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Anotace 

LOPATA, V.: Zvýšení bezpečnosti nákladního výtahu firmy Julius Meinl Vídeň. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO. 2012. 40 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti stávajícího nákladního výtahu ve 

firmě Julius Meinl Vídeň. Cílem bylo vyhledat největší rizika při provozu tohto nákladního 

výtahu. Pomocí analýzy identifikovat nejzávažnější z nich a následně navrhnout taková 

inovativní opatření, aby byla rizika co nejvíce snížena a došlo ke zvýšení bezpečnosti při 

provozu tohoto nákladního výtahu. Dále následuje ekonomické zhodnocení nových prvků na 

základě principu ALARA. Součástí práce je i fotodokumentace určitého nákladního výtahu, 

na níž je patrný současný nevyhovující stav. 

 

Klíčová slova: nákladní výtah, analýza rizik, bezpečnost, výtahová klec, nosnost, 

hodnocení rizik 
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Lopata, V.: Enhancing freight elevator for the firm Julius Meinl Vienna. 

Bachelor's thesis. Ostrava: VŠB-TUO. 2012. 40 pages. 

 

Bachelor thesis deals with the safety of the existing freight elevator in the company 

Julius Meinl Vienna. The research was about to find the greatest risk during operating 

this freight elevator. In thesis was used analysis to identify the most serious issue, then 

suggest innovative precaution to reduce risk and increase safety during operation of the 

freight elevator. This is followed by an economic evaluation of new elements based on 

ALARA principle. Thesis also includes photos of examined freight elevator, which is in 

unsatisfactory situation. 
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1 Úvod 

Historie výtahového průmyslu sahá až do první poloviny 19. Století, kdy byly 

výtahové zdviže poháněny parním strojem. Oproti tomu výtah, jak ho známe dnes, je složité 

technické zařízení, jež klade při běžném užívání velmi vysoké nároky na spolehlivost 

a  bezpečnost.  

Původní zaměření práce na výtah u konkrétní firmy Julius Meinl Vídeň bylo 

způsobeno tím, že jsme zde se zámečnickou firmou mého otce a později od roku 2006, 

po  nabytí živnostenského listu, již s firmou na mé jméno instalovali dovezené konstrukce, 

prováděli demontáže a montáže na výrobních linkách aj. Při těchto činnostech 

ve  vícepodlažních budovách by byla vertikální doprava různých konstrukčních celků jako 

pecí, mlýnů, dopravníků, filtrů a zásobníků zcela neproveditelná. Hlavní funkcí nákladních 

výtahů však přesto zůstávala univerzální doprava zboží na paletách včetně rozvážejících 

akumulátorových dopravních vozíků. Používání nákladních výtahů s sebou v běžném provozu 

nese řadu problémů, jako jsou například nedodržování bezpečnostních předpisů ale také 

přetěžování výtahové zdviže. Tato praxe má potom za následek rychlejší opotřebení 

a  následnou poruchovost jednotlivých celků. Samozřejmě zde plynou i vyšší rizika 

pro  uživatele  - řidiče těchto jednotek. 

Cílem této bakalářské práce je odborné zhodnocení problematiky určitého nákladního 

lanového výtahu třídy IV s elektrickým pohonem, pevně zabudovaného v objektu, posouzení 

jeho stávající bezpečnosti. Na základě analýzy FMEA nalezení největších procesních 

a  strukturálních rizik. Nejzávažnější rizika z obou skupin podrobit verifikaci analýzou 

souvztažnosti a navrhnout taková inovativní opatření, aby byla rizika vzestupně podle jejich 

důležitosti minimalizována při zachování principu ALARA. To vše za účelem  zvýšení 

bezpečnosti při provozu tohoto konkrétního nákladního výtahu, ochrany lidských životů 

a  v neposlední řadě také ochrany aktiv společnosti.   
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2 Rešerže   

Ze zdrojů uvedených v rešerži jsem vycházel při tvorbě mé bakalářské práce. Všechny 

ostatní zdroje jsou uvedeny v kapitole “Seznam použité literatury”. 

 

[1] DVOŘÁČEK, Josef. Technologické Procesy I, II, Uherské Hradiště : [s.n.], 2001. 

198. 

Z těchto skript jsem čerpal již na SPŠ-Uherské Hradiště, kde jsem pod vedením pana 

Ing. Dvořáčka navštěvoval strojní zaměření Technického lycea. Za jeho pomoci jsem též 

vypracoval projekt k praktické maturitní zkoušce; “Historie výtahové průmyslu v ČSR”. 

 
[2] MARKOVÁ, Lidmila. TECHNOLOGICKÉ CELKY: Výtahy a pohyblivé schody 

v  budovách. první. Vydavatelství ĆVUT, Fakulta stavební: Vydavatelství ČVUT, 

Zikova 4, 166 35 Praha 6, Říjen 1997, 56 s. ISBN 80-01-016667-6. 

Tato publikace je sepsána spíše pro posluchače stavebních fakult. Obsah je zaměřen 

na  základní problematiku výtahů a pohyblivých schodů. Autorka umně využívá katalogů  

a podkladů od výrobních podniků a tak se vhodně prolíná text se schematickým znázorněním 

dané problematiky.  

 

[3] ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava: Oddělení 

bezpečnosti osob a majetku, 2009. 115 s. 

 Z této publikace jsem vycházel při sestavování analýzy FMEA i při její verifikaci, 

pro  kterou mi posloužila analýza souvstažnosti. Dále se zde nacházejí ještě další, všechny 

velmi přehledně zpracované. 

 

[4] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Tímto nařízením vlády ze dne 12. Září 2001 se stanovují bližší požadavky 

na  bezpečnost provozu při používání technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí. 
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3 Zákony a normy upravující výtahové zdviže 

Normy, technické předpisy, respektive povinnosti z nich vyplývající jsou dnes 

upravovány na vyšší nadnárodní celky. V našem případě se jedná o Evropskou Unii. Pravidla, 

kterými se tedy dnes řídí český nebo rakouský servisní pracovník, jsou téměř totožná 

a  vychází z certifikace TÜV SÜD Gmbh. Logistické procesy v daných zemích tak spíše 

upravuje dotyčná nadnárodní firma, v tomto případě jde o firmu OTIS Gmbh.  

Dle slov jednoho ze servisních techniků v Rakousku, která mi potvrdil i jeho protějšek 

v České republice, má tato firma svoje vnitřní předpisy stanoveny ještě přísněji, než je 

vyžaduje legislativa na tuto problematiku vztahující se. Kontroly – servisní prohlídky se tedy 

v obou krajinách provádějí jednou za 2 měsíce. Pro běžnou kontrolu je vymezen standartní 

časový úsek. Pokud je slyšitelné drhnutí, může vystoupat na střechu klece a  odtud promazat 

lana a provést vizuální kontrolu výtahové šachty. Dále se sleduje bezproblémové dovírání 

dveří. Vždy jednou za 3 roky přichází generální prohlídka výtahové zdviže, včetně 

přetěžování lan. Generální prohlídky zpravidla neodhalují žádné poruchy,  pokud jsou servisní 

prohlídky prováděné odborně a v intervalech stanovených normou. V  případě problému nebo 

poruchy se servisní technik přivolává k řešení neodkladně. 

3.1 Normativní předpisy 

 ČSN 27 4002 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů. Tato 

norma z března 2003 nahrazuje normu ČSN 27 4002 z února 1996. Byla zpracována 

pro provoz a servis výtahových celků, které jsou trvalými součástmi staveb. Důvodem 

bylo zvýšení bezpečnosti provozu a zkvalitnění úrovně servisu. Zde použité postupy 

mají zásadní vliv na počínání servisních firem a jejich pracovníků při poskytování 

servisu.[31] 

 ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů 

v  provozu. Tato norma z března 2003 nahrazuje normu ČSN 27 4007 z dubna 2001. 

Zpracována byla za účelem prohlídek a zkoušek výtahů v provozu, které jsou natrvalo 

součástí objektů. Norma stanovuje zásady pro provedení zkoušek po podstatných 

změnách a opravách. Dále specifikuje odborné zkoušky a upravuje intervaly 

inspekčních prohlídek výtahů.[32] 

 ČSN 27 4011 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné 

změny výtahů. Tato norma, vydaná v březnu 2003 nahrazuje ČSN 27 4011 z února 

2000 a ruší ČSN 27 4012 z téhož roku. Byla zpracována pro stanovení minimálních 
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technických standartů a bezpečnostních požadavků na výtahy při provedení 

podstatných změn. Tyto mají nejvyšší možnou mírou minimalizovat výskyt nebezpečí, 

případně nebezpečných situací z provozu vyplývajících. Dále je kladen důraz 

na  minimalizaci souvisejících pracovních rizik.[33] 

 ČSN 27 4014 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní 

úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy. 

Tato norma je v platnosti od prosince 2006. Norma stanovuje pouze požadavky 

na  výtahy, nikoli na konstrukci budovy. Výtahy, které upravuje tato norma, budou 

v  případě nutnosti plnit funkci evakuačních výtahů pro lidi prchající z nebezpečných 

prostor.[34] 

 EN 81-1 – Bezpečnostní předpisy pro montáž a konstrukci výtahů – Elektrické výtahy. 

