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Bakalářská práce se zabývá problematikou krajních stanic výtahu a to vyhledáváním a zajištěním 

nebezpečných prostor v těchto stanicích. Týká se především elektrických výtahů v bytových 

domech. V této práci jsou uvedeny všechny druhy a třídy výtahů, jejich označení, rozměry v 

krajních stanicích, a to za období od roku 1968-2012. Dále se zabývá jak možným ohrožením 

osob při provádění pracovních činností v těchto prostorech výtahu, tak i jejich vlivu na uživatele. 

Výsledkem jsou opatření, která mohou předcházet vzniku nebezpečných situací u osob 

provádějících servisní činnost v  prostorech krajních stanic výtahových šachet.  

 

Annotation 

 

Běhůnek, M.; Danger areas in the outer stations of the elevator shaft. 

 

Bachelor thesis, VŠB – TU, Faculty of Safety Engineering, Ostrava 2012 

 

Keywords: elevator, outside station, top safety space, lower safety space 

 

Bachelor thesis deals with the outside station of elevator, namely looking up and safeguarding of 

dangerous space in this station. The thesis is focused especially electric elevators in block of 

flats.  

This thesis states all the type and category of elevators, their marking, dimensions in outside 

stations, namely in period from years 1968 – 2012. The thesis is directed both potential danger of 

person in pursuance of working activity in this spaces of elevator and their impact of user.  

The result of thesis are measure, which try to avoid dangerous situation by person carry on 

service in space of outside station of shafts.  
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1 ÚVOD 

 

 

          V oboru zdvihacích zařízení pro dopravu osob a nákladů (VÝTAHY) pracuji 20 let. 

Během této doby jsem mohl pozorovat, jak se výše uvedený obor vysokým tempem rozvíjí. 

Tento vývoj je dán jak rozvojem nových technologií u tuzemských výrobců, tak dovozem 

komponentů s novými technologiemi ze zahraničí. Výrobci nebo dovozci těchto zařízení 

provádějí tento vývoj na základě požadavků samotných zákazníků. Pro zvýšení úspornosti a 

zkvalitnění provozu výtahového zařízení. Tento vývoj by se ale nerealizoval bez legislativních 

změn a nových technických předpisů a norem, které stanovují minimální bezpečnostní 

požadavky. Dodržování těchto požadavků je kontrolováno a v případě nedodržení 

sankcionováno patřičnými kontrolními úřady. 

           Zdvihací zařízení patří do skupiny vyhrazených technických zařízení podléhajícím 

přísnějším požadavkům na provoz a údržbu než je tomu u jiných zařízení. Mezi vyhrazené 

zdvihací zařízení patří 6 podskupin. V této práci se budu věnovat jen jedné části, a to 

vyhledáváním a zabezpečením nebezpečných prostorů v krajních stanicích šachet výtahů a to u 

výtahů určených pro dopravu osob a nákladů v bytových domech. Porovnáváním technických 

předpisů od roku 1968 až do roku 2012 a změnami po vstupu České republiky do EU. 

Srovnáváním výše uvedených období bude zjištění, jestli se předpisy zřetelně nebo jen částečně 

od sebe odlišují a jak se zvyšuje náročnost pro zpracování projektové a technické dokumentace, 

která se dnes pro každý subjekt vypracovává na základě jiných požadavků. Tento způsob 

provádění projekční činnosti sice zaručuje velice precizní zpracování dané problematiky 

s ohledem na bezpečnost osob provádějících údržbu, ale různorodostí těchto zařízení se může 

zvyšovat pravděpodobnost úrazu osob podílejících se na provádění pravidelné údržby pro 

udržení bezpečného provozu zdvihacích zařízení (dále výtahů).  
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2 REŠERŽE  

 

 

  

JANOVSKÝ L.; DOLEŽAL J. VÝTAHY A ESKALÁTORY.   

Praha 1: Nakladatelství technické literatury, n. p. Spálená 51, 1980. 696s. 

 

 

     Tato kniha se zabývá výtahy, pohyblivými schody a chodníky v budovách, stanicích 

hromadné dopravy cestujících, podchodech, vyhlídkových a televizních věžích. Pojednává o 

způsobech výpočtu, konstrukcí, funkci, montáži, zkoušení a provozu výtahu a eskalátorů i jejich 

části. 

 

 

Červenka V.; Hanuš R. ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ pro 2. a 3. ročník SOU  

Praha 1: Nakladatelství technické literatury, n. p. Spálená 51, 1989. 520s. 

 

 

   V učebnici je popsána konstrukce nosné části, strojovny a elektrického zařízení výtahu. Další 

části jsou věnovány montáži výtahu a jeho provozu včetně popisu jeho závad. 

 

 

HANÁKOVÁ, E. Práce a zdraví, rizikové faktory pracovního prostředí. Praha: VÚBP, 2008. 

108s. ISBN 978-80-86973-07-4 

 

Tato publikace je jedním z výstupů projektu „Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v 

pracovním systému“, řešeného v rámci výzkumného záměru „BOZP – zdroj zvyšování kvality 

života, práce a podnikatelské kultury“. 
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3 NÁZVOSLOVÍ A TERMÍNY  

 

provozovatel                                      právnická nebo fyzická osoba provozující výtah, 

                                                          která je odpovědná za bezpečný  

                                                          provoz výtahu a za jeho technický stav, pokud tuto 

                                                          funkci nevykonává majitel výtahu 
1 

 

 

vlastník                                             právnická nebo fyzická osoba, která je majitelem  

                                                         výtahu; vlastník je odpovědný za stav výtahu a  

                                                         vztahují se na něj povinnosti provozovatele  

                                                         výtahu, které mohou být smluvně přeneseny 

                                                         na jinou právnickou nebo fyzickou osobu  
 

 

 

dodavatel                                           právnická nebo fyzická osoba s oprávněním podle   

                                                          zvláštních předpisů dodávat výtahy nebo jejich  

                                                          komponenty, popřípadě montáž a servis: za  

                                                          dodavatele se považuje i vlastník výtahu, který  

                                                          na podkladě smluvních vztahů výtahy  

                                                          půjčuje nebo pronajímá  

 

 

výrobce                                              právnická nebo fyzická osoba s oprávněním podle  

                                                           zvláštních předpisů, vyrábějící výtahy nebo jejich části 

                                                           a komponenty  

 

servisní firma                                      právnická nebo fyzická osoba vlastnící oprávnění 

                                                           k výkonu servisu vydané podle zákona 174/1968 Sb.
 2
 

                                                 

 

1
     ČSN 27 4002 [13]    

2
     ČSN 27 4002 [14]     
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výtah                                                      trvale namontované zdvihací zařízení obsluhující 

                                                               určená podlaží, mající klec, jejíž rozměry a 

                                                               konstrukce umožňují přístup osob, a která je  

                                                               alespoň částečně vedena mezi svislými vodítky, 

                                                               jejíž odklon od svislice je nejvýše 15 
o   3 

 

šachta                                                     prostor, v němž se pohybuje klec, vyvažovací nebo 

                                                               vyrovnávací závaží. Tento prostor je obvykle ohraničen  

                                                               podlahou prohlubně, stěnami a stropem šachty. 

