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Pro zefektivn ní spolupráce a pro v tší rychlost a z etelnost jsme vytvo ili p ehled 
hlavních pravidel pro provád ní prací na výtazích. 

MANUÁL PRO STAVEBNÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŠACHTY 
A STROJOVNY VÝTAH

( Tento manuál shrnuje p edpisy platných norem ) 

Šachta:
V1. Musí být odd lená od p ilehlých prostor podlahou, st nami, stropem a dve mi. 
V2. Jediným povoleným otvorem je otvor pro odv trání plyn  a kou e o ploše 

rovné 1% plochy p dorysu šachty, alespo  však 0,40 m2 (požární normy, 
pokud je na n  odkazováno, jsou nad azené), na otvoru musí být hustá 
m ížková sí , aby se zabránilo vniknutí zví at. 

V3. Nesmí zde být ásti, které nejsou bezpodmíne n  nutné ke správnému 
používání výtahu a které neslouží výlu n  pro výtah. 

V4. Musí být osv tlená alespo  50 Lux a krajní osv tlovací t lesa musí být 
alespo  50 cm od podlahy a od stropu, informace o jejich umíst ní, aby 
nebránily pohybu strojního za ízení, a detailní schéma si vyžádat u spol. 
Mylift s.r.o. (obr. 7). 

V5. U dve í musí být umíst no osv tlení s p íslušným vypína em a sv telnou
intenzitou alespo  50 lux. 

Podlaha a prohlube :
V6. Musí být absolutn  rovná, hladká a opat ená vodovzdorným a olejovzdorným

nát rem.
V7. Musí odolat zatížení vytvá enému výtahem a pokud je pod ní pr chozí zóna, 

musí udržet tlak alespo  5000 N/m2.
V8. Prohlube  musí mít výšku dle charakteristik výtahu. 
V9. Musí zde být žeb ík pro snadný p ístup (obr. 4, detail B); 

St ny:
V10. Na stran  dve í musí být hladké a celistvé, ostatní nesm jí mít praskliny nebo 

vý n lky a eventuáln  musí být spojené úhlem 60° vzhledem k rovin .
V11. Nesm jí podlehnout deformacím p i síle rovné 300 N na ploše 5 cm2.
V12. Musí být vybílené, aby se zamezilo hromad ní prachu a aby byla šachta 

sv tlejší.

Strop:
V13. Musí být schopen odolat zatížení, kterému je vystaven. 
V14. Musí být vybaven nosníkem pro zvedání t žkých b emen, ohledn  jeho 

umíst ní se ídit provád cím projektem výtahu (nosnost 1000 kg). 
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V15. Musí mít výšku dle provád cích projekt  pro garantování prostor pro 
funk nost a údržbu. 

Strojovna výtahu: 
L1. Musí být odd lená od p ilehlých prostor podlahou, st nami, stropem a dve mi. 
L2. Vstupní dve e musí být z neho lavého materiálu a musí mít minimální ší ku

800 mm a výšku 2000 mm, musí být vybavené zámkem, který se dá vždy 
zevnit  otev ít (obr. 2, detail C). 

L3. Musí mít osv tlení 200 lux a vypína  pro rozsvícení musí být na stran
otev ení dve í (obr. 1, detail D). 

L4. Podlaha musí odolat vytvá enému zatížení, musí být rovná a opat ená 
vodovzdorným nát rem (obr. 1, detail G). 

L5. V p ípad  hydraulického za ízení musí být podlaha postavená jako vana 
dostate n  hluboká, aby zachytila eventuální únik oleje, je tedy pot eba
vytvo it u vstupních dve í schod a opat it podlahu a st ny do výšky 20 cm 
nát rem proti pr niku vody a oleje (obr. 1, detail F). 

L6. Musí být vybavena rozvad em pro vypína e, schéma a detaily viz jiný 
soubor Mylift (obr. 1, detail E). 

L7. Musí mít otvor pro odv trání plyn  a kou e o ploše rovné 1% plochy 
p dorysu šachty, alespo  však 0,40 m2 (požární normy, pokud je na n
odkazováno, jsou nad azené), na otvoru musí být hustá m ížková sí , aby se 
zabránilo vniknutí zví at. 

L8. Musí být vybaven nosníkem pro zvedání t žkých b emen nad motorem nebo 
hydraulickým agregátem (nosnost 500 kg pro hydraulická za ízení a 1000 kg 
pro elektrická za ízení).

L9. Musí být vytvo ené otvory pro pr chod lan, kabel  a potrubí, pokud jsou 
otvory v podlaze, musí mít kryt o stejné výšce jako schod uvedený v bod  L5, 
minimáln  však 150 mm (obr. 1, detail H) 

L10. P ípadné schody nebo vy nívající ásti musí být opat ené výstražnými pruhy 
žluté a erné barvy, v p ípad  schod  vyšších než 20 cm je nutné p idat madla 
(obr. 1, detail F); 

L11. Nesmí zde být ásti, které nejsou bezpodmíne n  nutné ke správnému 
používání výtahu a které neslouží výlu n  pro výtah. 

L12. Je nutné dodat telefonní linku pro aktivaci alarmu, pokud není možné mít 
pevnou telefonní linku, spol. Mylift s.r.o. m že dodat systém GSM (SIM karta 
není sou ástí dodávky). 
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POSTUP PRACÍ
V projek ní fázi je spol. Mylift s.r.o. pln  k dispozici pro poskytnutí všech pot ebných informací.  