Tato norma je společnou evropskou normou od srpna 1998. Do české verze převedena 

o rok později pod názvem ČSN EN 81-1, stanovuje zásady pro instalaci a konstrukci 

stále zabudovaných trakčních elektrických výtahů, které obsahují určitý počet stanic 

s klecí pro dopravu osob, respektive osob a nákladů. Klec je zavěšena na lanech 

a vedena vodítky o maximálním odklonění 15°.[35] 

 EN 81-80 – Bezpečnostní předpisy pro montáž a konstrukci výtahů – Existující 

výtahy. Jedná se o evropskou normu, která má status české technické normy od dubna 

2004. Jsou zde uvedena pravidla s cílem zvýšit bezpečnost u již zainstalovaných 

výtahů a dosažení odpovídající úrovně, s ohledem na bezpečnost u nově instalovaných 

výtahů. S ohledem na provedení jednotlivých budov nelze vždy garantovat současný 

stav bezpečnostní techniky. Norma platí pro elektrické trakční výtahy, které jsou trvale 

zabudované v objektu.[36] 

3.2 Zákonné předpisy 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a změn. Tento 

zákon z 21. dubna upravuje základní požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.[29] 

 Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ve znění pozdějších změn a doplnění, který upravuje požadavky 

ochrany zdraví při práci u pracovněprávních vztahů. Dále zajišťuje bezpečnost 

a  ochranu zdraví při poskytování služeb, které jdou nad rámec pracovněprávních 

vztahů.[30] 



5 

 

 Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a související 

předpisy ve znění pozdějších změn a doplnění. Tento zákon se vztahuje mimo jiné i  na 

výtahové zviže, protože ty patří mezi výrobky, kde se počítá s vyšším stupněm 

provozního rizika. Ze zákona platí povinnost uvádět na trh pouze bezpečné 

a nezávadné výrobky.[28] 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění – Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Se změnami 552/1990 Sb., 

352/2000 Sb., 394/2003 Sb. Vyhrazenými zařízeními se rozumí takové, které mohou 

způsobit ohrožení života nebo zdraví osob. Pády do šachet při nesprávné funkci 

šachetních dveří, případně utržení klece v důsledku přetěžování lan s sebou nesou 

trvalé následky.[27] 

 Nařízení vlády 27/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. Toto nařízení 

stanovuje technické požadavky na výtahové zdviže. Vymezuje technické požadavky 

u  výtahů, které jsou trvale zabudovány do výškových budov a staveb. Také 

se  zaměřuje na bezpečnostní komponenty, které jsou určené pro použití u takto 

definovaných výtahů.[25] 

 Směrnice 95/16/ES, ve znění pozdějších změn a doplnění. Tato směrnice Evropského 

parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 29. Června 1995 se týká sbližování právních 

předpisů jednotlivých členských států Evropské unie v problematice výtahů. Je 

to  velmi důležitý prvek pro usnadnění legislativy mezi jednotlivými členskými státy. 

Jak jsem již zmiňoval v úvodu této kapitoly je dnes normativní a zákonné propojení 

mezi státy nemalé, jelikož naše technické normy vycházejí z norem vytvářených 

centrálně a nadnárodně. I přes toto propojení dnes velké firmy zabývající se výtahovou 

problematikou mají vlastní vnitřní předpisy, které platí napříč polem jejich působnosti. 

V některých státech tak přesahují rámec tamní zákonné úpravy.[26] 

4 Výtahy – základní rozdělení 

Výtah můžeme charakterizovat jako trvale zabudované zdvihové zařízení určené 

primárně k obsluze předem určených podlaží. Toto zařízení má klec, která je vedena mezi 

vodítky ve svislé poloze, případně o maximálním odklonu do 15°.[17, 35] 

Obecně je výtah běžnou součástí vícepodlažních stavebních objektů, a to ať 

komerčního, či občanského rázu. V takovém objektu je trvale zabudován a tak musí každý 
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výtah splňovat veškeré právní náležitosti, vztahjující se k jeho projektování, instalaci 

i samotnému provozu. Na toto dohlížejí v časových intervalech specializování pracovníci, 

vlastnící předepsaná opatření, pro daný typ výtahové zdviže. 

4.1 Typy výtahů  

Výtahy můžeme rozřadit do několika kategorií. Především se ale dělí podle druhu 

pohonu a účelu, pro který jsou zkonstruovány. Dále můžeme výtahy dělit podle základních 

parametrů jako jsou například nosnost a jmenovitá rychlost. 

Dělení podle pohonu  

 Výtahy s elektrickým pohonem, 

- Lanové výtahy 

- Řetězové výtahy 

 Výtahy s hydraulickým pohonem, 

- Hydraulický pohon přímý 

- Hydraulický pohon nepřímý 

 Výtahy s pneumatickým pohonem. 

Dělení výtahů s sletronickým pohonem  

• Třída I  Výtahy určené pro dopravu osob. 

• Třída II  Výtahy určené především pro dopravu osob, ale i pro dopravu nákladů.  

Od výtahů I a III třídy se liší především úpravou klece. 

• Třída III  Výtahy určené pro zdravotnické účely, včetně nemocnic  

a pečovatelských domovů. Především pro přepravu zdravotnických lůžek. 

• Třída IV  Výtahy určené především pro dopravu nákladu, které jsou 

obvykle doprovázeny osobami. 

• Třída V  Malé nákladní výtahy, přesně splňující definované parametry na výšku, 

hloubku a plochu podlahy. 

• Třída VI  Výtahy zvlášť určené pro budovy s intenzivním provozem.[16] 

Nezatříděné výtahy 

 Stolové výtahy, 

 Nákladní výtahy se zakázanou přepravou osob, 

 Bubnové výtahy, 

 Oběžné výtahy (páternoster). 
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Normalizované nosnosti výtahů (kg) 

 V dnešní době se nejčastěji používají tyto normalizované nosnosti: 

50 – 100 – 250 – 320 – 400 – 630 – 800 – 1000 – 1250 – 1600 – 2000 – 2500 – 3200 – 5000  

Jmenovité dopravní rychlosti výtahů (m.s
-1

)  

0,4 – 0,63 – 1,00 – 1,60 – 2,50  

 Rychlosti 1,60 m.s
-1

 a 2,50 m.s
-1

 jsou určeny pouze pro elektrické výtahy, 

 Rychlost 0,4 m.s
-1

 je určena pouze pro hydraulické výtahy. 

 

Mezi další dopňující parametry, které blíže specifikují typ výtahové zdviže, řadíme 

především: 

 Zdvih výtahu a počet stanic, 

 Rozměry šachty, klece a strojovny, 

 Napětí elektrické sítě, 

 Hustota spínání a zatěžovatel, 

 Druh řízení výtahu, 

 Provedení a ovládání šachetních dveří, 

 Umístění výtahu v budově a druh prostředí v budovách.[16] 

4.2 Základní dispoziční řešení 

Při specifikaci technických parametrů konkrétního řešení musí být dopředu zcela 

vyjasněny podmínky instalace a následně i provozu výtahu v návaznosti na prostředí, kde 

bude výtahové zařízení umístěno.[18] Pečlivé vyjasnění je nezbytné pro následné efektivní 

využití výtahu v provozu jako i spokojenost koncového zákazníka. 

4.2.1 Trakční výtah se strojovnou nahoře  

Výtah poháněný trakčním pohonem má strojovnu umístěnou nad výtahovou šachtou. 

Tento typ má pro své umístění strojovny nahoře bezesporu celou řadu výhod, jako jsou krátká 

délka lan a jednodušší přístup při poruše. Je zde prokazatelně nižší hluk v oblasti šachty jako 

i její maximální využití. Velký zdvih má vliv na vyšší počet stanic. V neposlední řadě 

je  patrný nízký příkon motoru. Za hlavní nevýhody tohto typu lze považovat nevzhledná 

strojovna na střešní části budovy a omezené možnosti vyzdvižení motorové jednotky 

na  střechu při její poruše. [15] 
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4.2.2 Trakční výtah se strojovnou dole  

Výtah poháněný trakčním pohonem má strojovnu umístěnou v dolní části vedle 

šachty. U tohoto typu již není potřeba hyzdit střechu budovy nevzhlednou strojovnou, jelikož 

je tato umístěna dole. Je zde dobrý přístup pro specializovaného pracovníka v případě 

poruchy motoru. Oproti předchozímu provedení je ale patrná velká délka lan, není plně 

využita světlost šachety a zapotřebí jsou taky převáděcí kladky.[2, 8, 15] 

4.2.3 Trakční výtah bez strojovny  

Tento výtah je poháněn trakčním pohonem, který je umístěn přímo vně výtahové 

šachty. To znamená, že efektivně spojuje výhody předchozích dvou uvedených typů jako 

je  krátká délka lan, maximální využití výtahové šachty, odpadá také nevzhledná strojovna 

na  střešní části objektu. Dalšími výhodami jsou nižší stavební výdaje a menší závislost 

na  objektu.[5, 15]Oproti tomu, kvůli pohonu umístěnému ve výtahové šachtě, se tato musí 

lépe odizolovat. Dále je zapotřebí dálkové řízení pohonu a omezovač rychlosti. Tento typ 

výtahu se začal široce rozšiřovat v poslední dekádě. Takřka všichni přední výrobci 

výtahových celků jako jsou Otis, Schindler a Kone dnes nabízejí tento typ jako své 

nejdokonalejší provedení. Nutno dodat, že firma Otis má dnes světově patentovanou novinku 

v podobě speciálních nosných prostředků - gumových, ocelovými pásy vyztužených pásů, 

které eliminují tolik problematickou hlučnost tohoto typu výtahu. 

5 Problematika konkrétního výtahu u firmy Julius Meinl 

Firma Julius Meinl je starou rakouskou firmou, která datuje své založení na rok 1862. 

V této době se v centru Vídně začíná ve specializovaném obchodě prodávat nejprve zelená, 

poté i pražená káva. Inovativní postupy pražení zelené kávy a dobrý marketing způsobil, že se 

zakrátko stala značka Julius Meinl populární a její produkty vyhledávané. Nabytý kapitál 

umožnil nakupovat kvalitní suroviny ze zámoří a expanze do zbytku monarchie na sebe 

nenechala dlouho čekat. V roce 1911, kdy se firma přesunula do 16. okrsku (viz obrázek 1) již 

společnost měla více jak 100 filiálek. Krátce na to, před vypuknutím 1. světové války, 

zakladatel firmy, Julius Meinl umírá. V tu dobu však již veškeré podnikání vede jeho syn.  