 

horní část šachty                                    prostor šachty mezi horní krajní stanicí a stropem šachty 

 

jmenovitá rychlost                                rychlost klece, pro kterou byl výtah navržen    

 

nosnost                                                  zatížení, pro které byl výtah navržen 

 

prosto pro kladky                                  prostor/prostory uvnitř nebo vně šachty, kde jsou  

                                                              umístěny kladky                 

 

prohlubeň                                              část šachty pod dolní krajní stanicí 

 

klec                                                       část výtahu určena pro osoby a/nebo náklad 

 

nárazník                                                pružná narážka na konci jízdní dráhy 

                                                              zpomalující pohyb využitím tekutiny nebo pružin 

                                                              (nebo podobných prostředků) 

 

výtah s třecím kotoučem                      výtah, jehož pohon spočívá v tření mezi nosnými lany a   

                                                             drážkami třecího kotouče výtahového stroje  
4
             

                                                 

 

3
     ČSN 27 4002 [14] 

4
  ČSN EN 81-1+A3 [22] 



 - 5 - 

 

 

servisní pracovník                                  pracovník servisní firmy pověřený výkonem servisu 

                                                               pracovník servisní firmy, který je  

a)  odborně způsobilý k výkonu činnosti, seznámený s konstrukcí a obsluhou výtahů na nichž 

provádí svěřenou servisní činnost  

b) seznámen s pravidly a postupy zajištujícími bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 

 

odborný servisní pracovník                pracovník servisní firmy, který splňuje požadavky  

                                                           servisního pracovníka a dále:        

a) je vhodně školený (např. podle systému řady norem ČSN ISO 9000), kvalifikovaný svými 

znalostmi, praktickými zkušenostmi, zdravotní způsobilostí k provádění odborných 

prohlídek; 

b) má odbornou způsobilost podle zvláštních předpisů 
3)

 nebo osvědčení o odborné 

kvalifikaci vydané zkušebním technikem servisní firmy podle ČSN 27 4007 na základě 

zaškolení a přezkoušení; 

je vybaven všemi potřebnými návody a postupy k řádnému provádění odborných prohlídek a 

další odborné servisní činnosti v rámci pověření servisní firmy 

 

odborná prohlídka                            prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních  

                                                         prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem 

                                                         posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly  

                                                         vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče 
5
 

 

uživatel                                             osoba, která výtah ovládá 

 

cestující                                             každá osoba dopravována v kleci výtahu 

 

zachycovač                                        mechanické zařízení, které slouží k zastavení a udržení  

                                                          klece v klidu, vyvažovacího nebo vyrovnávacího 

                                                             závaží při nadměrné rychlosti ve směru jízdy 

                                                             dolů, nebo při přetržení nosných lan 
6
 

                                                 

 

5
  ČSN 27 4002 [13] 
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horní bezpečnostní prostor HBP           svislá vzdálenost mezi úrovní nejvyšší plochy na  

                                                              střeše výtahu a úrovní nejnižší části stropu šachty nad  

                                                              celým půdorysem určeným k možnému pohybu  

                                                              oprávněné osoby na střeše klece 

 

dolní bezpečnostní prostor DBP           svislá vzdálenost mezi dnem prohlubně a nejnižším  

                                                              bodem klece, když je klec na plně stlačených 

                                                              náraznících  
7
 

 

riziko                     je definováno jako „kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného 

                              zranění nebo poškození zdraví zaměstnance, vystaveného v pracovním 

                              procesu jednomu nebo více potencionálním zdrojům, které 

                              mohou zaměstnanci způsobit pracovní úraz nebo ohrožení a  

                              poškození zdraví“. Pracovní rizika obvykle dělíme na mechanická,  

                              fyzikální, chemická a biologická. Jsou dána pracovními podmínkami,  

                              pracovním prostředím a vším, s čím zaměstnanec přichází do styku. 

 

nebezpečí             je vlastnost fyzikálního, chemického, biologického anebo psychického 

                             faktoru působit nepříznivě na zdraví člověka. Je to vlastnost, kterou 

                             nelze faktoru odejmout a která se projeví pouze tehdy, kdy je jí 

                             jedinec vystaven. 
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

6
  ČSN EN 81-1+A3 [22] 

7
  TNI 27 4012 [23] 

8
  HANÁKOVÁ, E. Práce a zdraví, rizikové faktory pracovního prostředí [3] 
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4 VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ   

 

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a 

bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická 

zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. 
9
  

 

  

4.1 VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 

  

 Vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou tato 

zařízení s motorickým pohonem:  

 

a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),  

 

b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg  

 

c) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m 

 

d) stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby  

 

e) výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m  

 

f) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy   
10

    

 

 

 

 

                                                 

 

9
    Zákon č. 174/1968 Sb. [4] 

10
   Vyhláška č. 19/1979 Sb. [9] 
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5 ROZDĚLENÍ VÝTAHU DLE TYPŮ V ČASOVÉM OBDOBÍ OD 

ROKU 1968 AŽ PO PLATNÉ TŘÍDY V SOUČASNOSTI 

 

5.1 ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ DLE ČSN OD ROKU 1968 

 

Platí pro výtahy s elektrickým pohonem níže uvedených a s dopravní výškou nad 2 m 

 

Elektrické výtahy 

 

a) pro dopravu osob a nákladů 

aa) výtahy se samoobsluhou do nosnosti 1000 kg tj. 12 osob označení         A 1 

ab) výtahy určené pro provoz a ustanoveným řidičem                                   A 2 

 

Pokud výtahy A 1 a A 2 jsou určeny v nemocničním provozu k dopravě nemocných, 

 označí se A 1 L a nebo A 2 L 

 

b) nákladní se zakázanou dopravou osob 

ba) výtahy do jejichž klece smí při nakládání osoby  

      vstupovat (vyjma D 2)                                                                              B 1 

bb) výtahy do jejichž klece nesmějí vstupovat osoby                                      B 2 

 

c) malé nákladní, do nosnosti 100 kg                                                      C 

 

d) stolové s poklopem, a to 

      da) s ustanoveným řidičem                                                                       D 1 

      db) se zakázanou dopravou osob                                                              D 2 

 

e) osobní oběžné (paternosterové)                                                                   E 

 

f) výsypné                                                                                                        F   
11

 

                                                 

 

11
    ČSN 27 4009 [15] 
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5.2 ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ DLE ČSN OD ROKU 1988 

 

V roce 1988 vychází nová norma ČSN 27 4009 [17] která specifikuje a zařazuje výtahy do níže 

uvedených druhů.  

Elektrické výtahy se podle druhu třídí a označují  

 

OZNAČENÍ       A          -  pro dopravu osob, nebo osob a nákladů   

                         A1         - se samoobsluhou 

                                         A1O   -  osobní 

                                         A1N   -  nákladní 

                                         A1L   -  lůžkové 

 

                         A2           - s ustanoveným řidičem 

                                         A2O   - osobní 

                                         A2N   - nákladní 

                                         A2L   - lůžkové  

 

OZNAČENÍ        B            - nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob 

                          B1          - s možností vstupu do klece 

                          B2          - se zakázaným vstupem do klece  

 

OZNAČENÍ       C            - malé nákladní výtahy 

 

OZNAČENÍ       D            - stolové výtahy 

                         D1          - s ustanoveným řidičem 

                        D2           - se zakázanou dopravou osob 

 

OZNAČENÍ     E              - oběžné výtahy 

 

OZNAČENÍ     F             - výsypné výtahy    
12

 

                                                 

 

12
   ČSN 27 4009 část 2 [17] 
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5.3 ROZDĚLENÍ VÝTAHŮ DLE ČSN OD ROKU 1993 

 

V roce 1993 vychází norma ČSN ISO 4190-1[19], podle které se nově postavené výtahy zařazují 

do nových tříd. Tyto třídy jsou v platnosti i dnes. Takže v každé nově zpracované technické 

dokumentaci musí být výtah označen následující římskou číslicí. 

