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Informace pro projekci výtahu

Rozdělení výtahů dle ČSN ISO 4190-1

označení popis
třída I. výtahy určené pro dopravu osob
třída II. výtahy určené pro dopravu osob a nákladů
třída III. výtahy určené pro zdravotnictví - dopravu lůžek
třída IV. výtahy určené pro dopravu nákladů s obsluhou
třída V. malé nákladní výtahy
třída VI. výtahy s intenzívním provozem (rychlost 2,5 m/s a více)

Rozdělení výtahů dle druhu pohonu

Elektrické výtahy - ČSN EN 81-1 

Elektrické  výtahy s třecím kotoučem (trakční  lanové)  nebo  s kinematicky vázaným 
pohonem  (řetězové,  bubnové  lanové),  obsluhující  stanovené  stanice  a  mající  klec 
určenou pro dopravu nebo pro dopravu a nákladů, která je zavěšena na lanech nebo 
řetězech a vedena svislými vodítky.
požadavky na nosnost a plochu klece – viz tabulka na další straně

Hydraulické výtahy - ČSN EN 81-2

Hydraulické výtahy obsluhující stanovené stanice a mající klec určenou pro dopravu 
nebo pro dopravu a nákladů, která je upevněna na přímočarém hydraulickém válci na 
lanech nebo řetězech a vedena svislými vodítky.
maximální rychlost  1 m/s
požadavky na nosnost a plochu klece - viz tabulka na další straně

Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy - ČSN EN 81-3

Elektrické  malé  nákladní  výtahy  s třecím  kotoučem  (trakční  lanové)  nebo 
s kinematicky vázaným pohonem (řetězové, bubnové lanové) nebo hydraulické malé 
nákladní výtahy, obsluhující stanovené stanice a mající klec, jejíž vnitřek je považován 
za nepřístupný osobám vzhledem k jejím rozměrům a její konstrukci, která je zavěšená 
na  lanech  nebo řetězech  nebo upevněna  na  hydraulickém válci  a  vedena  svislými 
vodítky.
maximální nosnost  300 kg
maximální rychlost  1 m/s
max. půdorys podlahy klece 1 m2

max. hloubka klece 1 m
max. výška klece 1,2 m



Požadavky na nosnost a plochu klece 

Aby se zabránilo přetížení klece osobami, musí být velikost užitné plochy omezena ve 
vztahu k nosnosti a odpovídat tabulce:

nosnost max. počet 
osob

max. užitečná 
plocha

min. užit. 
plocha

příklad rozměru 
klece  Š x H

 min. nosnost nákl. 
hydr. výtahu

kg m2 m2 m x m kg
250 3 0.77 0.60 0,8 x 0,9 180
320 4 0.96 0.79 0,8 x 1,1 230
400 5 1.17 0.98 0,9 x 1,2

1,0 x 1,0
280

450 6 1.3 1.17 1,0 x 1,25 320
500 6 1.44 1.17 1,1 x  1,2 355
630 8 1.66 1.45 1,1 x 1,4 400
750 10 1.9 1.73 1,3 x 1,4 450
900 12 2.2 2.01 1,2 x 1,8 550

1000 13 2.4 2.15 1,1 x 2,1
1,3 x 1,8
1,4 x 1,7

630

1250 16 2.9 2.57 1,1 x 2,5
1,2 x 2,4
1,3 x 2,2
1,4 x 2,0

800

1500 20 3.4 3.13 1,3 x 2,5 940
1600 21 3.56 3.245 1,4 x 2,5

1,7 x 2,0
1000

2000 26 4.2 3.82 1,7 x 2,4 1250
2500 33 5 1,8 x 2,6

2,0 x 2,4
1600

3000 40 5.8 1,8 x 3,2
2,0 x 2,8

1800

3200 xxx 6.12 2,0 x 3,0 1900
3500 xxx 6.6 2,0 x 3,3

2,2 x 3,0
2000

4000 xxx 7.4 2,0 x 3,6
2,2 x 3,3

2200

4500 xxx 8.2 2,0 x 4,0
2,2 x 3,7

2400

5000 xxx 9 2,0 x 4,5
2,2 x 4,0

2600

6000 xxx 10.6 2,5 x 4,2 3000
7000 xxx 12.2 3,0 x 4,0 3200
8000 xxx 13.8 3,0 x 4,5 3800
9000 xxx 15.4 3,0 x 5,0 4200