Meziválečné období přináši firmě nebývalý rozkvět. Nově se utvářející správní celky, 

po rozpadu Rakousko-uherské monarchie a hlavně Osmanské říše v roku 1922, jsou pro 

Juliuse Meinla mladšího novými výzvami. Počet poboček, stejně jako skladů a druhů 

vyráběného sortimentu, prudce narůstá. 
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Obrázek 1 – Stávající sídlo firmy od roku 1911 [autor] 
 

Vše se začíná obracet v průběhu 2. světové války. V roce 1944 umírá syn zakladatele 

Julius Meinl mladší. Navíc je Vídeň v té době těžce zkoušena pod náporem spojeneckých 

bombardérů. Společnost v této době přichází ve Střední Evropě o většinu majetku. Poválečné 

období ale dává rychle zapomenout na válečné strádání a tak se zanedlouho stává z již 

potravinářské firmy s vlastní obchodní sítí, jedna z největších svého druhu. Vývoj se ale nedá 

zastavit. Přechodem na jiný způsob prodeje, kdy jsou do potravinářských řetězců dodávány 

produkty od specializovaných výrobců, firma postupně ruší vlastní výrobu (likérů, těstovin, 

čokolády, marmelád aj.) Po zrušení obchodní sítě, tak firma, stejně jako na začátku, zůstává 

jen u výroby kávy. Těžištěm se v těchto časech stává především zahraniční investiční činnost 

vlastní banky.  

Tato strategie se dotýká také 16. vídeňského okrsku na Julius Meinl Gasse. Od začátku 

nového tisíciletí je výroba postupně omezována a převáděna do lukrativnějších částí východní 

Evropy. Haly, sklady, pražírny, stejně jako ostatní výrobní prostory postupně ustupují bytové 

zástavbě. Počet pracovníků prudce klesá. Spojení této rodiny s kávou je ale natolik významné, 

že si stále, na původní lokalitě, udržuje fungující pražírnu a balírnu kávy. Součástí tohoto 

procesu je i nákladní výtah, kterým se budu zabývat. 
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Obrázek 2 - Schéma nákladního výtahu [15] 

 

 

Na schématickém znázornění (viz obrázek 2) jsou patrné jednotlivé celky určitého 

lanového nákladního výtahu v řezu. Toto schema je pro použití nákladního výtahu do 40-ti m 

zdvihu. Pro přehlednost je zde taky tabulka 1, kde jsou uvedeny jednotlivé možné kombinace 

rozměrů v návaznosti na nosnost klece a jmenovitou rychlost nákladních výtahů. Hodnoty pro 

konkrétní řešený výtah jsou pro větší přehlednost zvýrazněny žlutou barvou.  

 

Tabulka 1 - Konstrukční hodnoty nákladních výtahů [15] 

Nosnost 

[kg] 

RYCHLOST 

[m.s
-1

]  
A B C D E F G H J K 

400 1,00 1500 35000 3600 1800 1450 1100 1400 2500 3200 2000 

1000 0,63 1500 35000 3600 2100 2000 1350 1950 2700 4200 2000 

2500 0,40 1500 35000 4500 2400 2700 1650 2650 3400 4900 2500 

3200 0,28 1500 35000 4700 3200 3000 2200 2950 4000 4900 2500 

5000 0,25 1500 35000 4700 3600 4000 2400 3950 4500 4900 2500 

 

6 Hlavní části výtahu 

Všechny výtahy mají dvě hlavní části; stavební a strojní. V této kapitole postupně 

rozeberu jednotlivé části výtahů, kde nastíním danou problematiku u konkrétního nákladního 

výtahu. 

Stavební část tvoří: 

- Šachta výtahu, 

- Strojovna výtahu. 
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Strojní část tvoří: 

- Výtahový stroj, 

- Klec výtahu, 

- Vyvažovací závaží, 

- Nosné prostředky výtahů, 

- Vodítka výtahu a nárazníky, 

- Zachycovače, 

- Dveře klecí a šachet, 

- Ostatní zabezpečovací zařízení.[16] 

6.1 Šachta výtahu 

Výtahová šachta (viz obrázek 3) je prostor, jejíž rozměry kopírují rozměry výtahové 

klece s jmenovitou vůlí. V tomto prostoru se vertikálně mezi jednotlivými podlažími 

pohybuje klec a vyvažovací zařízení. Šachta je ze spodní části ohraničena podlahou 

v prohlubni. Boční strany tvoří nejčastěji zděné stěny. Důležitý není ani tak materiál, jako to, 

že je nehořlavý. Z horní strany je šachta ukončena stropem. V našem případě, kdy se bavíme 

o trakčním výtahu se strojovnou nahoře, vyčnívá tedy strojovna nad střechu objektu. 

Zpravidla bývá přístupná šachetními dveřmi a dveřmi pro údržbu. Šachetní dveře jsou určeny 

pro vztup do klecí. Jde o plnostěnné kovové dveře provedené tak, aby se v průběhu doby 

co  nejméně deformovyly a plnily ohnivzdornou funkci.[10]  

Zde ale nastává velký problém. Neustálý pohyb materiálu po jednotlivých podlažích 

a neodborná manipulace s akumulátorovým vozíkem má za následek deformaci dveří i klece 

samotné. Pokud má deformace za následek poškození dveří, elektronika signalizuje závadu 

a výtah se tak ani po zavření dveří nerozjede. V případě deformace (většinou zadního čela 

klece) ale může dojít ke snížení jmenovité vůle natolik, že se klec při vertikálním pohybu 

dotýká šachty a může tak dojít k poškození, které už elektronika neodhalí. 
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Obrázek 3 - Šachta nákladního výtahu [autor] 

 

Mimo šachetní dveře jsou zde ještě otvory: 

- pro odvod kouře při požáru, 

- pro větrání, 

- pro montáž mezi šachtou a strojovnou. 

 

Pro větrání šachty jsou určeny větrací otvory v horní části šachty o průřezu minimálně 

1% samotného půdorysu šachty; vedou přímo mimo šachtu, případně přes strojovnu, či 

prostor pro kladky. U konkrétního nákladního výtahu plní tuto funkci otvory pro lana, vedoucí 

do strojovny a opačně. Na obrázku 3 můžeme pozorovat šachtu výtahu z pohledu od klece. 

Jsou zde patrny i vodítka výtahu, nosná lana a lana držící vyvažovací závaží. 

6.2 Strojovna výtahu  

Strojovna výtahu je samostatná jednotka. Dobře větraná, osvětlená místnost, jejíž 

podlaha, stěny, stropy, vstupní dveře, popřípadě poklop jsou plnostěnné a hlavně 

z nehořlavého materiálu (viz obrázek 4). Strojovna u popisovaného výtahu se nachází 

na  střešě objektu. Je vysoká 2.80 m a splňuje tak normu pro elektrické výtahy, která je min. 

2.00 m. Tato místnost je trvale uzamčena. Pohybuje se zde jen servisní technik ve lhůtách 

stanovených předpisy. Ve strojovně se kromě výtahového stroje a jeho příslušenství nacházejí 

ještě další zařízení, včetně elektrických přístrojů, které jsou zde primárně k zajištění vyšší 
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bezpečnosti výtahu. Do tohoto prostoru je z bezpečnostních důvodů takřka nemožné dostat 

se  bez servisního technika, provádějícího údržbu. 

 

 

Obrázek 4 – Strojovna výtahu [autor] 

 

Výtahový stroj (viz obrázky 4 a 5), který je vidět na obrázku se nachází ve strojovně 

umístěné na střešní čísti objektu. Je ustaven na betonovém segmentu, na kterém jsou dobře 

patrná červená ohrazení ve tvaru písmene L. Ty jsou zde proto, aby zabraňovaly pádu 

nechtěných částí do výtahové šachty. Dále jsou zde dobře viditelná obří, dnes již zcela 

zastaralá, litinová kola pro navíjení nosných ocelových lan. Zvýšením bezpečnosti by bylo 

doplnění krytů kladek, což je u nových výtahů již samozřejmost. 

6.3 Výtahový stroj 

Výtahový stroj je část pohonu přeměňující energii zdroje na pohyb pomocí 

mechanických, hydraulických nebo jiných prostředků. Je nutné, aby každý výtah měl alespoň 

jeden vlastní výtahový stroj. Umístění je ve strojovně, pokud se tedy nejedná o trakční výtah 

bez strojovny a zkládá se z těchto částí: 

 Hnacího elektromotoru, 

 Mechanického převodového ústrojí, 
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 Brzdového zařízení, 

 Hnacího lanového kotouče, 

 Spojky ložiska, hřídele a rámu výtahového stroje. [35, 36] 

Hlavními poháněcími prvky výtahů s elektrickým pohonem jsou elektromotory. 

Nejinak je tomu i v případě tohoto nákladního výtahu. Primárními požadavky na elektromotor 

jsou především vysoká přesnost zastavování ve zvolených podlažích, plynulá jízda 

a ekonomický provoz. 

 

 

Obrázek 5 - Výtahový stroj od firmy Transporta Praha [autor] 

 

Tento výtahový stroj (viz obrázek 5) byl vyroben v roce 1986 v Československu 

ve  firmě Transporta Praha, dnešní Kone. Na obrázku je patrná dvoustupňová brzda. V zadní 

části vidíme synchronní motor typ NT 1000 o váze téměř 370 kg, s 870 otáčkami za minutu 

a výkonem 40 kW. Tento celek je uložen v betonovém segmentu. Pro přesné uložení se 

nejprve stroj vypodložil na určeném místě. Pod ním se vybetonoval segment a teprve až 

po  zatrvrdnutí tohto celku se stroj zpustil a napevno ukotvil. Dnešní výtahové stroje 

u trakčních výtahů bez strojovny dosahují při stejném zdvihu maximálně 20% váhy tohoto 

stroje. 
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6.4 Klec výtahu   

Klec – kabina je část výtahu, která slouží k umístění nákladů, případně přepravě osob 

při vertikálním zdvihu nebo posunu dolů. Pro běžného uživatele je velmi důležitá, protože 

právě zde probíhá jeho přeprava a po dveřích je taky jedinou viditelnou jednotkou. Klec je 

montována v nosné kovové kostře a ohrazena plnou podlahou, stěnami a stropem. Všechny 

čísti musí mít dostatečnou mechanickou pevnost pro zvládání sil, kterým je klec vystavena 

během provozu.  