 

Stanoví se tyto třídy výtahu  

 

pro výtahy třídy  I , II , III  

 

Třída  I  :        Výtahy určené pro dopravu osob. 

Třída II  :        Výtahy určené převážně pro dopravu osob, ale mohu se v nich přepravovat i  

                        náklady. Od třídy I a III se liší v podstatě vnitřní úpravou kabiny. 

Třída  III :      Výtahy určené pro dopravu lůžek 
13

 

 

pro výtahy třídy    IV              

 

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

                       doprovázeny osobami 
14

 

 

pro výtahy třídy    V                

 

Třída V :        Malé nákladní výtahy  
15

 

 

 

 

                                                 

 

13
   ČSN ISO  4190-1 (27 4015) [19] 

14
   ČSN ISO  4190-2 (27 4323) [20] 

15
   ČSN ISO  4190-3 (27 4333) [21] 
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6 PROSTORY V KRAJNÍCH STANICÍCH VÝTAHOVÝCH 

ŠACHET V LETECH 1968-2012  

 

   Konstrukčně patřily výtahy československé provenience určené pro dopravu osob nebo osob a 

nákladů v 50. letech k evropské špičce. V následujících letech však byly paradoxně instalovány 

do bytových domů výtahy s nižším stupněm bezpečnosti, než vykazovaly výtahy v 50. letech, jako 

výsledek 2 zásadních vlivů. Prvním je finanční politika komplexní bytové výstavby v ČR, kdy byly 

z cenových důvodů instalovány tak od 70. let pouze nejlevnější typy výtahů, jejichž konstrukce 

vykazovaly již v této době minimálně 10 a víceletou technickou zastaralost. Druhým zásadním 

vlivem je pak technická politika uplatňovaná na území ČR od 60. let. Zlomovým okamžikem pro 

provoz technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika se stal rok 1968, ve kterém byl 

zrušen Ústav technického dozoru, vydán nový zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru 

nad bezpečností práce a současně bylo nastartováno využívání zcela nových zásadních principů 

upravujících bezpečný provoz technických zařízení, a to:   

 

bezpečnost technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika lze "vykontrolovat" a 

nemusí být vnesena konstrukčně, 

 

pokud technické zařízení odpovídá požadavkům předpisů platných v době jeho uvedení do 

provozu, jedná se o "zařízení bezpečné" až do konce svého technického života, stupeň 

technického poznání v pozdější době nehraje v tomto principu žádnou roli. 

 

Výsledkem výše uvedené technické politiky státu v oblasti výtahů je zakonzervování konstrukční 

úrovně z 50tých let téměř až do1.1.1993, kdy byla poprvé do systému českých technických norem 

zavedena základní konstrukční norma EU pro výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a 

nákladů, a to EN 81-1, 2.  
16

 

 

 

 

 

                                                 

 

16
  http://www.tzb-info.cz/6708-prehled-vytahu-v-bytovych-domech-jejich-stav-a-mozne-napravy  [12] 

http://www.tzb-info.cz/6708-prehled-vytahu-v-bytovych-domech-jejich-stav-a-mozne-napravy
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           Výtahy pro dopravu osob a nákladů se nachází převážně v domech určených pro bydlení 

v hotelech, úřadech, obchodních centrech v budovách firem a velkých sportovních komplexech. 

 

Celkový počet výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů instalovaných na území 

ČR je odhadován na 87 tisíc, z čehož je cca 85 % umístěno v bytových domech. Z toho počtu 

bylo: 

 

do1.1.1993, což je termín zavedení základní konstrukční normy pro výtahy EN 81-1, 2 do 

soustavy českých technických norem a skokové zvýšení jejich bezpečnosti, bylo nainstalováno na 

území ČR cca 58 tisíc výtahů na výše uvedené konstrukční a bezpečnostní úrovni 50tých let 

minulého století. Tyto výtahy vykazují téměř všechna provozní rizika, která jsou uvedena v ČSN 

EN 81-80; 

 

od1.1.1993 do1.10.1999, což je termín nabytí účinnosti nařízení vlády č. 14/1999 Sb., bylo 

nainstalováno cca 9 tisíc výtahů, které jsou na nesrovnatelně lepší bezpečnostní úrovni a 

vykazují méně provozních rizik; 

 

od1.10.1999 do31.12.2009 bylo nainstalováno cca 20 tisíc nových výtahů do nových budov. Dále 

byla odstraněna provozní rizika u již cca 17 tisíc dříve instalovaných výtahů, a to zejména 

formou výměn starých výtahů za nové, které splňují požadavky přílohy č. 1 nařízení vlády č. 

27/2003 Sb. vymezující současnou minimální úroveň bezpečnosti výtahů určených pro dopravu 

osob nebo osob a nákladů. 
17

 

 

 

            V období mezi roky 1968 až 1989 pobíhala v Československu výstavba bytových domů, 

zdravotních středisek a škol v obrovském měřítku. Velká část domů měla více jak čtyři podlaží a 

proto se v těchto domech stavěly výtahy. Tímto způsobem vznikla obrovská poptávka na 

výtahové zařízení a jejich instalaci v bytových domech. Všechny stavby ale nebyly typově 

jednotné a vznikaly problémy, kde výtahy do schodišť umisťovat, jaké provést ohrazení 

výtahové šachty a rozhodnout, ve kterých poschodích budou výstupní stanice. 

 

                                                 

 

17
  http://www.tzb-info.cz/6708-prehled-vytahu-v-bytovych-domech-jejich-stav-a-mozne-napravy [12] 

http://www.tzb-info.cz/6708-prehled-vytahu-v-bytovych-domech-jejich-stav-a-mozne-napravy
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            Podle právních předpisů a norem bylo jasně deklarováno, jaké mají být minimální 

rozměry v krajních stanicích výtahových šachet. Nad stropem klece v horní krajní stanici a pod 

podlahou klece v dolní krajní stanici. Tyto předpisy byly navrženy tak, aby co nejvíce zajistily 

bezpečnost osob zabývajících se údržbou výtahů. V případě poruchy nemohlo dojít ke zmáčknutí 

nebo sevření osoby stojící na kleci nebo v prohlubni šachty výtahu.  

            Z celkového množství výtahů, které byly vybudovány v letech 1968, až 1989 je dnes 

v provozu převážná většina právě v bytových domech. U těchto domů se při plánování výstavby 

výtahu postupovalo podle předem vyprojektovaných typů a technicky zpracovaných druhů 

výtahů podle tehdy platných předpisů a norem. Výrobci měli dlouhodobě naplánovanou výrobu 

v rámci plánovaných pětiletek. Ať už to byla stavební firma provádějící stavbu výtahových 

šachet nebo výrobce výtahu. Stavby bytových domů v tomto období byly typizované a jednotné. 

