

g. zasaţení elektrickou energií 

h. poškození materiálu 

i. opotřebení 

j. koroze 

2) Ochrana osob: 

a. uţivatelů 

b. výtahového personálu 

c. osoby vně výtahu, ve strojovně. 

3) Ochrana objektů: 

a. náklad přepravovaný v kabině 

b. výtah a jeho komponenty 

c. budova, ve které je výtah, šachta výtahu 11 . 

Pro provádění oprav, revizí a revizních zkoušek, musí mít organizace oprávnění. 

Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce. 

Provozovatel je povinen ověřovací zkouškou ověřit bezpečnost kaţdého výtahu, který 

uvádí do provozu nově, po rekonstrukci nebo po generální opravě.  Termín a čas konání 

ověřovací zkoušky je povinen písemně oznámit příslušnému inspektorátu bezpečnosti 

práce. Rozsah ověřovací zkoušky je dán technickými normami a podmínkami výrobce,   

dle poţadavků organizace, která provedla rekonstrukci či generální opravu, popřípadě 

podle zvláštních poţadavků orgánu dozoru. Organizace provádějící ověřovací zkoušku 

vyhotoví o zkoušce zápis. 

Provozovatel je povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce                 

na sjednaný den a za podmínek stanovených orgánem dozoru. Kontrolní prohlídku nebo 

zkoušku řídí nebo provádí revizní technik, nebo jiný odborně způsobilý pracovník 
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provozovatele. Revize, revizní zkoušky, zkoušky vyrobených, smontovaných, generální 

opravou renovovaných a rekonstruovaných zařízení smějí provádět jen revizní technici. 

Provozovatel je povinen písemně oznámit orgánu dozoru do evidence počet vyhrazených 

zdvihacích zařízení a způsob zajištění jejich revizí a zkoušek 14 . 

5.1. Porovnání 

V tomto článku bych chtěla upozornit na podobnost mezi údaji kategorie nebezpečí, článek 

4. 1. s oblastmi incidentů, souvisejících s výtahy. Porovnávám zde interní vyhodnocení 

společnosti Otis a vyhodnocením z publikace Lifts, Elevators, Escalators and Moving 

Walkways/ Travelators autorů M. Y. H. Bangashe a T. Bangashe.  

Vznik moţných incidentů: 

a. vtaţení do střiţných míst, 

b. rozdrcení, 

c. pád, 

d. zasaţení, 

e. zachycení, 

f. poţár, 

g. zasaţení elektrickou energií, 

h. poškození materiálu, 

i. opotřebení, 

j. koroze 11 . 

Kategorie nebezpečí v Otisu jsou: 

1) Zachycení nebo vtaţení do nebo mezi objekty 

2) Kontakt se zdrojem nebezpečné energie 

3) Zasaţení pohybujícím se objektem nebo náraz do objektu 

4) Zakopnutí, uklouznutí, pád 

5) Přetěţování, přílišná námaha 

6) Ostré hrany, škodlivé látky, nebezpečné podmínky 12 . 

Povšimněte si podobnosti mezi oblastmi moţných incidentů a kategoriemi. Vtaţení         

do střiţných míst, rozdrcení a zachycení je totéţ co zachycení nebo vtaţení do nebo mezi 

objekty. Pád odpovídá kategorii zakopnutí, uklouznutí, pád. Zasaţení odpovídá kategorii 
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zasaţení pohybujícím se objektem nebo náraz do objektu. Poţár, opotřebení, koroze 

poškození materiálu by se dalo přiřadit ke kategoriím přetěţování, přílišná námaha nebo  

do kategorie ostré hrany, škodlivé látky, nebezpečné podmínky. A zasaţení elektrickou 

energií je shodné s kategorií kontakt se zdrojem nebezpečné energie. 