Světlá výška je 2 m. Ačkoli u konkrétního nákladního výtahu jsou dveře do klece 

plnostěnné, dle normy se mohou použít i dveře z pletiva. [34] Velikost ok u pletiva však 

nesmí překročit velikost maximálně 10 x 60 mm. Při použití plnostěných dveří je vhodné 

vybavit klec výtahu větracím průduchem o velikosti minimálně 1% účinné plochy. Dále je 

nutné vybavit klec nouzovým elektrickým osvětlením, pro případ výpadku proudu. Stálé 

osvětlení musí i v nejtmavším koutě klece dosahovat hodnoty 200 lx. Tato klec tento předpis 

nesplňuje a bude proto nutné stávající osvětlení nahradit 

 

 

Obrázek 6 - Dřevěná střecha klece výtahu [autor] 
 

Na obrázku 6 je patrná horní část klece určitého nákladního výtahu, následně v dolní 

části náhled do samotné klece. Tento na první pohled nic neříkající snímek je velmi důležitý 

a to proto, že je na něm jasně viditelný střešní a při bližším prozkoumání i vnitřní materiál 

klece. Materiálem je dřevo, což je z bezpečnostního hlediska naprosto nepřípustné. Tento 
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hořlavý materiál posloužil i jako vnitřní výztuž klece. Nevyhovující překližky nahradilo, 

z bezpečnostního hlediska přijatelnější i tak ale nevyhovující drátěné pletivo. Klec proto patří 

k největším slabinám tohto nákladního výtahu a budu se jí proto věnovat v části práce 

zaměřené na modernizaci. 

Tabulka 2 - nosnost klece 

Nosnost [kg] 

Největší 

užitná plocha 

klece [m
2
] 

Nosnost [kg] 

Největší 

užitná plocha 

klece [m
2
] 

100 0,37 900 2,20 

180 0,58 975 2,35 

225 0,70 1000 2,40 

300 0,90 1050 2,50 

375 1,10 1125 2,65 

400 1,17 1200 2,80 

450 1,30 1250 2,90 

525 1,45 1275 2,95 

600 1,60 1350 3,10 

630 1,66 1425 3,25 

675 1,75 1500 3,40 

750 1,90 1600 3,56 

800 2,00 2000 4,20 

825 2,05 2500 5,00 
 

 

 

V tabulce 2 vidíme největší užitnou plochu klece v návaznosti na nosnost výtahové 

zdviže. Pro případ tohoto konkrétního výtahu, kde je nosnost 2500 kg, platí tedy maximální 

plocha klece 5 m
2
. Ve skutečnosti je ovšem šířka klece 1,80 a délka 2,40 m. Plocha této klece 

je tedy o 0,68 m
2 

pod limitem maximální dovolené užitné plochy. Při větší nosnosti než 2500 

kg je zapotřebí zvětšit užitnou plochu klece o 0,16 m
2 

na každých dalších 100 kg nosnosti. 

Pro  případné mezihodnoty nosnosti platí lineární interpoluce.[1, 31, 33] 

6.5 Vyvažovací závaží  

Vyvažovací závaží slouží u výtahu k úplnému vyvážení klece s veškerým 

příslušenstvím a také k určité části hmotnosti břemene (viz obrázek 7). Vyvažovací závaží je 

vedeno vodítky ve stejné šachtě jako klec nebo může být umístěno v šachtě druhé. 

Vyvažovací závaží u tohto konkrétního výtahu je vedeno v jedné šachtě spolu s klecí. Může 

být z jednoho kusu případně z více navzájem spojených segmentů. Nejčastěji se používají 
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betonové či litinové hranoly. V případě litiny musí být použita povrchová úprava, protože 

litina je v neošetřeném stavu velmi náchylná na korozi. Vodítka jsou zde ve tvaru písmene T, 

mohou ale být i kruhového průřezu. Vedení je zde kluzné. 

6.6 Vodítka a nárazníky 

Ocelová vodítka slouží u výtahu k vedení a ustavení klece výtahu při vertikálním 

pohybu šachtou. Tvar těchto vodítek je do písmene T, výjmečně se používá i kruhového 

průřezu. Rozlišujeme zde dva druhy uložení. Zatím co u betonových  a zděných šachet je 

svislý posuv vodítek. V případě ocelové konstrukce šachet bývá uložení pevné. Při tomto 

uložení může technik při servisní prohlídce vodítka promazat pro hladký a bezproblémový 

chod. Nárazníky slouží k plynulému zastavení klece nebo vyvažovacího zařízení. Umisťují se 

ve spodní části šachty zvané šachetní prohlubeň.[10] Horní části nárazníků bývají zpravidla 

opatřeny pryžovými dorazy pro eliminaci hluku při dosednutí šachty nebo vyvažovacího 

závaží (viz obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7 - Šachtová prohlubeňa a vyvažovací závaží [autor] 

 

Obrázek 7 je pořízen ve spodní části šachty – šachetní prohlubni. V levé horní části je 

patrné vyvažovací závaží, složené z několika desítek betonových hranolů. V opačném rohu je 

pevně ukotvený žebřík pro bezpečný vztup do tohoto prostoru vedoucí od šachetních dveří 
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z přízemí. Po obou stranách šachty se nacházejí pevně uložená vodítka ve tvaru písmene T 

pro vedení klece. Ve středu snímku jsou k vidění 2 nárazníky pro zastavení v dolní poloze. 

Tyto jsou z horní části opatřeny pryží. Je zde také světlo pro servisního technika, který 

provádí údržbu.[1, 8] 

6.7 Nosné prostředky výtahů 

K zavěšení klece, jejího veškerého příslušenství a vyvažovacího závaží se využívá  

ocelových lan nebo kloubových řetězů. Dnes se používají přednostně ocelová lana (viz 

obrázek 8) o jmenovitém průměru alespoň 8 mm. Kloubové řetězy nacházejí v dnešní době 

nejčastěji využití u výtahů s menší dopravní rychlostí, případně nižší nosností. Pokud se 

používají nosná lana je podmínka, aby byla alespoň dvě. Nosná lana jsou dnes pro nákladní 

výtahy normována na součinitel bezpečnosti 8,3. Pro zajímavost je tatohodnota u osobních 

výtahů přibližně o třetinu větší.[6] 

 

Obrázek 8 – Nosné prostředky výtahu [autor] 

 

Na obrázku 8 je patrné kladkové soustrojí, pevně uchycené k horní časti klece výtahu. 

Na levé straně je viditelné kladkové soustrojí vyvažovacího závaží. Kola jsou čtyřdrážková. 

Jedná se o  litinové odlitky značné hmotnosti. 
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6.8 Zachycovače 

Bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost jízdy výtahem musí při přetržení nosných 

lan a dalších poruchách zaručit různá mechanická zařízení. Jedním z nejdůležitějších 

mechanických bezpečnostních prvků jsou zachycovače. Tyto jsou určené pro rychlé zabrzdění 

nebo úplné zastavení klece a vyvažovacího závaží na vodítkách.[4, 6] 

6.8.1 Samosvorné zachycovače 

Jedná se prototyp tohoto bezpečnostního prvku, a proto s sebou nese i řadu nevýhod. 

Velké spoždění klece, značné mechanické namáhání konstrukce klece a vodítek přináší 

spoustu nežádoucích účinků na lidský organismus. Není zde vyloučena ani možnost zranění 

gravitačním přetížením. Navíc se nedá spolehlivě stanovit zpoždění klece výpočtem.[7] 

6.8.2 Klouzavé zachycovače 

U konstrukce klouzavých zachycovačů je použito principu špalíkových třecích brzd. 

Čelisti dosahují za vyvinutí malé síly značného brzdného účinku. Jednoduchý ovládací 

systém, plynulé zastavování a nezávislost samosvorných klínů na laně omezovače rychlosti, 

přijatelné namáhání vodítek a konstrukce klece, dělají z klouzavých zachycovačů velmi 

důležitý bezpečnostní prvek.[7] 

6.9 Dveře klecí a šachet  

Jednotlivé typy klecových a šachetních dveří volíme vždy dle druhu a nosnosti daného 

výtahu. Především pak z hlediska finančních úspor volíme takové dveře, u nichž je k otevření 

a zavření zapotřebí co nejkratší časový úsek. Základní rozdělení šachetních a klecových dveří: 

 Otočné, 

 Vodorovně posuvné, 

 Svisle posuvné. 