 

    Typizované výtahy se vyrábějí sériově pro všechny nové budovy a pokrývají většinu potřeby. 

Pro budovy ve staré zástavbě a pro zvláštní potřeby provozu se v omezeném počtu konstruují a 

vyrábějí atypické výtahy. Atypické výtahy se konstruují podle zvláštních požadavků investora a 

přizpůsobují se stavebním rozměrům stávající šachty a strojovny výtahu, nebo i rozměrům 

břemen, které mají být výtahem dopravována. Tyto atypické výtahy se vyrábějí a montují jen 

ojediněle.  
18

 

 

Při pohledu na dnešní sídliště vybudovaná v letech 1968 až 1989 je zřejmé, že jsou stejné typy 

bytových domů ve všech  městech České republiky. To znamená, že i výtahy v těchto domech 

byly technicky úplně totožné. Výše uvedené předpisy byly totiž dodržovány striktně na celém 

území tehdejšího Československa bez ohledu na výrobce nebo dodavatele výtahového zařízení. 

Rozdíly byly pouze v provedení šachetních nebo klecových dveří a klecích výtahů a tato 

různorodost výtahu byla způsobena nosností výtahu a použitým materiálem např. dřevo, plech, 

pletivo, sklo nebo drátosklo. 

 

 

 

 

                                                 

 

18
   Červenka V.; Hanuš R. ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ pro 2. a 3. ročník SOU [2] 
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Krajní stanice výtahových šachet v období mezi rokem 1968 – 1993 musely být provedeny tak, 

aby bezpečnostní prostory splňovaly minimální požadavky pro horní a dolní prostor. 

 

 

6.1 PŘEDPISY PRO KRAJNÍ STANICE VÝTAHU PO ROCE 1968  

 

Horní přejezd klece 

 

a) do 1 m/s jmenovité dopravní rychlosti musí být horní přejezd klece roven číselné hodnotě 

této rychlosti, nejméně však 0,5 m 

b) nad 1 m/s jmenovité dopravní rychlosti musí být horní přejezd v metrech nejméně: 

 

                                     
95,0

20

2v

   

 

kde v je číselná hodnota jmenovité dopravní rychlosti 

 

Dolní přejezd klece musí být nejméně  2/3  horního přejezdu klece. Má-li výtah pružné nárazníky, 

počítá se dolní přejezd při stlačených náraznících 

 

Horní přejezd klece (vyvažovacího závaží) musí být vždy větší než dolní přejezd vyvažovacího 

závaží (klece) 

Po dosednutí vyvažovacího závaží (klece) musí zůstat volný prostor nad klecí (vyvažovacím 

závažím) rovnající se nejméně  1/3  předepsaného horního přejezdu klece (vyvažovacího 

závaží).
19

 

 

 

 

 

                                                 

 

19
   ČSN 27 4009 [15] 
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6.2 PŘEDPISY PRO KRAJNÍ STANICE VÝTAHU PO ROCE 1980  

 

Horní přejezd klece 

 

U výtahu druhu A, u kterých je požadovaná revizní jízda podle ČSN 34 1340 musí nad klecí 

zůstat minimální výška volného prostoru a to: 

 

a) 700 mm nad stropem klece nebo lávkou pro obsluhu 

b) 300 mm nad nástavbami klece (např. nad zařízením pro otevírání dveří apod.) 

 

Dolní přejezd klece 

 

Po dosednutí klece na plně stlačené nárazníky musí zůstat pod nejnižším dílem konstrukce 

podlahy klece výška volného prostoru minimálně 500 mm. Vodící čelisti, tělesa zachycovačů a 

patky klece dosedající na nárazníky se neuvažují. 
20

 

 

6.3 PŘEDPISY PRO KRAJNÍ STANICE VÝTAHU PO ROCE 1989  

 

Horní přejezd klece 

 

po dosednutí vyvažovacího závaží na pevné nebo pružné nárazníky musí být vzdálenost 

k vystupujícím částem stropu šachty nebo zařízením pod ním umístěným min. 

 a) 750 mm od plošin na střeše klece, určeným pro obsluhu   

 b) 300 mm nad nástavbami klece (např. nad zařízením pro otevírání dveří apod.)  

  

Dolní přejezd klece 

 

hloubka prohlubně musí být taková, aby v případě, že klec dosedne na pevné nebo pružné 

nárazníky byla volná vzdálenost pod klecí min. 500 mm. 
21

 

                                                 

 

20
    ČSN 27 4009 [16] 

21
    ČSN 27 4300 [18] 
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6.4 PŘEDPISY PRO KRAJNÍ STANICE VÝTAHU PO ROCE 1993    

 

            Vydávání nových přejatých evropských norem vneslo do výstavby a rekonstrukcí výtahu 

nové přísnější parametry. Dle přejatých norem ČSN EN 81-1 [25] které byly vydány v roce 1993 

a s několika opravami znovu vydány v roce 1999 další změny a opravy této normy vyšly v roce 

2005 a 2006  A2 a poslední vydání těchto norem s úpravami bylo v roce 2010 s označením A3.  

 

Horní bezpečnostní prostor u výtahu s třecím kotoučem  

 

Spočívá-li vyvažovací závaží na plně stlačených náraznících, musejí být současně splněny tyto 

čtyři podmínky: 

 

a) délka vodítek klece musí ještě dovolovat další pohyb klece, nejméně 0,1 + 0,0035 v
2
 

 

b) volná svislá vzdálenost mezi úrovní nejvyšší plochy na střeše klece, jejíž rozměry odpovídají 

(8.13.2 Střech klece musí mít na jednom místě volnou plochu ke stání minimálně 0,12 m
2
, 

přičemž menší strana musí být minimálně 0,25 m dlouhá)s výjimkou plochy na částech podle 

5.7.1.1 c) a úrovni nejnižších části stropu šachty (včetně nosníků umístěných pod stropem a 

s nimi spojených částí), pokud jejich průmět zasahuje do střechy klece, musí být nejméně 1,0 + 

0,035 v
2
 

 

c)volná svislá vzdálenost (m) mezi nejnižší části stropu šachty a: 

1. nejvýše uloženými částmi na střeše klece, s výjimkou části vyjmenovaných pod bodem 

2) musí být minimálně 0,3 + 0,035 v
2
; 

2. nejvyšším bodem vodících čelistí, závěsů lan a horních dílů svisle posuvných dveří, 

jsou-li použity, musí být minimálně 0,1 + 0,032 v
2
; 

 

d) nad klecí musí být prostor pro kvádr o minimálních rozměrech mmm 8,06,05,0  

spočívající na jedné ze svých stran. V prostoru zaujímaném tímto kvádrem se smějí, při přímém 
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zavěšení klece, nalézat nosná lana s příslušenstvím, přičemž osa žádného lana nesmí být 

vzdálená více než 0,15 m od jedné svislé stěny kvádru. 
22

  

 

Jestliže klec spočívá na plně stlačených náraznících, musejí být současně splněny tyto tři 

podmínky: 