Montážní postupy jsou pro r zné typy za ízení tém  identické.  
První fáze montáže spo ívá v ov ení všech rozm r , šachty, strojovny, kolmosti šachty atd. 
Po ov ení všech parametr  se provede instalace konzol a vodítek, poté eventuáln  pístu 
(v p ípad  hydraulických za ízení), a následuje základu kabiny a závaží (v p ípad  elektrických 
za ízení).
Po ukon ení p ípravných prací v šacht  je možné dle instrukcí personálu spol. Mylift s.r.o. 
odmontovat lešení, mezitím je možné za ít montáž strojního za ízení ve strojovn .
Poté se s využitím elektrické energie stavby nebo kone né pro výtah uvede do pohybu 
základna kabiny.
S podlahou kabiny, která se m že voln  pohybovat v šacht  (tedy po demontáži lešení), se 
pokra uje montáží šachetních dve í.  
Když jsou všechny šachetní dve e umíst né, stavební firma vyzdí okraje, aby se zvýšila 
stabilita a aby se eliminovaly otvory mezi zdí a dve mi.  
Než stavební firma dokon í dozd ní šachetních dve í, monté i mohou pokra ovat v montáži 
výtahu instalací elektrorozvod , kabiny, kabinových dve í a všeho ostatního zbývajícího 
p íslušenství.   
Po ukon ení této fáze bude za ízení o išt no a p edáno zákazníkovi a bude p ipraveno ke 
zkouškám pro uvedení do provozu ze strany autorizované osoby.

Níže bychom cht li zd raznit n které faktory správné a bezpe né instalace. 

Šachta, st ny, strop a prohlube :
P1. P i stavb  st n je dobré porovnat rozm ry ve stavebním projektu a v projektu 

výtahu, aby se ov ilo, že nejsou rozdílné, a aby bylo možné p ípadné rozdíly 
urychlen  vy ešit.

P2. St na, ve které budou umíst né konzole vodítek, musí odolat tlak m, které 
výtah vytvá í, je dobré provést železobetonové p eklady v míst , kde budou 
umíst né konzole. 

P3. Co se tý e st n z obou stran šachetních dve í, je dobré je dostav t po instalaci 
šachetních dve í nebo nechat cca 40 mm volného místa (obr. 4), i v tomto 
p ípad  si ov it rozm ry v konstruk ních výkresech výtahu, které berou v 
úvahu i skute né rozm ry dve í.

P4. Pro efektivní podporu dve í je pot eba provést nad a pod šachetními dve mi 
železobetonové p eklady (obr. 3, detail I), dokon ené dve e mají standardní 
rozm ry, ale pro jejich správné umíst ní je pot eba nechat naho e a dole volné 
místo cca 30 mm. 

P5. P i stavebních pracích je nutné brát v úvahu plochu, která je pot eba pro 
transport t žkého za ízení. 
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P6. V p ípad  za ízení bez strojovny je pot eba ud lat železobetonový p eklad,
jeho rozm ry, charakteristiky a umíst ní viz provád cí projekt (viz též obr. 6, 
detail L). 

P7. Pro montáž za ízení je nutné lešení, lešení nesmí p ekážet p i umís ování
vodítek a konzol, proto je pot eba, aby jeho rozm ry byly totožné s rozm ry
kabiny, jak co se tý e formy, tak umíst ní (obr. 5). 

P8. Jak pro hydraulická, tak pro elektrická za ízení je pot eba po ítat s prostupy 
pro hydraulické a elektrické vedení vhodného pr ezu a délky, rozm ry viz 
provád cí projekt výtahu. 

P9. Pro montáž výtahu je pot eba elektrická energie, jak jednofázová 220 V, tak 
t ífázová 400 V, p ipravit provizorní p ípojku, pokud není možné mít kone ný
rozvad .

P10. Pro zahájení montážních prací je dobré, aby: 
a. na stavb  bylo elektrické vedení, a  trvalé nebo provizorní; 
b. byly šachta a strojovna dokon ené, provozuschopné a uklizené; 
c. byly p ístupové cesty dostate n  vyklizené; 
d. bylo namontováno lešení; 
e. byly provedené všechny zednické práce, otvory a p eklady.

Spole nost Mylift s.r.o.  a její personál je pln  k dispozici co se tý e informací, detail  a 
objasn ní pro správnou, rychlou a bezpe nou instalaci. 
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Obr. 1  -  Strojovna výtahu, vnit ní strana 
C ) Nouzové otevírání 
dve í

D ) Vypína  sv tla

E ) Rozvad  napájení 

F ) Obrubník proti oleji 
(p ípadný) 

G ) Vodovzdorný a 
olejovzdorný nát r

H ) Kryt pro otvory 
v podlaze 

Obr. 2  -  Strojovny výtahu, vn jší strana 

C ) Nouzové otevírání 
dve í

F ) Obrubník proti 
oleji (p ípadný) 
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Obr. 3  -  Šachta, vn jší strana 
I ) Nosníky pro upevn ní 
šachetních dve í

Obr. 4  -  Prohlube , vnit ní strana 

A ) Spodní nosník pro 
upevn ní dve í

B ) Otvory pro žeb ík 
pro vstup do prohlubn
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Obr. 4  -  Šachta, st na u dve í

Detail okraje dve í

Obr. 5  -  Umíst ní lešení 
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Obr. 6  -  Motor typu Mylift MRL 

Obr. 7  -  Prohlube , umíst ní elektrosou ástek

M) vypína  nebo 
tla ítko rozsvícení sv tla
šachty

N) zásuvka 220 V  

O) osv tlení šachty