6.9.1 Otočné dveře  

Otočné dveře jsou uloženy v pantech, které jsou ukotveny na rámu klece nebo 

na  vnější straně šachty. Obě možnosti jde i spojit. Je tedy možné mít dohromady dveře 

klecové i šachtové. V tomto případě jsou pak pohyby dveří na sobě navzájem nezávislé, 

jelikož dveře klecové se otevírají dovnitř klece, zatímco šachetní vně. Ovládány mohou být 

ručně nebo mechanicky. Podle velikosti dané výtahové zdviže se instalují dveře otočné 

jednokřídlové (pravé, levé) a dvoukřídlové (viz obrázek 9). Tento typ dveří se používal hojně 

u starších výtahů.[4, 6] 
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Obrázek 9 - Dvoukřídlové otočné klecové dveře [autor] 

6.9.2 Vodorovně posuvné dveře 

Tento typ dveří patří v dnešní době mezi nejrozšířenější. Lze použít u všech typů 

výtahů. Dveře fungují na principu posuvného pohybu na jednu nebo obě strany. Rozlišujeme 

dveře na ruční, případně elektrický pohon. Pokud se jedná o dveře samočinné, je zde použito 

motorického pohonu. V tomto případě platí téměř vždy mechanická, či elektromagnetická 

vazba mezi dveřmi šachetními a klecovými při zastavení v daném podlaží. Tedy se oboje 

otevírají a zavírají shodně.[4, 7] 

6.9.3 Svisle posuvné dveře 

Dveře, které využívají svislého pohybu, nejčastěji dvou dveřních panelů spolu 

využívají vazbu  Gallovými řetězy. To znamená, že pohyb obou jednotek je současný. Oba 

panely jsou uloženy ve svislých vodítkách, a zatímco je horní panel vyzdvihován řetězi 

nahoru, spodní panel zajíždí pod úroveň podlahy klece. U tohto typu dveří je patrná masivní 

konstrukce a využívají se zejména pro přepravu motorových vozidel.[4, 7] 

6.10 Vyhodnocení 

 Po prozkoumání jednotlivých částí byla na tomto nákladním výtahu odhalena celá řada 

nedopatření a problémů, kterými se budu dál zabývat. Nyní je důležité odhalit nejzávažnější 

z nich pomocí analýzy bezpečnosti a navrhnout takové bezpečnostní a inovativní prvky, aby 

byla tato rizika co nejvíce potlačena. 
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7 Analýza rizik 

Účinnou ochranu osob, majetku a jiných chráněných zájmů není možné efektivně 

realizovat bez kvalitně zpracované bezpečnostní analýzy, která poslouží jako objektivní 

východisko pro další bezpečnostní práce. Taková analýza je potřebná, pokud je podezření, 

že  dosavadní bezpečnostní opatření jsou nedostatečná nebo málo učinná. Bezpečnostní 

analýza přednostně zkoumá vnitřní zranitelnosti, vyhledává vnější hrozby nebo 

implementované ochranné mechanismy. Jedná se o procedury, vytvářející podklady pro 

rozhodovací proces. Cílem je potom identifikace maxima nedostatků, rizik a negativních 

dopadů na daný subjekt. 

V dnešní době je k určení bezpečnostní analýzy a vyhodnocení rizik celá řada metodik 

a softwarových nástrojů. Tyto jsou pomocným nástrojem pro vyhodnocovatele, který ale při 

tvorbě vychází nejenom z praktických zkušeností a statisticky podložených údajů, ale hlavně 

subjektivniho uvážení.  

Jelikož je tento nákladní výtah součástí procesu, který obsluhuje jen malé množství 

lidí, je velmi těžko dohledatelná jakákoliv statistika ohledně zranění způsobených tímto 

nákladním výtahem. Dále tedy budu rizika řešit jako preventivní předcházení nebezpečným 

událostem, které bezprostředně hrozí.[13, 14, 20]  

7.1 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků je také znám, jako Ishikawův diagram nebo také „diagram 

rybí kostry“. Tuto metodu poprvé představil professor Kaoru Ishikawa. Tento diagram je 

využíván zejména ke zjištění příčin a následků určitého problem. Pomocí grafického 

znázornění jsou zde analyzovány factory, které iniciují řešený problem. Následně jsou faktory  

dále analyzovány, přičemž se vyhledávají jejich dílčí příčiny. 

V dalším kroku rozdělím rizika, vztahující se k tomuto konkrétnímu nákladnímu výtahu 

do dvou skupin na rizika: 

 Procesní,  

 Strukturální. 

Pro každou skupinu vypracuji vlastní diagram příčin a následků (viz obrázky 10 a 11). 

Při zachování stejného rozdělení budu pokračovat analýzou FMEA a nakonec budu 

nejzávažnější vzešlá rizika verifikovat analýzou souvztažnosti. Celkovým vyhodnocením rizik 

se budu pro větší přehlednost zabývat až po provedení všech analýz.[20] 
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Obrázek 10 - Diagram příčin a následků pro procesní rizika 
 

 

 

 

Obrázek 11 - Diagram příčin a následků pro strukturální rizika 
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7.2 Analýza selhání a jejich následků 

Analýza selhání a jejich následků – Fail Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA) je 

metoda, u které se sestavuje tabulka možných příčin poruch a jejich následků na zkoumaný 

subjekt. Ačkoli se nehodí na vyčerpávající seznam poruch, pro případ tohoto určitého výtahu 

by měla být dostačující a hlavně přehledná. Tato metoda je velmi ovlivněna subjektivním 

dojmem autora a mírou jeho citlivosti. Věřím ale, že mé konkrétní zkušenosti a konzultace 

se  servisními pracovníky budou dostatečné pro objektivní a správné vyhodnocení následně 

zmiňovaných rizik a nedostatků. Metoda využívá k výpočtu míry rizika vzorec: 

 

        R = P x N x H                                 (1) 
 

R = míra rizika        N = závažnost následků 

P = pravděpodobnost výskytu      H = odhalitelnost následků 

 

Celkové vyhodnocení příslušného rizika lze potom získat součinem jednotlivých 

činitelů. Výsledkem je potom ukazatel míry rizika – R, jak je vidět v rovnici 1. Všechny 

hodnoty jako jsou: pravděpodobnost výskytu (P), odhalitelnost následků (N) i závažnost 

následků (Z) byly konzultovány se servisními pracovníky zpravující tento nákladní výtah 

a  jsou viditelné v tabulkách 3 až 5. [20] 

Pro vyhodnocení zdrojů rizik byla užita následující specifikace: 

Tabulka 3 - Pravděpodobnost výskytu 

Pravděpodobnost výskytu: (dále jen P) 

Nepravděpodobná 1 

Velmi malá 2 - 3  

Malá 4 – 6 

Mírná 7 – 8 

Vysoká 9 – 10 

 

Tabulka 4 - Pravděpodobnost odhalení 

Pravděpodobnost odhalení: (dále jen H) 

Vysoká 1 

Mírná 2 – 5 

Malá 6 – 8 

Malá 9 

Velmi malá 10 
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Tabulka 5 - Závažnost následků 

Závažnost následků: (dále jen N) 

Sotva postřehnutelná 1 

Bezvýznamná 2 – 3 

Středně významná 4 – 6 

Závažná 7 – 8 

Mimořádně závažná 9 – 10 

 

Jednotlivá vybraná rizika jsem konzultoval s odborníky na tuto problematiku a pomocí 

formuláře, který zkoumá bezpečnost existujících výtahů a je uveden v normě EN 81-80 (viz 

tabulka 6 a 7). Aby bylo vyhodnocení metody FMEA správné, využiju Paretovu analýzu. Zde 

se údaje setřídí podle vypočtené míry rizika a vypočtou se kumulativní četnosti, na základě 

kterých sestavíme Lorenzovu křivku. Podle Paretova principu 80/20 se dále vyhodnotí 

nejzávažnější rizika, která budou podrobena verifikaci a dále řešena. Nejdříve ovšem rozdělím 

rizika na procesní a strukturální. Jednotlivé skupiny rizik budu analyzovat metodou FMEA 

zvlášť. Po této analýze vyšlá rizika spojím a budu je verifikovat analýzou souvstažnosti.[14] 

7.2.1 Procesní rizika 

V prvé řadě je nejdůležitější podrobit analýze rizika procesní, tedy ty které vycházejí 

z lidských chyb. Pro tento konkrétní nákladní výtah jsem definoval 13 jmenovitých 

procesních rizik. Pomocí vzorce 1 jsem vypočítal jednotlivé míry rizika. Ty z nich, které 

vycházejí jako vysoké a velmi vysoké jsem v tabulce 6 pro přehlednost zvýraznil červeně.  

Tabulka 6 – Jmenovitá procesní  rizika 

Číslo Jednotlivá rizika N P H R 

1 Pád servisního technika do klece 8 7 8 448 

2 Pád servisního technika do šachty 10 7 6 420 

3 Poranění servisního technika nosnými lany 9 3 3 81 

4 Poranění řidiče nosnými lany  6 5 5 150 

5 Poranění řidiče v kleci v důsledku viditelnosti 7 8 8 448 

6 Nedostatečné dovření šachetních dveří 8 5 4 160 

7 Nedostatečné dovření klecových dveří 6 5 4 120 

8 Přetěžování nosnosti klece 10 8 9 720 

9 Pád nežadoucích předmětů do šachty 2 7 5 70 

10 Neodborné proškolení řidiče výtahu 3 7 5 105 

11 Poranění při vstupu do klece 8 7 7 392 

12 Nevhodné použití OPP servisním technikem 9 7 5 315 

13 Poranění servisního technika v důsledku 

nedostatečného osvětlení šachty 

5 5 8 200 
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V dalším kroku použijeme vzešlé míry rizika (R) z tabulky 6 a sestavíme Paretův 

diagram (viz graf 1). Svislá čára nám rozdělí graf na dvě části. Využívá se zde Paretova 

principu 80/20, přičemž v levé části jsou rizika, která budeme dále řešit a v pravé části ty, 

která akceptujeme.  

 

 
Graf 1 - Analýza FMEA s Lorenzovou křivkou – Procesní rizika 

 

Při analýze definovaných jmenovitých procesních rizik jsem zjistil, že větší polovina 

z nich je natolik závažná, že by se měla řešit. Nyní se musí provést stejný proces s riziky 

strukturálními, aby bylo vyhodnocení úplné. 

7.2.2 Strukturální rizika 

Po analyzování procesních rizik jsou na řadě rizika strukturální. Tedy taková, která 

jsou způsobena strojně. Stejně jako u procesních rizik jsem i zde definoval 13 strukturálních 

rizik. Po nadefinování jednotlivých koeficientů jsem podle vzorce 1 vypočítal míry rizika (R). 

Ty z nich, které vycházejí jako vysoké a velmi vysoké jsem v tabulce 6 pro přehlednost 

zvýraznil červeně a podbarvil žlutě. 