Tabulka č. 07 Porovnání oblastí incidentů s kategoriemi nebezpečí 

vtaţení do střiţných míst zachycení nebo vtaţení do nebo mezi objekty 

rozdrcení zachycení nebo vtaţení do nebo mezi objekty 

pád zakopnutí 

uklouznutí 

pád 

zasaţení zasaţení pohybujícím se objektem nebo náraz do 

objektu 

zachycení zachycení nebo vtaţení do nebo mezi objekty 

poţár ostré hrany, škodlivé látky, nebezpečné podmínky 

zasaţení elektrickou energií kontakt se zdrojem nebezpečné energie 

poškození materiálu přetěţování, přílišná námaha 

ostré hrany, škodlivé látky, nebezpečné podmínky 

opotřebení přetěţování, přílišná námaha 

ostré hrany, škodlivé látky, nebezpečné podmínky 

koroze přetěţování, přílišná námaha 

ostré hrany, škodlivé látky, nebezpečné podmínky 

Dovoluji si tvrdit, ţe při hodnocení kategorií nebezpečí, Otis vycházel z obecně platných 

statistik. Vzhledem k pouţité literatuře, která se odkazuje na spolupráci s některými 

společnostmi, mezi něţ na prvních místech byla jmenována společnosti Otis, se mohu 

domnívat, ţe se právě Otis podílej na tvorbě statistik, které byly pouţity v publikaci autorů 

M. Y. H. Bangashe a T. Bangashe.  

5.2. Obecné zásady zajišťování bezpečnosti výtahů  

Výtah musí být navrţen a konstruován tak, aby plnil svou funkci. Jeho provoz nesmí 

vytvářet riziko pro jeho uţivatele a to ani v případě nesprávného pouţití. Na vyloučení 

kaţdého rizika, které vzniká po celou dobu ţivotnosti výtahu (doprava výtahu, montáţ, 

provoz, demontáţ) musí být přijato opatření. Pro výběr vhodného řešení se uplatňují tyto 

zásady: 
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 případná nebezpečí omezit jiţ při jeho návrhu a konstrukci 

 na nebezpečí, která nelze vyloučit, přijmout ochranná opatření 

 poskytnutí všech potřebných informací uţivateli o nebezpečích a nedostatcích 

Výtah musí být konstruován tak, aby se předešlo jinému neţ běţnému pouţití. Návod 

k pouţití musí definovat správné pouţití výtahu, ale i předvídat jeho nesprávné pouţití. 

Výtah musí být navrţen a zkonstruován tak, aby umoţňoval seřízení, údrţbu a pouţití 

zařízení bez rizika a tak, aby bylo moţné pouţít osobní ochranné prostředky 15 . 

5.3. Technické požadavky na výtahy z pohledu bezpečnosti osob       

a majetku 

Výtahy a bezpečnostní komponenty výtahů jsou stanovenými výrobky. 

Výtahy nesmí pro uţivatele znamenat ţádné nebezpečí ohroţení zdraví, bezpečnosti osob 

nebo majetku. Výtahy musí splňovat technické poţadavky týkající se ochrany zdraví          

a bezpečnosti. Moţnost vzniku nebezpečí musí dodavatel výtahu analyzovat, 

vyhodnocovat a přizpůsobit jeho výrobu. 

Technické poţadavky jsou: 

Nosná část: Nosná část výtahu musí být klecí a musí odpovídat stanovenému 

maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.  

Závěsná a podpěrná zařízení: Závěsná nebo podpěrná zařízení klece výtahu, musí 

minimalizovat riziko pádu klece. 

Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti): V případě překročení nosnosti výtahu musí 

zabránit jeho uvedení do pohybu. 

Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti. Nevztahuje se na výtahy, u nichţ pohonu 

zabraňuje překročení rychlosti. 

Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost. 

Výtahový stroj: Kaţdý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj, kromě výtahů,  

ve kterých jsou vyvaţovací závaţí nahrazena druhou klecí. Nesmí být přístupný veřejnosti, 

kromě údrţby a nouzových případů. 
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Ovládání: Vhodně konstruováno a umístěno, i pro osoby s omezeným pohybem. Funkce 

ovládacích prvků musí být jasně označeny.  

Elektrické obvody výtahů musí být namontovány a zapojeny tak, aby byla vyloučena 

moţnost záměny s jinými obvody. Aby bylo moţné vypnutí napájení i pod zatíţením, jízda 

výtahu byla umoţněna jen při správné činnosti bezpečnostních zařízeních a závada           

na elektroinstalaci nebyla příčinou ke vzniku nebezpečné situace. 

V šachtě výtahu nesmí být potrubí, elektrická instalace nebo zařízení nesouvisející 

s provozem nebo bezpečností výtahu. 

Výtahy a jejich bezpečnostní komponenty musí splňovat výše uvedené poţadavky. 