10000 xxx 17 3,5 x 4,8 4600



Objednatel zajistí

-aby šachta a strojovna neobsahovala cizí potrubí, elektrické vedení apod. nesouvisející 
s výtahem vyjma zařízení sloužících k větrání či vytápění těchto prostor (nelze však 
použit  parní  či  přetlakové  teplovodní  topení)  a  požárních  snímačů  nebo  hasících 
zařízení
-k zajištění správné funkce zařízení   udržování  teploty  ve  strojovně mezi + 5°C  a + 
40°C (větrání, příp. topení)
-šachta a strojovna hladce omítnutá a vybílená
-stěny šachty svislé v toleranci – čelní  + 0  – 10 mm

 ostatní  ± 20 mm
-osvětlení šachty min 50 lx – 1. světlo 500 mm ode dna šachty

 další světlo v úrovni překladů dveří
 poslední světlo 500 mm od stropu šachty

-vypínaní osvětlení šachty je ve strojovně a současně z šachty v nejnižší stanici
-osvětlení strojovny 200 lx
-osvětlení nástupišť v každé stanici min. 50 lx, osvětlení přístupu do strojovny 
-zásuvka 230 V ve strojovně a vedle vypínače v šachtě v nejnižší stanici
-hlavní  přívod pro výtah  do strojovny ukončen uzamykatelným hlavním vypínačem 
s pojistkami
-přívod telefonní linky do strojovny pro připojení dorozumívacího zařízení
-ocelové dveře do strojovny otvírané ven – 800/1970 mm, uzamykatelné a musí se dát 
otevřít zevnitř bez použití klíče
-větrání strojovny a v horní části šachty – min. 1% z půdorysné plochy šachty 
-provedení veškerých zednických prací  - především zazdění dveří, úprava dna šachty 
v průběhu montáže dle pokynů montéra
-k usazení a vyrovnání vodítek lešení po celé výšce šachty, při  stavbě lešení nechat 
mezeru 500 mm od plné stěny šachty  na straně většího zádveří 
-rovné přístupové cesty (vstupy do výtahu)

u hydraulických výtahů navíc:

-protiolejové nátěry podlahy a stěn strojovny a dna šachty do výše 100 mm
-ocelový montážní nosník pod stropem šachty – rovnoběžně s hloubkou šachty a 230 
mm od plné stěny šachty  na straně většího zádveří – nosnost 750 kg ( I profil )



Vyhláška č. 369/2001 Sb. - užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
§1  (1)  Podle  této  vyhlášky  se  postupuje  při  zpracování  a  pořizování  územně  plánovací 
dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo 
ohlašování, provádění a kolaudaci staveb 
a) bytových domů obsahujících více než tři samostatné byty (dále jen "bytové domy"), 
b)  domů s  byty zvláštního  určení  a  domů zvláštního  určení,  staveb  a  zařízení  ústavního 
charakteru určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen 
"stavby pro sociální péči"), 
c) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, 
d) v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob, pokud provoz v těchto stavbách 
umožňuje zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
e) určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením, 
f) škol, předškolních zařízení a školských zařízení. 
§1 (2) Ustanovení této vyhlášky se použijí též při provádění udržovacích prací, změn staveb, 
změn v užívání staveb, pokud to závažné důvody nevylučují. 
§1  (3)  U staveb,  které  jsou kulturními  památkami,  se  ustanovení  této  vyhlášky použijí  s 
ohledem na zájmy státní památkové péče. 

Přístupnost výtahů osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČSN EN 81–70

Typ 
výtahu

Minimální rozměry 
klece 

Úroveň přístupu Poznámky

1

nosnost: 450 kg
šířka: 1000 mm
hloubka: 1250 mm
šířka dveří: 800 mm

Klec je vhodná pro 
jednoho uživatele 
na vozíku pro 
invalidy.

Přístup osobám používajícím ruční vozík 
pro invalidy nebo elektrický vozík pro 
invalidy třídy A.

2

nosnost: 630 kg
šířka: 1100 mm
hloubka: 1400 mm
šířka dveří: 900 mm

Klec je vhodná pro 
jednoho uživatele 
na vozíku pro 
invalidy s 
průvodcem.

Přístup osobám používajícím ruční vozík 
pro invalidy nebo elektrický vozík pro 
invalidy třídy A a B.

3

nosnost: 1250 kg
šířka: 1400 mm
hloubka: 2000 mm
šířka dveří: 1100 mm

Klec je vhodná pro 
jednoho uživatele 
na vozíku pro 
invalidy a více 
ostatních uživatelů. 
Také dovoluje 
otočení vozíku v 
kleci.

Přístup osobám používajícím ruční vozík 
pro invalidy nebo elektrický vozík pro 
invalidy třídy A, B nebo C. Zajišťuje 
dostatek prostoru pro otáčení pro osoby na 
vozících pro invalidy třídy A nebo B a pro 
prostředky zajišťující chůzi (rámy pro 
chůzi, pojízdné rámy atp.)

Svislá zdvihací plošina s uzavřenou jízdní dráhou pro osoby s omezenou 
pohyblivostí ČSN ISO 9386-1

Popis Rozměr v mm
Jízdní dráha ≤ 4 000
Výška světlého vstupu ≥ 2 000



Výška ohrazení/výška dveří 
v horní stanici

≥ 1 100 (soukromý přístup)
≥ 2 000 (přístup veřejnosti, je-li jízdní dráha menší než 2 m)

Výška horní části ≥ 2 000
Šířka plošiny ≥ 800 (soukromý přístup)*

≥ 900 (přístup veřejnosti)
Délka plošiny ≥ 1 250 (soukromý přístup)*

≥ 1 400 (přístup veřejnosti)
Šířka světlého vstupu ≥ 800 (soukromý přístup)*

≥ 900 (přístup veřejnosti)
* V případě stojícího uživatele tento rozměr je 650 mm
Stavební podklady zdvihací plošina Vám zašleme na požádání.