 

 

 

 

 8         1         5          2        11       12       13        6         4         7         10       3        9  
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Tabulka 7 – Jmenovitá strukturální rizika 

Číslo Jednotlivá rizika N P H R 

1 Nepřesnost vyrovnávání a zastavování 8 7 8 448 

2 Nebezpečný přístup do prohlubně šachty 3 4 7 84 

3 Nedostatečné osvětlení v šachtě 6 4 5 120 

4 Hladká podlaha ve strojovně  8 2 3 48 

5 Nedostatečné osvětlení ve strojovně 5 6 8 240 

6 Hořlavý materiál klece a klecových dveří 10 7 5 350 

7 Chybějící poklop ve střeše klece 8 7 2 112 

8 Nedostatečná pevnost střechy klece 8 7 5 280 

9 Chybějící ochrana proti pádu ze střechy klece 8 7 5 280 

10 Nevyhovující nárazníky 4 8 9 288 

11 Chybějící zařízení nouzové komunikace 10 4 2 80 

12 Nezabezpečení rozjezdu klece při přetížení 8 9 8 576 

13 Nedostatečné osvětlení v kleci 6 10 8 480 

 

Stejně jako v předchozím případě u procesních rizik, bude i zde dalším krokem 

sestavení Paretova diagramu. Znovu se využívá principu 80/20, kdy je graf 2 svislou čarou 

rozdělen na dvě části, kde vlevo se opět nachází rizika, která budou dále řešena.  

 

 

Graf 2 - Analýza FMEA s Lorenzovou křivkou – Strukturální rizika 

 

Analýza FMEA odhalila na tomto výtahu řadu procesních a strukturálních rizik, která 

se musí minimalizovat. Nyní provedu verifikaci pomocí analýzy souvztažnosti, kdy budu 

verifikovat celkem 14 rizik. Jsou to rizika, které jsem definoval jako vysoká a velmi vysoká 

12     13        1         6       10        8         9         5         3         7        2        11      4  
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(viz tabulka 8). Pro větší přehlednost jsou tato rizika v grafech 1 a 2 označena červenou 

barvou sloupce. 

Tabulka 8 - Klasifikace rizika 

Klasifikace rizika: (dále jen R) 

Velmi vyskoké R - Potřebná okamžitá náprava 400 – 1000 

vysoké R - Potřebná náprava 270 – 399 

Značné R - Potřebná zvýšená opatrnost 100 – 269 

Běžné R - Potřebná opatrnost 20 – 99 

Akceptovatelné R - Přijatelné riziko 1 – 19 

7.2.3 Celkové hodnocení rizik 

 Velmi vysoké riziko – Zkoumaný systém, a z něj plynoucí riziko jsou zcela 

nepřijatelné, není-li provedena okamžitá náprava tohto stavu, musí být neprodleně 

nákladní výtah odstaven z provozu. Tento musí být odstaven do doby, než budou 

provedena ochranná opatření pro eliminaci takto závažného stavu. V opačném případě 

jsou v ohrožení jak přepravovaná aktiva, tak hlavně lidské životy. 

 Vysoké riziko – Zkoumaný systém a z něj plynoucí riziko jsou nebezpečné. Pokud 

jsou odhalena takováto rizika, je nutné bezprostředně příjmout opatření pro jejich 

nápravu. V opačném případě může dojít k znehodnocení přepravovaných aktiv a také 

vážné újmě na zdraví řidiče nákladního výtahu. 

 Značné riziko – Takovéto riziko je dobré řešit preventivním proškolením personálu 

a dbaním na pravidelnost servisních prohlídek odbornými pracovníky. To ale ještě 

neznamená, že nehrozí újma na zdraví či poškození přepravovaného nákladu. 

 Běžné riziko – Posuzovaný systém je relativně bezpečný. Z takto hodnoceného rizika 

nehrozí přímé ohrožení osob ani přepravovaného nákladu. Takovéto riziko by se však 

nemělo podceňovat v dlouhodobém horizuntu a tyto zjštěné stavy by se měly raději 

hlásit servisním pracovníkům. 

 Akceptovatelné riziko – Systém se osvědčil a vykazuje minimální požadavky 

na  změnu stávajícího stavu. Zvyšování bezpečnosti a tudíž snižování hodnoty R není 

akutní. Nikdy se ovšem nevyplatí podceňovat prevenci a tak i rizika vykazující takto 

malý index R je vhodné sledovat. 
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7.3 Analýza metodou souvztažnosti 

Za účelem verifikace výsledků vzešlých z předchozí analýzy jsem zvolil analýzu 

souvstažnosti. Tato metoda napomáhá ke zjišťování vazeb mezi jednotlivými jmenovitými 

riziky a je rozdělena do několika částí postupu. Pro tento konkrétní případ jsem vybral rizika, 

která vzešla z předchozí analýzy. Konkrétně rizika vysoká a rizika velmi vysoká. V dalším 

kroku je důležité správné sestavení tabulky matice rizik (viz tabulka 9), která slouží 

k  vyhledání vzájemných vazeb mezi riziky. Dále se zde počítají koeficienty Kra a Krb. Jedná 

se  o  procentuální vyjádření návazných rizik. Následně se koeficienty zadávají do tabulky, 

respektive grafu, rozděleného osami O1 a O2 do čtyř kvadrantů. Mezi jednotlivými kvadranty 

je rozdíl v závažnostech jednotlivých rizik. Závažnost rizik určuje graf 3. Postavení os 

se  počítá podle vzorců 4 a 5.[20] 
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Tabulka 9 – Analýza souvstažnosti 

Rb        Ra 

Č. Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ∑Kra 

1 Nezabezpečení rozjezdu klece při přetížení X 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

2 Nedostatečné osvětlení v kleci 0 X 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 

3 Nepřesnost vyrovnávání a zastavování 1 1 X 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 

4 Hořlavý material klece a dveří 0 1 0 X 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 5 

5 Nevyhovující nárazníky 1 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

6 Nedostatečná pevnost střechy klece  0 1 0 1 1 X 1 0 1 1 1 0 0 1 8 

7 Chybějící ochrana proti pádu ze střechy klece 1 0 1 1 1 1 X 0 0 1 1 0 1 1 9 

8 Přetěžování nosnosti klece 1 1 1 0 1 1 0 X 1 1 1 1 0 1 10 

9 Poranění řidiče v kleci v důsledku viditelnosti 1 1 1 1 0 1 0 1 X 0 0 1 0 0 7 

10 Pád servisního technika do klece 1 0 1 1 1 1 1 1 0 X 0 0 1 1 9 

11 Pád servisního technika do šachty 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 X 0 1 1 9 

12 Poranění při vstupu do klece 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 X 1 0 7 

13 Nevhodné použití OPP servisním technikem 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 X 1 8 

14 Poranění servisního technika v důsledku nedostatečného 

osvětlení šachty. 

 

1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 X 8 

∑ Krb  9 7 11 8 8 7 8 9 8 9 8 5 7 8 X 



 

 

Procentuální koeficienty rizik, vzešlých z předchozí analýzy vypočteme pomocí níže 

uvedených vzorců 2 a 3. Tyto následně vložíme do tabulky 10. Výsledné koeficienty jsou 

v  tabulce pro přehlednost zvýrazněny červeně a podbarveny žlutou barvou. 

 

Kra x = [(Σ Kra / (x-1)]* 100        (2)  

Krb y = [(Σ Krb / (x-1)]* 100        (3) 

 
Tabulka 10 – Koeficienty jednotlivých rizik 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Krax [%]     64 43 57 36 64 57 64 71 50 64 64 50 57 57 

Krby [%] 64 50 79 57 57 50 57 64 57 64 57 36 50 57 

 

Kra min = 36 %   Krb min  = 36 %  

Kra max = 71 %   Krb max = 79 % 

 

O1 = 100 –[ (Krax max – Krax min)] * s [%]      (4) 

O2 = 100 –[ (Krby max – Krby min)] * s [%]      (5) 

 

Po dosazení do vzorců a s pomocí systému spolehlivosti (s) 80%, dostaneme 

následující výsledky: 

 

O1 = 100 –[ (71 – 36)] * 0,8 = 52 %       

O2 = 100 –[ (79 – 17)] * 0,8 = 30,4 % 

 



 

 

Graf 3 – Graf analýzy souvztažnosti s  kvadranty 

 

7.4 Výsledky provedených analýz 

Pomocí provedených analýz jsem zjistil nejzranitelnější místa celého systému. Nejprve 

jsem rozdělil jednotlivá rizika na procesní a strukturální. Po sestavení diagramu příčin 

a následků, jsem obě skupiny následně podrobyl analýze FMEA. Vzdestupně seřazená rizika 

jsem následně pomocí Paretova principu rozdělil na ty, kterými se budu dále zabývat a ty, 

která nejsou natolik závažná a budeme je tedy akceptovat.  

 Za účelem verifikace rizik jsem vybral analýzu souvstažnosti, kdy jsem porovnával 

rizika procesní i strukturální dohromady. Pomocí analýzy souvstažnosti se jednotlivá rizika 

zařadila do příslušných kvadrantů. Každému kvadrantu náleží jiná důležitost rizika (viz 

tabulka 11). Jak již bylo zmíněno, pomocí analýzy rizik se zjišťuje hlavně propojení mezi 

jednotlivými riziky. Důležitým poznatkem vyplývajícím z této analýzy je fakt, že žádné 

z  rizik, vyhodnocené analýzou FMEA se neobjevilo v kvadrantu IV (viz graf 3). Ten značí 

relativní bezpečnost. Proto budu v následující kapitole řešit všech 14 rizik. 