Značení: Viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny údaje o obchodní firmě a úplné adrese 

výrobce, údaje o označení zařízení, označení CE, označení série nebo typu, výrobní číslo   

a roku výroby, štítek udávající nosnost v kilogramech a maximální počet cestujících, kteří 

v ní mohou být přepravováni. 

Návod k používání: Návodem k pouţívání musí být opatřeny všechny bezpečnostní 

komponenty. Kaţdý výtah musí být vybaven dokumentací vypracovanou v jazyce země, 

ve které je instalován. Dokumentace obsahuje návod k pouţívání včetně návodu               

na vyproštění osob a knihu výtahů.  

Kaţdý výtah nebo bezpečnostní komponent, musí být před uvedením na trh po posouzení 

shody opatřen označením CE a vybaven ES prohlášením o shodě. 

Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec: Výtah musí být konstruován a vyroben tak, 

aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údrţby a nouzových 

případů. Neţ oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit normální 

pouţití výtahu. Je-li klec v koncových polohách, musí zabraňovat sevření osob. 

Zajišťovací zařízení musí během normálního provozu výtahu zabránit úmyslnému              

i neúmyslnému rozjezdu klece, dokud nejsou šachetní dveře zavřené, zajištěné a otevření 

šachetních dveří mimo určené otevírací pásmo a je-li klec v pohybu. Je pouze povoleno 

kontrolované dojíţdění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu. 

Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci: Výtahové klece musí být uzavřeny plnými 

stěnami po celé výšce, s výjimkou větracích otvorů a výtahů s plnostěnnými dveřmi.  Klec 

s plnostěnnými dveřmi se nesmí pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené. Jsou-li dveře 
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otevřené, musí se zastavit. Pokud se výtah zastaví mezi dvěma podlaţími, dveře klece musí 

zůstat zavřené a zajištěné. Výtah musí být vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu 

klece nebo nekontrolovatelnému pohyb klece vzhůru, dojde-li k výpadku proudu nebo 

k závadě výtahu. Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu 

klece. Mezi dnem šachty a podlahou klece výtahu musí být umístěny nárazníky. Výtahy 

musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby je nebylo moţné uvést do pohybu, jestliţe 

zařízení zabraňující volnému pádu nebo nekontrolovatelnému pohybu klece vzhůru není    

v pohotovostní poloze. 

Jiná nebezpečí: Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se 

motoricky, musí být vybaveny zařízením proti sevření pohybujícími se dveřmi. Poţární 

odolnost dveří je stanovena poţárně bezpečnostním řešením stavby. Vyvaţovací závaţí se 

nesmí střetnout s klecí a nesmí na ni ani spadnou. Výtahy musí být vybaveny prostředky 

pro vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci. V kleci výtahu musí být obousměrné 

dorozumívací zařízení umoţňující spojení se stálou vyprošťovací sluţbou. Při překročení 

stanovené teploty v šachtě musí výtah dokončit jízdu a dále jiţ nesmí reagovat na další 

příkazy. Klec výtahu musí být větrána a to i při přerušení provozu. Klec výtahu musí být 

dostatečně osvětlena při otevření dveří, při jejím obsazení a musí být vybavena nouzovým 

osvětlením. Dorozumívací zařízení i nouzové osvětlení musí fungovat i bez normální 

dodávky proudu. Poţární a evakuační výtahy musí být konstruovány a vyrobeny tak,      

aby zabraňovaly zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umoţňovaly prioritní řízení 

výtahu záchrannými četami 16 . 

 

6. Provozní rizika výtahů 

 

Provozní riziko je definováno jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu, 

vyrobeného a instalovaného podle tehdejších předpisů a poţadavky současných norem, 

zejména s ohledem na bezpečnost provozu. V dnešní době je evidováno více jak 74 těchto 

provozních rizik a dalších 8 rizik národních, tedy rizik, které se vyskytují u výtahů 

provozovaných na území České Republiky. Evropská norma těchto 8 rizik neuvaţuje. 

Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu vzniklých 

nebezpečných situací a závaţnosti daného provozního rizika. Objevují se zejména              

u zařízení, která byla instalována před rokem 1993 a 1999. V roce 1993 vešla v platnost 
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ČSN EN 81 – 1 (2), tato norma zásadně ovlivnila instalaci nových výtahů, některá 

provozní rizika v ní byly jiţ eliminovány. V roce 1999 byla ČSN EN 81 - 1 (2) 

novelizována, zároveň s ní i nařízení vlády č. 14/1999 Sb. (nyní nařízení vlády č. 27/2003 

Sb.), kterým se stanoví technické poţadavky na výtahy 17 , 18 . 