 

a) v prohlubni musí být prostor pro kvádr o minimálních rozměrech mmm 0,16,05,0  

spočívající na jedné ze svých stran; 

 

b) volná vzdálenost mezi dnem prohlubně a nejnižším bodem kece musí být minimálně 0,5 

m; tato vzdálenost může být zmenšena až na 0,1 m při vodorovné vzdálenosti maximálně 

0,15 m mezi: 

1) ochrannou prahovou deskou nebo svislými posuvnými dveřmi a přilehlou stěnou, 

2) nejnižšími částmi klece a vodítky;   

 

      c) volná svislá vzdálenost mezi nejvyššími částmi upevněnými v prohlubni, například 

napínacím zařízením vyvažovacích lan v jeho nejvyšší poloze a nejnižšími částmi klece, 

s výjimkou části uvedených v b)1. a b)2., musí být nejméně 0,30 m. 
23

  

 

 

Splněním těchto podmínek bylo umožněno osobám provádějícím údržbu na výtahovém zařízení 

se v případě selhání některého prvku výtahového zařízení skrčit nebo si lehnout a tuto událost 

bezpečně přečkat. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

22
   EN 81-1+A3 [22] 

23
   EN 81-1+A3 [22]  



 - 18 - 

 

7 VZNIK NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ V KRAJNÍCH 

STANICÍCH VÝTAHU 

 

          Rekonstrukcemi výtahů ve stávajících budovách z důvodu překročení životnosti (18 let dle 

výrobců) nebo množstvím rizik uvedených v inspekčních zprávách je nutné provést generální 

opravu výtahu, což v praxi znamená výměnu starého výtahu za nový. 

           V obytných domech (na sídlištích) které byly stavěny ve velkém měřítku právě od 60 let 

minulého století, je výše zmiňovaná životnost výtahových zařízení překročena jednou nebo i 

vícekrát. Rekonstrukce výtahu je pro tyto domy prioritou, o které rozhodují provozovatele nebo 

vlastníci výtahového zařízení. U těchto domů ovšem vzniká otázka. Jak se rekonstrukce 

provede? Přesně podle starého výtahu, který nejezdí do všech poschodí anebo se přizpůsobí 

potřebám uživatelů (cestujícím), a to navýšením o jednu nebo více stanic výtahu. I když je druhá 

varianta finančně a technicky náročnější je pro obslužnost cestujících výhodnější. Vytváří větší 

dostupnost do všech podlaží domu. 

 

 Výstavba ve výše uvedeném období byla masová a využívalo se technologií a schválených typů 

zděných či panelových domů. Cílem výstavby bylo co nejrychleji zajistit bydlení pro určité 

množství lidí, a proto pravděpodobně nebylo až tak důležité zajímat se o obslužnost výtahu v 

domech. Dnešním pohledem na celou problematiku krajních stanic výtahu je zřejmé, že prioritou 

nebylo řešení dopravní obslužnosti, ale zajištění dopravy v rámci možností. Problémy typu výtah 

nejezdí do nejvyššího nebo nejnižšího poschodí nebyly prioritou, a to i v případech kdy sklepy 

nebo tzv. kočárkárny jsou umístěny v nejnižší části domu. Tam, kde obyvatelé domu odkládají 

nepotřebné a mnohdy těžké předměty a nemohou je tam dopravit jinak než po schodech. 

Příkladem z praxe je nošení po schodech dolů a nahoru např. kočárek, jízdní kolo, potraviny, 

nebo další věci. Tyto manipulace jsou i pro mladé lidi velice složité a nebezpečné. V nejvyšších 

patrech bytových domů jsou například tři nebo maximálně šest bytů a lidé to jedno poschodí 

musí vždy vyjít po schodech. Stárnutím obyvatel v těchto domech se pak stává chybějící stanice 

v nejvyšším patře velice problematická.  
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Tyto nevýhody se projevily až delším užíváním výtahu. U mnoha obyvatel vzbuzovala tato 

záležitost celkem logickou otázku. Proč ten výtah nejezdí do krajní stanice? Vždyť je tu volné 

místo pro výtahové dveře. Tyto podněty a následné řešení tohoto problému nebylo před rokem 

1989 možné vyřešit z důvodu pevných a neměnných normovaných minimálních parametrů. 

 

 

  Základními parametry výtahu jsou nosnost a jmenovitá dopravní rychlost. Nosností rozumíme 

nejvyšší dovolenou hmotnost břemena, kterým se smí klec za provozu zatížit. Jmenovitá dopravní 

rychlost je teoretická rychlost klece, pro niž je výtah konstruován. Hodnoty nosnosti v kg a 

jmenovité dopravní rychlosti v m/s jsou normalizovány v ČSN 27 4001 a jsou uvedeny v tab. 1-2 

a 1-3. Provozní dopravní rychlost výtahu se může lišit od jmenovité hodnoty o  15 % 

 

 

                           tab. č.1     Normalizované nosnosti výtahu                                   Tab. 1-2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 50 100 160 250 320 500 800 1000 1600 

2000 3200 4000 5000 8000 10 000 12 500 16 000 20 000 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                           tab. č.2   Jmenovité dopravní rychlosti výtahů (m/s)                    Tab. 1-3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
24

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

24
   JANOVSKÝ L.; DOLEŽAL J., VÝTAHY A ESKALÁTORY. [1] 
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V roce 1993 vstoupila v platnost norma EN ČSN 81-1 [25] která přinesla řadu pozměňujících 

úprav oproti stávajícím platným normám.  

Vydáním této normy přestaly splňovat minimální požadavky pro krajní stanice skoro všechny 

výtahy postavené do roku 1993. Tato technická norma se na výtahy postavené před její účinností 

nevztahuje, ale vznikla povinnost dodržovat minimální požadavky této normy při rekonstrukci 

výtahu ve stávajících budovách. Touto normou došlo ke zvětšení minimálních rozměrů pro 

krajní stanice u nově zřizovaných výtahů a výrobci se museli začít zabývat problémem krajních 

stanic výtahu. Opatření pro výtahy ve stávajících budovách jsou stanovena normou TNI 27 4012. 

        Bezpečnost v krajních stanicích výtahových šachet je řešena v normě TNI 27 4012, která 

zavádí nové termíny a definice 

Zavedením této nové technické normy je možné nedodržovat rozměry horního nebo dolního 

bezpečnostního prostoru v krajních stanicích výtahových šachet při rekonstrukci výtahů ve 

stávajících budovách. Za předpokladu dodržení všech podmínek výše jmenované normy. U 

novostaveb se musí už při projektování budovy počítat s bezpečnostním prostorem v krajních 

stanicích šachty. U těchto staveb není dovoleno postupovat podle normy TNI 27 4012.  

 

Takže při nedodržení minimálních rozměrů pro horní nebo dolní bezpečnostní prostor se musí 

provést náhradní opatření, které zajistí bezpečný prostor při provádění servisní a kontrolní 

činnosti. 

 

Vyřešením tohoto problému a vybudováním výstupních stanic v krajních částech šachty výtahu 

se jednoznačně zlepšila kvalita obslužnosti výtahu. 