Tabulka 11 - Závažnosti rizik v kvadrantech 

 

 

    

 

 

 

I. Kvadrant Primární rizika 

II. Kvadrant Sekundární rizika 

III. Kvadrant Žádná primární rizika 

IV. Kvadrant Relativní bezpečnost 

I. II. 

III. IV. 

O2  

 

O1 



 

Po provedených analýzách jsou z hlediska procesního nejzávažnější tato rizika: 

 Přetěžování nosnosti klece, 

 Poranění řidiče v kleci v důsledku viditelnosti, 

 Pád servisního technika do klece, 

 Pád servisního technika do šachty, 

 Poranění při vstupu do klece, 

 Nevhodné použití OPP servisním technikem, 

 Poranění servisního technika v důsledku nedostatečného osvětlení šachty. 

 

Po provedených analýzách jsou z hlediska strukturálního nejzávažnější tato rizika: 

 Nezabezpečení rozjezdu klece při přetížení, 

 Nedostatečné osvětlení v kleci, 

 Nepřesnost vyrovnávání a zastavování, 

 Hořlavý materiál klece a klecových dveří, 

 Nevyhovující nárazníky, 

 Chybějící ochrana proti pádu ze střechy klece, 

 Nedostatečná pevnost střechy klece. 

8 Navržení inovativních prvků bezpečnosti 

 V této kapitole postupně rozeberu jednotlivá identifikovaná rizika podle hodnoty jejich 

nebezpečnosti a pokusím se nastínit taková řešení, aby se hodnota R co nejvíce snížila 

a zároveň nepřekročila hodnota modernizace 15% z celkových aktiv tohoto nákladního výtahu 

a byl tak dodržen princip ALARA. Vzhledem k tomu, že se jednotlivá rizika navzájem velmi 

prolínájí, rozhodl jsem se navrhovat inovativní prvky pro celé skupiny rizik. Tyto jsem 

rozdělil na: 

 Procesní selhání, 

 Nedostatečné osvětlení, 

 Únava strojních částí, 

 Nevyhovující materiál klece, 

 Chybějící bezpečnostní prvky. 



 

8.1 Procesní selhání 

 Jako velmi vysoké riziko bylo vyhodnoceno riziko přetěžování nosnosti klece. 

Přetěžování, tedy přímé nedodržování předpisů může mít pro konkrétní nákladní výtah 

a hlavně jeho uživatele katastrofické následky. Ve firmě se momentálně nachází přibližně tři 

lidé, kteří aktivně ovládají tento výtah. Nutno podotknout, že míra jejich proškolení 

na  konkrétní rizika nebude nijak valná. O to větší problém nastává v případě tohoto 

konkrétního rizika. Přetěžování nosnosti klece je totiž spouštěcím mechanismem pro další 

neméně závažná rizika jako je například nepřesnost vyrovnávání a zastavování  (viz tabulka 

9). Zde už nastáva problém s nosnými prostředky, které ale budu řešit níže. Jako další riziko 

v této skupině je nevhodné použití ochranných pracovních pomůcek (dále jen OPP) servisním 

technikem. Toto pochybení může mít pro  servisního technika, provádějícího kontrolu nebo 

údržbu, fatální následky. 

8.1.1 Návrh na minimalizaci procesního selhání 

  Jako nejlepší řešení těchto rizik hodnotím dokonalé proškolení všech tří řidičů 

nákladního výtahu. Tato chvilková prezentace – proškolení může v budoucnu zachránit jejich 

životy. Nevhodné použití OPP servisním pracovníkem jsem ve firmě Julius Meinl 

nezaznamenal. Všeobecně se ale jedná o častý prohřešek. Použití OPP však upravují vnitřní 

směrnice firem provádějících servisní prohlídky a tak kontrola ze strany firmy Meinl není 

úplně na místě. 

8.2 Nedostatečné osvětlení  

 Toto rizika jako jsou nedostatečné osvětlení klece a šachty a poranění řidiče nebo 

servisního pracovníka kvůli nim, se můžou podle analýz jevit jako nepřiměřeně vysoká. 

Nedostatečné osvětlení uvnitř klece je ovšem velmi závažný problém. Řidič nákladního 

výtahu, který zajíždí do prostoru klece často i s akumulátorovým vozíkem, musí často 

využívat každý centimetr klece. Pokud je účastníkem vertikálního pohybu zdviže, může mít 

i malá chyba způsobená špatnou viditelností nedozírné následky pro jeho zdrví. Intenzita 

osvětlení v kleci nákladního výtahu musí dosahovat všude nejméně 200 lx. Měření, která jsem 

provedl byla hluboce pod touto hodnotou.  

Nejinak tomu bylo v případě šachty, kde se zase pohybuje servisní technik. I zde byly 

naměřené hodnoty hluboce pod hodnotami, které udává norma EN 80-81. Je tedy nutné 

navrhnout taková opatření, aby byla tato rizika snížena. 

 



 

8.2.1 Návrh na minimalizaci nedostatečného osvětlení 

Pro snížení rizik, plynoucích z nedostatečného osvětlení klece, navrhuji instalaci 5W 

LED diody, která bude umístěna na horní straně zadního čela klece a bude nahrazovat 

dosavadní osvětlení na středu klece. Po této instalaci navrhuji provést opětovné měření pro 

zjištění nových hodnot intenzity osvětlení. 

Pro snížení rizik, plynoucích z nedostatečného osvětlení šachty tohoto nákladního 

výtahu, navrhuji provést důkladnou očistu stávajícího osvětlení a provedení opětovného 

měření. Jelikož je v šachtě vysoká prašnost, je i osvětlení pod nánosem vrstvy prachu a není 

tak možné posoudit do jaké míry má tento fakt vliv na skutečnou intenzitu osvětlení.  

8.3 Únava strojních částí 

 Toto riziko je úzce spjato s permanentním přetěžováním nosnosti klece. Následkem 

bývá častá poruchovost a praskání lan, přičemž klec zastavuje nepatrně mimo stanici. Jedná 

se  o velké riziko, které se nesmí podceňovat. Zkušený servisní technik si tohoto problému 

všimne. Nezkušené oko ovšem tento problém ignoruje, protože odchylky bývají řádově 

v milimetrech. I tyto milimetrové odchylky jsou ovšem jen upozorněním na daleko větší 

problém, vznikající na nosných prostředcích výtahu v prostorách šachty a strojovny.  

Vzhledem k záchraně lidských životů a ochraně aktiv firmy navrhuji kompletní 

výměnu současného výtahového stroje a veškerých nosných prostředků. Fakt, že pád kabiny 

v důsledku tohoto rizika by ohrozil výrobní proces – v lepším případě na nejméně 2 dny, je 

dostatečně závažným pro takto finančně nákladnou operaci. Pro zvýšení bezpečnosti 

je  potřeba co nejvíce snížit riziko spojené s nezabezpečením rozjezdu klece při přetížení.  

Nepatrné odchylky při zastavování a rozjezdu mají za následek, mnohdy velmi špatně 

postřehnutelný schod, o který se může řidič výtahu poranit. Děje se tak hlavně při nastupování 

a vystupování. I toto riziko je tedy pořeba řešit. 

8.3.1 Návrh na minimalizaci únavy strojních částí 

Pro řešení této skupiny rizik navrhuji kompletní výměnu celého výtahového stroje, 

nosných prostředků a instalaci systému PULSE pro kontrolu lan. Tato operace s sebou nese 

značný zásah do celé výtahové jednotky. Touto rekonstrukcí se změní i zařazení nákladního 

výtahu. Z nynějšího trakčního výtahu se strojovnou nahoře se nově změní na trakční výtah 

bez strojovny. Tato změna s sebou nese i eliminaci rizik jako jsou nedostatečné osvětlení ve 

strojovně a hladká podlaha ve strojovně (viz tabulka 7). 

 



 

 

Obrázek 12 - Výtahový stroj Gen2 [autor] 

 

Instalace tohoto nového výtahového stroje (viz obrázek 12) s sebou nese celou řadu 

kladných prvků. Jelikož bude tento stroj ukotven v šachtě výtahu, stane se tak z dosavadního 

nákladního trakčního výtahu se sostrojovnou nahoře, nákladní výtah trakční bez strojovny. 

Síla nového pohonu je zde oproti původnímu provedení doslova v kapesním provedení. Tento 

bezpřevodový stroj se vyznačuje nízkým setrvačným momentem, protože je součástí stroje 

taky synchronní motor radiální konstrukce, obsahující permanentní magnety. Proto nabízí 

stroj zcela výjmečnou účinnost: 

 O 50% vyšší účinnost než běžné převodové stroje, 

 O 10% vyšší účinnost oproti běžným převodovým strojům s indukčním asynchronním 

motorem, 

 O 15% vyšší účinnost než u stroje s permanentními magnety axiální konstrukce. 

 

Dále je důležité připomenout, že u výtahového stroje Gen2 odpadá nutnost použití 

převodových a mazacích olejů. Celý tento systém oproti předchozímu vyžaduje minimální 

požadavky na údržbu a vyniká dlouhou životností. U všech rotačních částí tohto stroje jsou 

užita valivá ložiska, dimenzovaná na dobu životnosti systému. Nehrozí tedy jejich opotřebení 

a následná výměna jak se tomu dělo u předchozího stroje. Nosné pásy dále dovybavíme 

monitorovacím systémem PULSE. 



 

 

Obrázek 13 - Monitorovací systém PULSE [autor] 

 

Tento system bývá pravidelně ukotven na protější straně od výtahového stroje v horní 

části výtahové šachty. Je to systém, který průběžně monitoruje opotřebení a průběžné zatížení 

nosných pásů. Systém PULSE (viz obrázek 13) využívá měření impedance jednotlivých žil, 

nacházejících se uvnitř pásu. Zde tedy nastává velký posun v bezpečnosti každého takto 

vybaveného výtahu. Servisní technik by po takovéto úpravě již nemusel podstupovat 

nebezpečnou vizuálni kontrolu v šachtě. Stačilo by mu pouze překontrolovat elektronické 

informace pořízené systémem. Výhodou tohoto system je i vážení klece a přepravovaného 

závaží. Toto vážení bývá velmi přesné. Další specifikum tohoto systému je přesné dávkování 

kroutícího momentu stroje podle aktuálního zatížení. Děje se tak na základě přenosu spojitého 

signálu do řízení pohonu. 