Provozní rizika výtahů i nápravná opatření určená k odstranění příslušných provozních 

rizik jsou definována normou.  

Hlavní provozní rizika: 

1. Pohon výtahu 

 špatná přesnost zastavování v úrovni stanice - nebezpečí úrazu přepravované osoby 

při nástupu a výstupu z výtahu  

 chybějící kryty na trakčním kole a kladkách - nebezpečí úrazu servisních 

pracovníků 

 chybějící tepelná ochrana zařízení 

 neúčinné odhlučnění - rušivé přenosy do okolních prostor 

2.  Rozvaděč výtahu 

 chybějící ochrana proti záměně fází 

 nedostatečná ochrana proti zkratu 

 chybějící dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí - musí být zajištěna 

moţnost komunikace mezi uvízlou osobou a servisním pracovníkem ve strojovně 

výtahu při vyprošťování 

 chybí kontrola doby chodu 

3. Omezovač rychlosti 

 nevyhovující omezovač rychlosti - pouze jednosměrný 

4.  Klec výtahu 

 klec výtahu bez klecových dveří - nebezpečí úrazu přepravované osoby 

 dřevěné ohrazení klece - nebezpečí poţáru  

 nevyhovující zachycovače na kleci - je nutné zajistit zastavení klece                      

při nekontrolovatelném pohybu klece dolů i nahoru 
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 nedostatečné osvětlení 

 chybějící dálková nouzová signalizace - pro uvízlou osobu musí být zajištěna 

moţnost dovolat se pomoci, spojit se přímo s centrálním nonstop dispečinkem 

servisní organizace (vyproštění uvízlé osoby musí být zajištěno do 1 hodiny         

od nahlášení) 

 chybějící revizní/pomalá jízda 

 chybějící kontrola zatíţení klece 

5. Šachta výtahu 

 nevyhovující (dřevěné) šachetní dveře  

 nebezpečný zámek šachetních dveří  

 nevyhovující nárazníky pod klecí a protiváhou  

 nedostatečná pevnost nosných prvků vyvaţovacího závaţí  

 vedení vyvaţovacího závaţí lany - nebezpečí střetu kabiny a protiváhy  

 nebezpečný přístup do prohlubně 

6. Stavební část 

 provozní rizika stavební části strojovny (např. nevhodné nebo malé přístupy, 

nedostatečná velikost strojovny) a šachty (nevhodné ohrazení šachty, nízké 

přejezdy aj.) 19 . 

Majiteli výtahu hrozí v případě incidentu v jeho výtahu postih za újmu na zdraví či smrt. 

Institut technické inspekce stanovil doporučené nejzazší lhůty pro odstranění 

bezpečnostních nedostatků. Ty jsou pro středně velká rizika do deseti let, vysoká rizika   

do pěti let a pro rizika nízká příleţitostně. Vysoká rizika se týkají výtahů z let 1960 – 1993     

a středně velká rizika se týkají výtahů z let 1993 – 1999. Je-li na výtahu velmi vysoké 

riziko, musí být ihned odstaven. Kaţdý majitel výtahu musí mít uzavřenou smlouvu se 

servisní firmou. Ta jej musí seznámit s provozními riziky výtahu. Majitel výtahu se musí   

o výtah starat tak, aby byl bezpečný. Normy jsou nezávazné a lhůty k odstranění 

provozních rizik jsou jen doporučené. 

6.1. Incidenty uživatelů výtahů 

V této kapitole bych se chtěla zabývat riziky pro běţného uţivatele výtahu. V dnešní době 

je veškerá pozornost obrácena na pracovníky, kteří se podílí na montáţi, modernizaci, 
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servisu, údrţbě či opravě výtahu. Neméně významná pozornost je obrácena na zajištění 

bezpečnosti prostor, ve kterých není vyloučen provoz. Pro provozovatele výtahů jsou 

vyhodnocena provozní rizika výtahů, které se týkají výtahů namontovaných do roku 1999.   