Dále se splní požadavky vyhlášky č.369/2001 Sb. [10] na bezbariérový přístup do budovy i bytu 

což je pro lidi s omezenou schopností pohybu velké usnadnění svého života zejména 

v dostupnosti všech poschodí bytového domu. 

 

            Z důvodu modernizace a rekonstrukce výtahů se renovují a upravují i ohrazení 

výtahových šachet. To znamená, že šachty z perforovaných materiálů (pletivo s otvory 20x20 

mm) se navyšují po celém obvodu výtahové šachty nebo se mohou nahradit pevnými materiály 

např. (CETRIS, vrstvené sklo CONEX nebo zdícími prvky). Toto řešení má ale své nevýhody 

při kontrole šachty výtahu z vnější strany. 
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U šachet výtahů, které jsou po celé výšce provedeny z pevných, a neprůhledných materiálů je 

nemožné určit z vnějšku, jestli se jedná o výtah s nebezpečnými krajními stanicemi. Abychom 

zjistili, jestli může hrozit nebezpečí v krajních stanicích, musíme otevřít šachetní dveře 

v krajních stanicích. Tam kde je ohrazení šachty provedeno z perforovaných materiálů (např. 

pletivo) nebo průhledných materiálů (vrstvené sklo) je možné z vnější strany výtahové šachty 

zjistit, jestli je v krajních stanicích dostatečný bezpečný prostor. Tenhle postup nemusí být 

přesný, protože i když je šachta s průhledných materiálů ne vždy lze bezpečně určit, zda je 

v krajních stanicích bezpečný prostor. Provedení ohrazení šachty výtahu nemá rozhodující vliv 

na bezpečnost při servisní činnosti v krajních stanicích výtahu. 

 

 Dále se upravují spodní a horní stanice podle projektové dokumentace výtahu. Jestliže nelze 

provést stavební úpravy tak, aby se zvětšil prostor v krajních stanicích výtahu na bezpečný, musí 

se navrhnout náhradní řešení.  

 

 

V následujících příkladech jsou ukázány rozdíly mezi třemi druhy výtahu a jejich rozdíly 

v provedení  HBP, DBP a možným nebezpečím v krajních stanicích výtahu. 

 

 

 

7.1 FOTO VÝTAHU S BEZPEČNÝMI KRAJNÍMI STANICEMI A POPIS 

 

Bytový dům v Ostravě Porubě, na ulici Zdenka Štěpánka 1779/17 

  

Výtah po rekonstrukci s bezpečným prostorem v horním i dolní krajní stanicí. Horní bezpečný 

prostor je vytvořen kapsou, která splňuje minimální požadavky pro horní bezpečnostní prostor. 

Tato stavební úprava byla provedena ještě před rekonstrukcí výtahu. Tímto opatřením se mohly 

při výstavbě bytového domu výstupní stanice výtahu zřídit u dveří bytu. Tento postup byl velice 

prozíravý a nadčasový. U tohoto typu výtahu nejsou žádná náhradní opatření, která by musela 

zajišťovat bezpečnost odborných servisních pracovníků. 
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Obrázek č. 1 Šachetní dveře vstupní, výtah s HBP a DBP 

 

 

Obrázek č. 2 Horní bezpečnostní prostor  
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Pohledem ze schodiště je poznat že prostor nad klecí výtahu v horní krajní stanici je dostačující.  

 

 

 

Obrázek č. 3 Horní bezpečnostní prostor (pohled do šachty výtahu ze schodiště) 
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7.2 FOTO VÝTAHU S NEBEZPEČNOU HORNÍ KRAJNÍ STANICÍ 

 

Bytový dům v Ostravě Porubě, na ulici, Evžena Rošického 1066 

 

Výtah po rekonstrukci s nebezpečnou horní krajní stanicí. U tohoto typu domu byly výstupní 

stanice v zrcadlech schodišť v mezipatrech. Uživatelé museli u starého výtahu vystoupit 

v mezipatře a jít do bytu po schodech nahoru nebo dolů. Tímto nešťastným řešením  

byla vytvořena uměle bariéra v podobě jednoho ramena schodů. Rekonstrukcí výtahu se tato 

bariéra odstranila, ale vzniklo nebezpečí v horní krajní stanici výtahové šachty. 

 

 

Obrázek č. 4 Šachetní dveře vstupní – výtah s nebezpečím v horní krajní stanici 
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Tento obrázek ukazuje jak málo prostoru je nad klecí výtahu v horní krajní stanici 

 

 

Obrázek č. 5 Horní krajní stanice- výtah s nebezpečím v horní krajní stanici 
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Obrázek č. 6 Horní krajní stanice- výtah s nebezpečím v horní krajní stanici (pohled do šachty 

výtahu ze schodiště) 

 

 

7.3 FOTO VÝTAHU S NEBEZPEČNOU DOLNÍ KRAJNÍ STANICÍ  

 

Bytový dům v Ostravě Porubě, na ulici, Nezvalovo náměstí  938/15 

 

Výtah po rekonstrukci s nebezpečnou dolní krajní stanicí. Nebezpečí v dolní krajní stanici tohoto 

výtahu vzniklo rozdílnou konstrukcí klece výtahu. U nové klece se zařízení pro zachycení klece 

(zachycovače) umisťují pod podlahu klece, čímž se nová klec od staré rozměrově zvětšila. 

Z tohoto důvodu vznikl při dojezdu výtahové klece do nejnižší stanice nebezpečný prostor 

v dolní části výtahové šachty.  
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Obrázek č. 7 Šachetní dveře vstupní -výtah s nebezpečím v dolní krajní stanici 

 

 

 

 

 

Při vstupu do prohlubně se musí zvednout ležící nárazník. Náhradní opatření pro dodržení DBP 

v prohlubni výtahové šachty. 
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Obrázek č. 8 Výstražná tabulka v prohlubni šachty 

 

Obrázek č. 9 Prohlubeň šachty - výtah s nebezpečím v dolní krajní stanici 
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8 VYHLEDÁVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ V 

KRAJNÍCH STANICÍCH VÝTAHU  

 

             Dlouhodobá práce v oboru výtahové techniky musí zákonitě v lidech pracujících na 

výtahovém zařízení probouzet tak zvanou provozní slepotu, která v jistých situacích může 

zapříčinit zranění nebo v horších případech smrt.  

 

Při běžných pracovních činnostech můžou vzniknout i nestandardní situace, které se musí vždy 

řešit vhodným a bezpečným pracovním postupem.  

Docílením bezpečnosti práce na výtahovém zařízení je neustálé vyhledávání rizik, které je 

zaměstnavatel spolu se zaměstnanci povinen vyhledávat a vyhodnocovat. Těmato kroky lze 

snižovat možnost vzniku úrazů při práci. 

 

 Je zřejmé, že výtahové zařízení má mnoho specifických oblastí, částí, úseků, prostorů, v nichž 

můžou vznikat nebezpečné situace. Krajní stanice ve výtahové šachtě jsou jednou z nich. 

 

8.1 OSOBY VYSTAVENÉ TOMUTO RIZIKU 

  

                Z hlediska servisní činnosti na výtahu jsou tomuto riziku nebezpečných prostorů 

v krajních stanicích vystavovány pouze osoby provádějící provozní úkony dle návodů výrobce 

nebo dodavatele. Týká se to odborných servisních pracovníků (dříve revizních techniků) nebo 

odborných pracovníků (dříve servisních techniků). 