 Zcela neodlučitelně k tomuto systému patří i polyuretanem potažené pásy, které jsou 

uvnitř vystuženy ocelovými drátky. Tyto pásy nevyžadují mazání a jejich životnost je až 3x 

vetší, než je tomu u standartních ocelových lan. 

 

 

Obrázek 14 – Standartně používané nosné prostředky ve výtahovém průmyslu 



 

 

Na obrázku 14 jsou k vidění 4 typy klasických ocelových lan (viz obrázek 14a) Seal, 

Warrington, Seal-Warrington a Filler. Na Obrázku 14b se nachází zmiňovaný plochý pás 

s polyuretanovým opláštěním, jehož součástí jsou drobná ocelová lanka. K nesporným 

výhodám tohoto provedení patří o 20% nižší váha a díky systému PULSE taky bezúdržbové 

řešení, nevyžadující ani tolik problematické mazání, jako tomu bylo dříve u klasických 

ocelových lan. Dříve naprosto nevídaná pružnust těchto pásů dovoluje mnohem menší 

poloměr ohybu a proto je možné použití kompaktních kladek, kde je průměr pouhých 80 mm. 

V porovnání s dřívějším provedením (viz obrázek 8) se tedy jedná o obrovskou úsporu 

materiálu. 

8.4 Nevyhovující materiál klece 

 Riziko spojené s ohněm není radno v souvislosti s výtahem nikdy podceňovat, jelikož 

výtahová šachta slouží v případě požáru jako komín, kterým se oheň může šířit do dalších 

podlaží objektu. Dřevěné stěny a výstuže klece jsou proto zcela nepřijatelné. Je nutné provést 

nápravu a zařídit oplechování vnitřní plochy klece ocelovými tabulemi. Stejně závažným 

rizikem je i nevyhovující materiál střechy klece. Zde kromě požáru hrozí i pád servisního 

technika do klece. V takovém případě může dojít k vážnému poranění. 

8.4.1 Návrh na minimalizaci nevyhovujícího materiálu klece 

Pro řešení rizik spojených s touto skupinou navrhuji oplechování vnitřní plochy klece 

ocelovými tabulemi šířky 1 mm a nahrazení stávající dřevěné střechy ocelovými tabulemi 

šířky 2 mm. Volím třídu ocele 11375 pro její dobrou svařitelnost. Tyto práce může provést 

speciální zámečnická firma za dodržení všech příslušných bezpečnostních předpisů. Práce by 

se měly provádět za dohledu odborně způsobilé osoby v neděli, kdy je výrobní proces 

zastaven. Kávový prach je totiž výbušný a proto je nedělní termín vhodný pro minimalizaci 

rizaka požáru. I při této odstávce nesmí být v žádném případě mimo provoz požární 

signalizace. 

8.5 Chybějící bezpečnostní prvky 

Vzhledem k faktu, že je na jedné strasně klec výtahu vzdálena od šachty až 300 mm, je 

nutné provést taková opatření, aby byl servisní technik v těchto mástech chráněn před pádem 

do výtahové šachty. Dalším nedostatkem jsou nevyhovující nárazníky. I zde je proto potřebné 

provedení nápravy. 



 

8.5.1 Návrh na minimalizaci chybějících bezpečnostních prvků 

Pro řešení rizika spojeného s možným pádem servisního technika do výtahové šachty 

navrhuji zbudování jednoduchého zábradlí na střeše klece. Tato jednoduchá konstrukce bude 

zcela postačující z jeklu 20 mm x 20 mm, přičemž počítám s výškou 800 mm. Veškeré práce 

může provést specializovaná zámečnická firma. 

Posledním řešeným rizikem jsou nevyhovující nárazníky. Po vizuální kontrole, kterou 

jsem provedl, je evidentní značné opotřebování pryžových dorazů. Pro minimalizaci tohoto 

rizika navrhuji výměnu dvou pryží, které jsou umístěny jako dorazy na horní části nárazníků. 

Tyto jsou zcela běžnou výbavou servisních techniků. Jedná se tedy o běžnou výměnu v řádu 

minut. Ta může být provedena jako součást celkových prací. 

 

 

Obrázek 15 - Ukázka zábradlí na střeše klece [autor] 
  

Na obrázku 15 je viditelné zábradlí, které by pro konkrétní nákladní výtah bylo zcela 

postačující. Jedná se o velmi jednoduchou konstrukci, pevně zabudovanou do střechy klece. 

Na tomto zábrádlí může být upevněno ovládací zařízení pro servisního technika. Rizika 

propadnutí se střešní částí klece nebo samotný pád do výtahové šachty jsou tak značně 

potlačeny.  

9 Navržení investic 

Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl navrhnout do inovativních prvků nový výtahový 

stroj Gen2 a monitorovací system PULSE. Nezbytným doplňkem pro výtahový stroj Gen2 



 

jsou i ploché nosné pásy. Tato modernizace je tedy značná a nese s sebou velkou finanční 

zátěž. Pro další postup a rozhodnutí, zda se tato operace vyplatí, je třeba zvážit hodnotu 

chráněných aktiv při zachování ekonomického system ALARA. Tedy, aby hodnota investic 

nepřekročila 10 – 15 % celkově chráněných aktiv. 

9.1 Lidský faktor 

 Vzhledem k tomu, že některá zjištěná rizika jsou velmi závažná, přikláněl bych se k 

aplikaci zmíněných inovativních prvků neodkladně. Je ovšem velmi složité porovnávat 

hodnotu lidského života a finančních aktiv. Z příslušné analýzy ovšem vyplynulo, že obsluha 

výtahové zdviže i samotná servisní prohlídka, která je prováděna fyzickými osobami, může 

mít pro zúčastněné nedozírné následky. 

9.2 Ekonomické zhodnocení aktiv 

 Pokud by byl výtah i nadále přetěžován a nebylo by v čas odhaleno prasklé lano, může 

se tento následkem selhání brzd i zřítit. To by znamenalo znehodncení převážených aktiv. 

Protože je výtah v objektu pouze jeden a proces zpracování kávových zrn začíná 

až  ve  4.  podláží, čelil by celý process odstávce až do doby opravení. Tato oprava by podle 

zkušeností mohla zabrat až 4 dny. Jelikož se předzásobení horních pater provádí pouze 

na  2  dny, hrozila by v nejhorším případě odstávka výrobního procesu na dobu dvou dnů. Zde 

už se ale počítá se ztrátou z ušlého zisku, který činí přibližně 475 000 €/den. To znamená, 

že  s  opravou výtahu by se škoda mohla přehoupnout přes 1 milion €.  

 V takovém případě je investice 16.054 € naprosto zanedbatelná, protože se nejedná ani 

o  2% z potenciálně chráněných aktiv. Celková částka je v tabulce 12 pro přehlednost 

zvýrazněna žlutou barvou. Pro lepší orientaci se celková suma v přepočtu na české koruny 

pohybuje při kurzu 25  Kč/€ okolo 400.000 Kč. 

Tabulka 12 - Cenová kalkulace 

Jednotka Počet Cena za jednotku Celková cena 

LED diode 5W 1 30 € 30 € 

Monitorovací systém PULSE 1 3815 € 3815 € 

Výtahový stroj Gen2 1 6945 € 30 € 

Nosné pásy  120 15 € 1800 € 

Ocelová tabule 1 mm třídy 11375 20 m
2
 4 € 80 € 

Ocelová tabule 2 mm třídy 11375 10 m
2
 4 € 40 € 

Jekl 20 mm x 20 mm   8 m 3 € 24 € 

Práce výtahového technika 45 hod 105 € 4725 € 

Pryžové dorazy 2 30 € 60 € 

Doprava 1 350 € 350 € 

Práce pomocných pracovníků  60 hod 85 €  5100 € 

Celková cena:   16054 € 



 

10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo odborné posouzení stávajícího stavu konkrétního 

nákladního výtahu u firmy Julius Meinl Vídeň. Po zjištění nejzávažnějších rizik bylo nutné 

navrhnout taková opatření, aby došlo k jejich minimalizaci. 

V úvodní části jsem se zaměřil na zákonné předpisy a normativní úpravu, která se 

vztahuje na výtahovou problematiku jak v České republice, tak i v Rakousku. Vzhledem k 

Evropské unii, ve které se obě země dnes nachází, je ale rozdílnost zcela zanedbatelná a 

normy se pouze překládají do odlišných jazyků. V další části jsem pak nastínil všeobecnou 

problematiku a členění výtahových zdviží.  

Pro přehledný nástin aktuálního nevyhovujícího stavu jsem začlenil do práce několik 

fotografií, které na tento stav poukazují. Nákladní výtah jsem rozebíral po jednotlivých 

částech, přičemž jsem se u každé snažil poukázat na jednotlivá možná rizika. Jednotlivá rizika 

jsem dále podrobil analýzám, na jejichž základě jsem identifikoval nejzávažnější z nich.  

Následně jsem se pokusil navrhnout inovativní opatření pro co největší potlačení 

těchto zjištěných rizik. Dělal jsem tak na základě znalosti nabytých v daném prostředí 

firmy a za pomoci konzultací se servisními pracovníky, zpravujícími tyto nákladní výtahy. 

Věřím, že identifikovaná rizika byla opravdu ta nejzávažnější a navrhované inovativní řešení 

je dostatečné. Obecně se pro náklady na zvýšení bezpečnosti počítá s investicemi 10 – 15% 

chráněných aktiv. (princip ALARA). Jelikož chráněná aktiva byla vyčíslena na částku 

přesahující 1 milion €, je investice v hodnotě 16.054 € akceptovatelná.  

Myslím, že tato práce dostatečně poukázala na nebezpečnost současného stavu a může 

tak sloužit jako podkladový material při modernizaci jednotlivých částí tohoto nákladního 

výtahu. 
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