Po odstranění provozních rizik vhodným nápravným opatřením nevytváří výtah a jeho 

součásti (strojovna, nástupiště) pro uţivatele ţádné další nebezpečí. Skutečné incidenty 

související s provozem výtahu, kde nebyla odstraněna provozní rizika, mi poskytl ing. Jiří 

Kysela ze Státního úřadu inspekce práce 21 . 

Mezi stále se opakující havárie výtahů patří: 

Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří (slouţí teenagerům k provádění 

adrenalinových sportů na výtahu a tyto provedené úpravy nevrací do původního stavu). 

Rok 1997/ 3 Praha: Pád do prohlubně v důsledku absence klece výtahu ve 3. patře. 

Následek: smrt 44letého muţe pádem do prohlubně. 

Rok 1997/ 9 Most: Pád do prohlubně v důsledku absence klece výtahu v 6. patře. 

Následek: smrt 48letého muţe pádem do prohlubně. 

Rok 1998/ 8 Kladno: V rámci ukázky jízdy na stropě klece výtahu svým kamarádům, 

přemostil mladík dveřní spínač. Šachetní dveře měl otevřené, klecí výtahu sjel                

pod nástupiště 5. patra, tak aby mohl z klece vylézt a vstoupit na strop klece. Při vylézání 

z klece odlehčil podlahový spínač. V tentýţ okamţik někdo z niţšího nástupiště přivolal 

výtah. Následek: smrt 14letého dítěte vtaţením těla mezi podlahu nástupiště 5. patra          

a stropem klece. 

Klec bez dveří (ohroţující zejména malé děti): 

Rok 1997/ 4 Litoměřice: Osobním výtahem bez klecových dveří přepravovali dva chlapci 

dětské jízdní kolo. To se při jízdě výtahem vzpříčilo o stěnu šachty a zasáhlo jednoho 

z chlapců. Následek: smrt 9letého dítěte zlomením vazu po střetu s kolem. 

Rok 1998/ 12 Brno: Osobním výtahem bez klecových dveří přepravoval chlapec zimní 

boby. Provaz bodů měl omotán kolem pasu. Při nástupu došlo k nepozorovanému zaklínění 

provazu mezi šachetní dveře a konstrukci klece. Chlapec byl při rozjezdu výtahu vtaţen 

mezi čelní stěnu šachty a konstrukci klece. Následek: smrt 6letého dítěte uškrcením. 

Rok 1999/ 3 Liberec: Osobním výtahem bez klecových dveří přepravoval muţ skříň. Roh 

skříně byl zachycen rámem šachetních dveří, došlo k destrukci skříně. Muţ byl zachycen 
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rozkládajícími se díly. Následek: smrt 46letého muţe přimáčknutím ke stěnám klece 

výtahu. 

Rok 2003/8 Zlín: Osobním výtahem bez klecových dveří přepravovala dolů ţena skládací 

schůdky.  Schůdky se vzepřely o výstupek v místě zapuštění drátoskla do okolní 

konstrukce šachetních dveří. Zachytily ţenu a odhodily ji na zadní stěnu klece. Následek: 

smrt 19leté ţeny zlomením vazu po nárazu na zadní stěnu klece. 

Rok 2006/ 5 Vlašim: Osobním výtahem bez klecových dveří přepravovala matka kočárek  

a 3letého chlapce. Těsně před výstupem chlapec zakopl o kolečko kočárku, upadl             

na podlahu klece. Obě jeho ruce byly vtaţeny do mezery mezi práh klece a čelní stěnu 

šachty. Výtah ukončil jízdu. Chlapce vyprostili hasiči pouţitím rozpínacího vaku. 

Následek: neznámý. 

Rok 2006/ 7 Praha: Osobním výtahem bez klecových dveří přepravovala matka kočárek 

s dítětem stojícím před kočárkem. Došlo ke vtaţení chlapcovi nohy mezi čelní stěnu šachty 

a konstrukci klece. Chlapce vyprostili hasiči pouţitím rozpínacího vaku. Následek: 

otevřená zlomenina nohy a naštípnutý kotník 2letého chlapce. 

Neodpovídající délka ochranné prahové desky – nebezpečí při vyprošťování: 

Rok 2003/ 6 Brno: Ţena uvězněna v kleci výtahu bez odpovídající prahové desky. Ţena 

stála v horní polovině otvoru šachetních dveří mezi 4. a 5. patrem. Její zachránce násilně 

otevřel dveře výtahu a ţenu vyprostil. Následně došlo k jejich propadnutí do šachty výtahu. 