Evakuační výtahy ČSN 27 4014

každý vstup do klece evakuačního výtahu musí být na nástupišti chráněném proti požáru
kabina výtahu musí mít rozměry nejméně 1100 x 2100 mm s dveřmi o šířce min. 800 mm, 
nosnost 1000 kg 
kabina  výtahu ve zdravotnickém zařízení  musí  mít  rozměry nejméně 1200 x 2300 mm 
s dveřmi o šířce 1100 mm, nosnost 1250 kg 
doba jízdy do nejvzdálenějšího evakuačního podlaží nesmí přesáhnout 60 s
u  výtahu  musí  být  použity  automatické  vodorovně  společně  otvírané  dveře  (šachetní  a 
kabinové)
dodávka el.energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, přepnutí musí být samočinné nebo 
zásahem stálé obsluhy
dodávka el.energie musí být zajištěna nejméně po dobu 45 min.
stanovení odolnosti požárních uzávěrů (EW, EI) – šachetních dveří výtahu se stanovuje dle 
ČSN 73 0802 a  stanovuje  ji  projektant  stavby a  je  nutno ji  uvést  při  objednávce výtahu 
(neplyne automaticky z druhu výtahu)!

Požární výtahy ČSN EN 81–70

předpisy stejné jako výše uvedené u evakuačního výtahu, předepsány jen staveb, ve kterých 
musí být vnitřní zásahová cesta vybavena požárním výtahem, jsou objekty vyšší jak 45 m  
kabina výtahu musí mít rozměry nejméně 1100 x 1400 mm
doba jízdy do nejvýše umístěného podlaží nesmí přesáhnout 60 sekund.

Hluk výtahů ČSN 27 4210

nejvyšší  povolené  hodnoty  hladin  emisního  akustického  tlaku  výtahů,  ketré  nesmí  být 
překročeny výrobci nebo dodavateli výtahů:
u výtahů se strojovnou: ve strojovně 85 dB, v šachtě 85 dB
u výtahů bez strojovny: v šachtě 85 dB, před šachetními dveřmi a rozvaděčem mimo šachtu 
70 dB
šachty a strojovny výtahů musí být umístěny tak, aby splňovali vyhlášku č 137/1998 Sb.

Upozornění

V našem katalogu můžete najít pouze několik typových řešení. Pokud potřebujete jiné 
(atypické) řešení, využijte naší poradenské služby.



HYDRAULICKÉ VÝTAHY

všeobecné požadavky - výtahy se strojovnou

všeobecné požadavky - výtahy bez strojovny

jednopístové 320 kg
400 kg
450 kg
630 kg
750 kg

1000 kg
1250 kg
1600 kg

dvoupístové 2000 kg
2500 kg
3200 kg

































TRAKČNÍ LANOVÉ A BUBNOVÉ VÝTAHY SE STROJOVNOU

Trakční lanové

všeobecné požadavky se strojovnou nad šachtou

se strojovnou nad šachtou 320 kg
a závažím vedle klece 450 kg

630 kg
1000 kg
1250 kg
1600 kg

na požádání Vám zašleme podklady na:

se strojovnou vedle šachty 320 - 1600 kg
a závažím vedle klece

se strojovnou nad šachtou 320 - 1000 kg
a závažím za klecí

se strojovnou za šachtou 320 - 1600 kg
a závažím za klecí

se strojovnou za šachtou 320 - 1600 kg
a závažím vedle klece

nákladní výtahy 1800 - 3200 kg

těžké nákladní výtahy 4000 - 10000 kg

Bubnové se strojovnou nad šachtou 320 - 630 kg
se strojovnou vedle šachty 320 - 630 kg
se strojovnou nad šachtou 320 - 630 kg
se strojovnou pod šachtou 320 - 630 kg

















TRAKČNÍ LANOVÉ VÝTAHY BEZ STROJOVNY

všeobecné požadavky se strojem pod stropem šachty

se strojem pod stropem šachty 450 kg
na vodítkách 630 kg

1000 kg
1250 kg

na požádání Vám zašleme podklady na:

se strojem v otvoru šachty dole 1250 kg
1600 kg

se strojem pod stropem šachty 1250 - 1600 kg

se strojem v otvoru šachty dole 320 - 1000 kg

se strojem na zdi šachty 1000 - 2000kg













MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY BUBNOVÉ

na požádání Vám zašleme podklady na:

jídelní se strojovnou nad šachtou

jídelní se strojovnou za šachtou

jídelní se strojovnou vedle šachty

nosnost: 30 - 250 kg

spouštědlo sudů 100 kg

upozornění
spouštědlo nesplňuje podmínky ČSN 81-3, a proto 
se nejedná o vyhrazené zdvíhací zařízení






