MODERNIZACE VÝTAHŮ
pro bytová družstva a SVJ













Odstranění zjištěných provozních rizik z inspekční zprávy
Zvýšení užitné hodnoty výtahu a prodloužení životnosti výtahu
Snížení provozních nákladů
Nová kabina s kabinovými dveřmi, osvětlení z LED diod
Zvýšení nosnosti, zvětšení světlosti vstupu a plochy výtahu
Moderní design kabiny, tlačítkových přivolávačů a displejů
Případné vybudování nových nástupišť v mezipatrech a vznik
bezbariérového přístupu do domu – průchozí výtah
Telefonické spojení z klece výtahu
Plynulé zastavování a rozjezd, přesné zastavení ve stanicích
Opláštění původní drátěné výtahové šachty
Snížení hlučnosti výtahu
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LIFT SERVIS s.r.o.
Závodní 542/53
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Výtah před modernizací:

Provozování výtahů podléhá pravidlům, která mimo jiné definují povinnost pravidelných prohlídek,
kontrol a revizí. A právě revizí je zjišťováno riziko, které může způsobit škodu na zdraví a majetku.
Dle občanského zákoníku, který v § 415 říká, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“ a dále v § 420, odstavci 1 uvádí, že
„každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“, se majitel – provozovatel
zařízení (výtahu) nemůže zbavit odpovědnosti za odstranění závažných nebezpečí/nebezpečných
situací, z nichž každá byla analyzována posouzením rizika zjištěných dle ČSN EN 81-1 a k poskytnutí
nápravných opatření pro postupné zlepšení tak, aby se bezpečnost všech výtahů určených pro
dopravu osob a osob a nákladů dostala na současný stav bezpečnostní techniky.
K nejčastějším rizikům patří:
- Klec bez dveří – nebezpečí poranění pohybujících se částí v bezprostřední blízkosti osob
- Nevyhovují nárazníky – v případě „pomalého pádu“ kabiny zpomaluje a absorbuje kinetickou energii
a tím eliminuje případné ztráty na zdraví a majetku, staré nárazníky jsou ve špatném stavu a neplní
funkci nebo dokonce u starších výtahů úplně chybí, ve většině starých výtahů chybí horní nárazníky,
důležité v případě pádu vzhůru.
- Chybí oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu – pokud chybí komunikace, může dojít
k vyproštění až v čase řádů hodin a hrozí tak vysoké riziko závažných zdravotních problémů.
- Nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti – staré výtahy nemají tyto prvky pro
případ pádu vzhůru.
- Dveřní uzávěra – neumožní otevřít dveře výtahu, pokud tento výtah nestojí ve stanici, při nefunkční
dveřní uzávěře hrozí otevření dveří a následný pád do šachty výtahu.
- Kontrola zatížení klece – při přetížení klece hrozí uvíznutí, případně poškození výtahu v krajní situaci
i k utržení výtahu.
- Revizní jízda – prvek soužící při kontrole jednotlivých částí výtahů přímo v šachtě, chybí-li revizní
jízda, musí výtahem pro provedení kontroly „popojíždět“ druhá osoba ze strojovny a tím hrozí velké
riziko „přimáčknutí“ osoby, která je v šachtě.

Výtah po modernizaci:

Displeje, zrcadlo, madlo, přivolávač s displejem, kabinové tablo s komunikací a displejem, opláštění výtahové
šachty cetris deskou, diodové osvětlení kabiny.