Následek: těţká zranění 40leté ţeny a 65letého muţe pádem z 15 metrů do prohlubně. 

Chybějící nebo nevyhovující zařízení  pro nouzovou signalizaci:  

Rok 1997/ 7 Pardubice: Uvěznění 50letého muţe a 57leté ţeny ve výtahu o uţitné ploše 

necelé 2m
2
. Uvězněni zůstali celkem 52 hodin. Následek: silný traumatický záţitek            

s přetrvávajícími pocity úzkosti. (český rekord uvěznění ve výtahu). 

Legislativně není upravena povinnost sledovat úrazy veřejnosti, ale i přesto se domnívám, 

ţe spousta firem pro zkvalitnění sluţeb, které poskytuje, tento ukazatel sleduje. 

Samozřejmě pouze za předpokladu, ţe se k těmto incidentům dostane. 

Výše uvedené incidenty ukazují na závaţnost odstraňování provozních rizik výtahů. 

Výtahy, u kterých nejsou odstraněna provozní rizika, přímo ohroţují zdraví a bezpečnost 

dopravovaných osob. O bezpečných výtazích nelze v těchto případech hovořit. Právními 

poţadavky na provoz výtahů se zabývám v bodě 5, v bodě 6 se pak zabývám zmiňovanými 
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provozními riziky. Je povinností provozovatele výtahu zajistit bezpečnost přepravovaných 

osob. 

Na základě skutečných incidentů se odvaţuji tvrdit, ţe provozní rizika související s částmi 

výtahu, které jsou veřejnosti přístupné, jsou podhodnocena. Klec výtahu bez klecových 

dveří je velmi závaţné provozní riziko. Statistika ze Státního úřadu inspekce práce eviduje 

6 váţných nebo smrtelných zranění. V České republice je 52 % výtahů, které nejsou 

vybaveny klecovými dveřmi. Velkou částí se na smrtelných a váţných úrazech podílí 

provozní rizika spojená s nevhodným nebezpečným zajišťovacím zařízením u šachetních 

dveří. Toto provozní riziko se týká 89 % výtahů u nás. V souvislosti s tímto rizikem 

identifikoval SÚIP 3 smrtelné úrazy. Neodpovídající délka prahové desky je riziko 

identifikované u 90 % výtahů 20  21 . 

87 tisíc je celkový odhadovaný počet výtahů pro dopravu osob nebo osob a nákladů. 

Zhruba 85 % je umístěno v bytových domech. Přibliţně 58 tisíc z nich bylo namontováno 

do 1. 1. 1993. Tyto výtahy vykazují téměř všechna provozní rizika. 9 tisíc výtahů bylo 

namontováno od 1. 1. 1993 do 1. 10. 1999. Tyto výtahy jsou z hlediska bezpečnosti         

na vyšší úrovni, některá rizika se u nich ale stále objevují. 20 tisíc nových výtahů bylo 

namontováno do nových budov od 1. 10. 1999 do 31. 12. 2009. Tyto výtahy nevykazují 

provozní rizika. Během té samé doby byla přibliţně u 17 tisíc dříve namontovaných výtahů 

odstraněna provozní rizika. Na území České republiky je tedy 50 tisíc výtahů s různými 

provozními riziky 20 , 21 . 

Nejčastěji vyskytující se rizika: 

- Klec bez dveří -  52 %; 

- Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří - 89 %;  

- Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro 

kladky -  81 %; 

- Neodpovídající délka ochranné prahové desky -  90 %; 

- Systém pohonu se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání -  59 %; 

- Částečné ohrazení šachty s příliš nízkým ohrazením -  15 %; 

- Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci -  92 %; 

- Materiál klece a klecových dveří -  62 % 20 . 

Provozní rizika, které ohroţují techniky výtahů, taktéţ nejsou zanedbatelná. Rozdíl            

u technika výtahů a veřejností je podstatný, a to zejména ve znalostech, zkušenostech         
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a s tím souvisejícím předvídáním situací. Ve chvíli kdy jako běţný uţivatel výtahu otevřete 

šachetní dveře, nečekáte jinou situaci neţ tu, ţe nastoupíte do výtahu. Nedokáţete 

předvídat situaci, kterou neznáte a nikdy jste se s ní nesetkali. Technik výtahů předvídá, 

analyzuje rizika, se situací se setkává často. Je na ni připraven, a tedy krok na prázdno je   

u něj vyloučen.  