 

8.1.1 Odborný servisní pracovník 

 

Hlavní činností odborného servisního pracovníka je odborná prohlídka, která se musí u výtahů 

provádět periodicky. Množství provedených odborných prohlídek určuje technická norma. Pro 

výtahy v bytových domech je stanoven minimální počet na tři a maximální na čtyři ročně dle 

stáří výtahu. Takže pokud má odborný servisní pracovník provádět ročně odbornou prohlídku na 

stech výtazích s nebezpečným prostorem v krajní stanici, pak provede minimálně 300 odborných 

prohlídek za daný časový úsek. Při kontrolách krajních stanic výtahu bude vystaven i stejnému 

počtu ohrožení. Je ovšem jen malá pravděpodobnost že by všechny výtahy měly nebezpečný 



 - 30 - 

 

prostor v krajní stanici. Tato různorodost výtahových zařízení může svádět k úmyslnému 

přehlížení bezpečnostních komponent při kontrolách a opravách výtahu. 

 

8.1.2 Servisní pracovník 

  

Provádění oprav, seřizování, mazání a čištění výtahu jsou hlavní a nejčastěji prováděné úkony 

servisních pracovníků. Při těchto činnostech se musí servisní pracovníci dostatečně přiblížit 

k seřizované komponentě. V horní části šachty k seřízení šachetních dveří v dolní části k seřízení 

některého bezpečnostního komponentu. Provádění výše zmíněných prací a nedodržením nebo 

přehlédnutím pokynů pro údržbu jsou pracovníci vystavováni velkému nebezpečí.  

 

Závady výtahu vznikají opotřebením výtahových komponent a taky tzv. cizími zásahy což 

znamená ať už neúmyslné nebo úmyslné poškození výtahu (vandalismus). Ty se po nahlášení na 

dispečink servisní organizace z pravidla řeší ihned. Organizace vyšle servisní pracovníky, aby 

závadu odstranili. Těchto hlášených závad v průběhu jednoho roku muže být i kolem šesti set na 

dvě stě výtahů. 

Jednou z nejvážnějších závad na výtahu je pro cestující jejich uvěznění v kleci výtahu z důvodu 

závady výtahové komponenty nebo výpadku elektrického proudu. 

Servisní firma, která provádí na zařízení servisní činnost, musí dle normy uvězněné osoby do 

jedné hodiny od nahlášení vyprostit z výtahu nebo zajistit jejich vyproštění z výtahu. V případě 

ohrožení života mohou provést tento úkon i příslušníci HZS (hasičského záchranného sboru). 

 

 

 

 

Možné nebezpečné situace jsou v krajních stanicích výtahu 

 

  rozdrcení  

  střih 

  zatažení  

  uvěznění  
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Těmto situacím se musí předcházet preventivně a to dostačujícím způsobem jako např. vstupním 

školením a opakovaným speciálním školením.  

Dále ověřováním znalostí pracovníků přímo na uvedeném zařízení. V předem stanovených 

termínech provádět přezkušování pracovníků v dané oblasti. 

Seznamovat pracovníky v dostatečném předstihu se změnami v  právních předpisech nebo 

normách a nových technických opatřeních, která se týkají problematiky nebezpečných prostorů v 

krajních stanicích výtahu. 

 

 

Možné příčiny úrazu v krajních stanicích výtahu: 

 

pro pracovníky organizace provádějící servis na výtahovém zařízení 

 

o nesprávně zvolený postup práce 

o nepozornost (provozní slepota) 

o úmyslné vyřazování bezpečnostních komponent z provozu 

o přehlédnutí bezpečnostních komponent 

o závada na bezpečnostní komponentě (porucha zařízení) 

o nefunkčnost bezpečnostní komponenty (porucha zařízení) 

o neznalost nových bezpečnostních opatření (technologie jiné firmy) 

 

pro majitele, provozovatele a cestující  

 

o nedodržováním návodu pro používání výtahu 

o poškozením ohrazení šachty výtahu a vznik otvorů a možnost vniknutí do šachty 

o neoprávněné manipulace ve strojovně výtahů 

o odjištění šachetních dveří klíčem (trojhran) 

 

 

 

Cestující nejsou nebezpečnými krajními stanicemi nikterak ohrožováni při řádném užívání 

výtahu. To znamená dodržování pokynů a návodů pro obsluhu výtahu vypracovaných výrobcem 

nebo dovozcem zařízení a umístěným v kleci výtahu. 
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8.2 ANALÝZA RIZIK 

 

Krajní stanice výtahových šachet.  

 

Na výše uvedených fotografiích jsou nebezpečné krajní stanice v horní části obr. č. 5,6 a ve 

spodní části výtahové šachty obr. č. 9. 

 

PRACOVIŠTĚ 

 

Provádění servisní činnosti v prostoru nebezpečných krajních stanic výtahové šachty. 

 

NEBEZPEČNÝ ČINITEL 

 

Výtahové zařízení v běžném provozu. 

 

POŠKOZENÍ  

 

o zmáčknutí  

o rozdrcení  

o uvěznění 

o vtažení 

 

ZDROJ RIZIKA (OHROŽENÍ) 

 

Nesplnění minimálních rozměrů pro krajní stanice výtahu dle ČSN 81-1. 

Nedodržení požadavků na HBP a DBP nebo náhradního opatření dle normy TNI 27 40 12. 

 

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NÁSLEDEK 

 

o zmáčknutí části těla 

o rozdrcení části těla 

o smrt 
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RIZIKO 

 

Přehlédnutí nebo nepoužití bezpečnostních komponent, kterými vznikají HBP , DBP u výtahu 

s nebezpečnými krajními stanicemi.  

 

OPATŘENÍ 

 

o Speciální školení minimálně 1x ročně 

o Označení portálů šachetních dveří symbolem, který upozorňuje na nebezpečné prostory 

v krajních stanicích výtahu 

o Výstražné tabulky umístěné na kleci a v prohlubni výtahu [11] 
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9 ZABEZPEČENÍ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ V KRAJNÍCH 

STANICÍCH VÝTAHU 

 

Jedním z možných opatření by bylo stanovit přesné a neměnné parametry pro zřizování 

nebezpečný prostor v krajních stanicích výtahu. Se zřetelem na osoby, které provádějí údržbu na 

výtazích, by se nemusely při každé změně výrobce výtahového zařízení přeškolovat. Množství 

informací může vést k  podobnosti různých firemních nařízení a splývání znění podobných 

návodů na užívání výtahového zařízení. 

 

         Provádění pravidelných speciálních školení o problematice nebezpečných prostor 

v krajních stanicích výtahu. Toto školení by se mělo provádět jen u těch zaměstnanců, kteří se 

můžou při svých pracovních povinnostech dostat do těchto prostorů v jiném termínu, než jsou 

plánovaná vstupní nebo opakovaná školení. Vstupní školení má ve své náplni značné množství 

informací z problematiky pracovně právních vztahů, bezpečnosti práce, osobních ochranných 

pracovních prostředků dále poskytování první pomoci a v neposlední řadě školení řidičů 

referenčních vozidel. 