Modernizace výtahů nebo alespoň odstranění provozních rizik u výtahů jsou velmi 

důleţité, protoţe výtah slouţí veřejnosti. Osobám, které nejsou s nebezpečnými situacemi 

seznamovány, osoby, které při vstupu do výtahu nedomýšlí nebezpečí spojená s jejich 

uţitím. Výtah je pro veřejnost pouze prostředkem přepravy z místa A do místa B. 
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7. Závěr 
 

 

Ve své práci jsem čerpala z dostupné odborné české i zahraniční literatury. Cenným 

zdrojem informací pro mě byly informace z internetu a intranetu Otis. Úrazy v souvislosti 

s výtahy v České republice mi poskytl Státní úřad inspekce práce.  

V úvodu své bakalářské práce sděluji čtenářům mé důvody pro výběr tématu, o kterém 

jsem ve své práci psala.  

Seznamuji s novodobými trendy a moţnou budoucností ve vývoji výtahů. Popisuji 

charakteristiku, rozdělení výtahů, zásady jejich volby a technické poţadavky na výtahy. 

Zabývám se identifikovanými a vyhodnocenými riziky ve společnosti Otis.                      

Ty porovnávám s informacemi ze zahraničních publikací.  

Věnovala jsem velkou pozornost úrovni řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci       

ve společnosti Otis. Pouţila jsem porovnání Otis Česká Republika s ostatními 

společnostmi Otis v UCEA. Poukazuji na vysokou úroveň bezpečnosti práce a na vhodně 

vyhodnocená rizika a vhodně přijatá nápravná opatření. 

Analyzovala jsem data ze Státního úřadu inspekce práce. Zpracovala jsem statistiku tak, 

aby bylo moţné data mezi sebou porovnávat. Došla jsem k zajímavým závěrům, které jen 

utvrzují zájem velkých společností o bezpečnost svých zaměstnanců. 

Statistiky Státního úřadu inspekce práce mi poslouţily i k vyhodnocení závaţnosti 

provozních rizik výtahů, se kterými ve své práci také seznamuji. V České republice je 

v provozu vysoký počet výtahů, které provozní rizika vykazují.  

Zpracováním této práce jsem dosáhla cíl, který jsem si stanovila. Dozvěděla jsem se nové 

informace o výtazích, zabývala jsem se jejich historií, trendy, budoucností, jejich 

technickými poţadavky a incidenty, v jejichţ pozadí výtahy stály. Ověřila jsem účinnost 

přijatých opatření na vyhodnocená rizika při montáţi, modernizaci, servisu, údrţbě            

a opravách výtahů. Získaná data mě nastínila rozdíly v pojetí bezpečnosti mezi velkými     

a malými společnostmi. Společnosti Otis je na vysoké úrovni v řízení bezpečnosti              

a ochrany zdraví při práci. Analýza a vyhodnocení rizik je vhodná vzhledem k předmětu 

činnosti a vysokému ohroţení ţivota a zdraví.  
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Doporučuji, aby společnost udrţela vysokou úroveň zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Udrţení lze zajistit pouze vhodně stanoveným systémem řízení. Mezi důleţité 

prvky systému patří školení, tréninky, pravidelné porady bezpečnosti práce, ověřování 

vědomostí, provádění pravidelných inspekcí a auditů bezpečných pracovních postupů 

přímo na pracovištích, vybavování kvalitním nářadím a kvalitními osobními ochrannými 

pracovními prostředky, vhodný motivační systém a v neposlední řade zájem top 

managementu a vhodné zvolení vedoucích pracovníků s vrozenou autoritou a schopností 

umět za dobrou práci pochválit. 

Pro primární zkvalitnění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a bezpečnosti 

veřejnosti, bych doporučovala zaměřit se na nabídky na odstranění provozních rizik výtahů 

a na jejich modernizace. Na to, ţe by se modernizace výtahů mohla stát jednou z klíčových 

sluţeb společnosti, ukazují získaná data o počtu výtahů, které vykazují provozní rizika       

a závaţnost úrazů s nimi spojenými. 
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