Po tomto množství informací je pozornost školených zaměstnanců na velmi nízké úrovni a může 

vzniknout možnost nepochopení závažnosti problematiky nebezpečných prostor v krajních 

stanicích. Z tohoto důvodu je daleko efektivnější zařadit tuto problematiku do samostatného 

speciálního školení. 

             Základním předcházením pracovních úrazů je vstupní školení, kde osnova školení určuje 

správné zacházení s přesně definovaným zařízením a dále opakovaná speciální školení. Pro 

různá časová období by měla být školení měněna na základě nových předpisů a norem. 

 

 OBSAH SPECIÁLNÍHO ŠKOLENÍ  

 

1) stanovení vedoucího pracovníka 

2) stanovení vedoucího pracovníka při práci na výtahovém zařízení 

3) dovolené manipulace na stanoveném výtahovém zařízení při servisní činnosti 

4) podrobný popis pro zprovoznění nebo vysunutí zarážek zajištující HBP nebo DBP  

5) podrobný popis pro bezpečné zasunutí a zprovoznění výtahu 

6) postup při servisní činnosti  

7) postup při vyroštování osob z výtahu 
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Vysvětlení k jednotlivým bodům 

 

1) Vedoucí pracovník by měl včas a v dostatečné míře informovat pracovníky které posílá 

na servisní úkony k výtahům s nevyhovujícím HBP a DBP. Upozornit, že se jedná o 

výtah s nebezpečnými krajními stanicemi a hrozí zvýšené riziko úrazu. Podmínku 

včasného informování o výtahu, který nemá  HBP a DBP, musí dodržovat i dispečer při 

hlášení vzniklých poruch na výtahu pracovníkům, kteří tyto úkony mají provádět. 

 

2) Ve dvojici nebo více členné skupině pracující na výtahovém zařízení písemně pověřit 

vedoucího skupiny, který rozhoduje o vhodném postupu práce 

 

3) Stanovit dovolené manipulace s výtahovým zařízením i při poruše některého 

bezpečnostního komponentu 

 

4) Postup pro vybavení bezpečnostních zarážek, skládacích dosedů tak aby mohl pracovník 

bezpečně provádět úkony na výtahovém zařízení 

 

5)  Postup po dokončení prací jako zasunutí zarážek, složení dosedů do výchozí polohy aby 

nebránily běžnému provozu výtahu 

 

6) zákaz práce v šachtě výtahu při nesplnění bodu č. 4 

 

7) zákaz práce v šachtě výtahu při nesplnění bodu č. 4 

 

Důležité pro bezpečnou práci je i včasná informovanost servisních pracovníků. Pracovníci 

servisní organizace, kteří jsou vyslání k opravě výtahu s nebezpečím v krajních stanicích, 

nemůžou bez předchozího varování vědět, jestli u výtahu jsou nebezpečné krajní stanice. 

Příchodem k výtahu není zřejmé na první pohled, že se jedná o výtah bez HBP nebo DBP. Tyto 

výtahy pro dopravu osob a nákladů nejsou označeny nebo jinak rozlišeny od výtahu bez 

nebezpečných krajních stanic. Na obrázcích č. 1,4,7 není žádný rozdíl v označení na vstupních 

šachetních dveřích. Toto zjištění se projeví až po otevření šachetních dveří výtahu v prohlubni 

nebo v nejvyšší stanici. Což v pracovním vytížení není vždy prováděno. Jestliže po příjezdu jsou 

pracovníci vystavování určitému množství informaci zákazníků např. o vzniku poruchy tak ve 
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většině případů nezbude tolik času na ověřování bezpečnostních prostorů v krajních stanicích 

výtahu.  

 

Další z možných řešení je v pozměnění označení třídy výtahu, která bude doplněna o značku 

označující u výtahu nebezpečnou krajní stanici ať už horní, spodní nebo obě najednou. Při 

dnešním značení osobního výtahu označeného v projektové dokumentaci římskou číslicí I. 

výtahy určené pro dopravu osob doplnit dalšími písmeny např. 

 

o I. NH       pro výtah s nebezpečnou horní stanicí  

o I. ND       pro výtah s nebezpečnou dolní stanicí 

o I. NHD    pro výtah s horní i dolní nebezpečnou stanicí 

 

 

 

Obrázek č. 10 Šachetní dveře -výtahu s nebezpečím v horní krajní stanici s návrhem označení 
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Tímto opatřením zjednodušíme práci kontrolním orgánům v tom, že se nebudou muset při 

posuzování výtahu doptávat na nebezpečné krajní stanice výtahu a přepočítávat rozměry 

v dispozičních výkresech. Při změnách servisních organizací a předávání technické dokumentace 

bude jasně deklarováno na přední straně technické dokumentace, jestli má daná třída výtahu 

zvýšená rizika v krajních stanicích šachty výtahu. 

 

 

Dále patřičnou normu doplnit o změnu a to v označení třídy výtahu. Na straně vstupu do budovy 

bude nutné provést na portálu šachetních dveří nesmazatelné označení třídy výtahu s patřičnou 

zkratkou označující nebezpečný prostor v krajní stanici šachty výtahu (obr. 10). 

 

o NH 

o ND  

o NHD 

 

Vstupem do budovy se servisní pracovníci při pohledu na šachetní dveře výtahu dozvědí ve které 

krajní stanici je nebezpečný prostor. Můžou včas vyhodnotit, jaké jim při práci hrozí riziko a 

připravit si vhodný pracovní postup než otevřou šachetní dveře a vstoupí do šachty výtahu 

k provádění servisních prací. Výše popisované označení upozorní i členy HZS, kteří v případě 

ohrožení zdraví a života mohou na výtahovém zařízení provést vyproštění osob z výtahu nebo při 

požárním zásahu. 
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10 ZÁVĚR 

 

Posuzováním technických předpisů a norem v různých časových obdobích a to od roku 1968 až 

po současnost jsem došel ke zjištění, že rozměry pro krajní stanice výtahu jsou sice odlišné, ale 

bezpečnost pro osoby provádějící servisní činnosti ve výše zmíněných prostorách nejsou 

ohroženy za předpokladu dodržení všech provozních předpisů. Výjimku tvoří jen výtahy nově 

rekonstruované ve stávajících bytových domech, kde se zřídily dle požadavku majitelů, 

provozovatelů v krajních stanicích výtahu nástupiště. V těchto případech nebylo možné 

technicky dodržet minimální rozměry jak pro HBP tak pro DBP a muselo se provést náhradní 

opatření dle normy vztahující se na tyto výtahy. U těchto typů výtahu doporučuji provést změnu 

v označení třídy výtahu, jak v technické dokumentaci, tak přímo na portálu šachetních dveří 

v nástupní stanici, a to doplněním o zkratku upozorňující na nebezpečí v horní, spodní nebo 

v obou krajních stanicích. Dále zařadit do programu školení pravidelné speciální školení 

zaměřené na problematiku krajních stanic výtahu, hrozícího nebezpečí v těchto prostorech a dále 

při přejímaní nových výtahů od jiných dodavatelských firem, kde můžou být použita jiná 

technická opatření. 

Touto prací jsem si prohloubil a zdokonalil znalosti v oblasti bezpečnosti práce v oboru výtahové 

techniky.  
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