
Představení společnosti
Naše společnost vznikla v  roce 1991 založením firmy 
Ctibůrek – výtahy, tehdy ještě podnikající jako fyzická 
osoba. Firma prošla několika fázemi vývoje až po sou-
časnou formu – společnost s  ručením omezeným. Je 
ryze českou společností a zabývá se činnostmi v oblasti 
výtahové techniky, a to poskytováním komplexních slu-
žeb včetně projektování, výroby komponent, instalací 
a servisu všech typů zdvihacích zařízení. Specializuje se 
zejména na náhrady dříve instalovaných výtahů v byto-
vých domech. Používá moderní a energeticky úsporné 
technologie. Současně klade velký důraz na kvalitu po-
užitých materiálů a komponent. 

V  roce 2006 jsme založili divizi vývoje a  výroby elek-
tronických komponent pro výtahy a  k  dnešnímu dni 
nabízíme ucelené portfolio elektroniky pro výtahy 
z  vlastní produkce. Na elektroniku poskytujeme nad-
standardní záruku v trvání 10 let.

Společnost zaměstnává zkušené pracovníky s  odbor-
ným vzděláním v  oboru, disponuje odpovídajícím 
zázemím, výrobními prostory, skladovými zásobami 
a vozovým parkem. Je také dlouholetým členem ČSVT 
- Českého sdružení pro výtahovou techniku a držitelem 
certifikátu řízení kvality jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. 

V současné době pro nás pracuje téměř 50 pracovníků 
a spravujeme 950 výtahů na území hlavního města Pra-
hy. Ročně dodáme a namontujeme více než 80 nových 
výtahů. 

Vzhledem k  dynamickému vývoji technologií ve vý-
tahovém průmyslu provádíme pravidelná školení 
pracovníků, testujeme nové postupy a materiály v pra-
xi. Zaměřujeme se na hospodárnost a ekologii.

Antonín Ctibůrek
jednatel společnosti

Michal Peleška
jednatel společnosti

Ing. Jiřina Gregorová
jednatelka společnosti



Servisní činnost
Základním předpokladem pro bezporuchovost a dlouhou životnost každého moderního zařízení je nutnost 
zajištění následného odborného servisu. Všechny námi dodávané výtahy mají integrovaný automatický dia-
gnostický systém, který informuje samočinně servisní oddělení o výskytu případných poruch, takže servisní 
technik má již v době výjezdu informaci o charakteru závady. Přesto je nutné, aby případné opravy prováděl 
vysoce odborný personál, u kterého je pravidelnými školeními zvyšována jeho odbornost a znalost veškeré 
problematiky. Náš systém je schopen ve většině případů detekovat nestandardní stav výtahu dříve než vyústí 
v nepojízdnost, ale praktickou opravu musí vždy provést člověk. Proto dáváme takový důraz na kvalitní lidský 
potenciál. 

Filozofie našeho modelu provádění servisu je paušální poplatek, za který poskytujeme veškeré pravidelné čin-
nosti, jako jsou Odborné prohlídky, mazání, preventivní diagnostické a seřizovací práce, poruchové opravy 
a  výjezdy na vyproštění. Poruchové opravy a  vyprošťování provádíme i  ve dnech volna bez jakéhokoli pří-
platku. Součástí ceny servisu jsou i  telekomunikační poplatky spojené se zajištěním nouzové komunikace 
a monitoringu výtahu. 

Naše společnost nechce ani po skončení záruky začít zneužívat zákazníka požadavky na výměnu celých kon-
strukčních celků výtahu, protože u dražších komponent máme zajištěnu opravitelnost. Většinou stačí vyměnit 
součástku v hodnotě několika korun a ušetříme tím zákazníkovi desítky tisíc za výměnu celých dílů, jak je 
v současnosti zvykem u většiny společností, ať se jedná o výtahy, auta nebo jiná technická zařízení. Není tedy 
nutné při poruše, jak často slyšíme, pořizovat nový díl za plnou cenu, ale je možno dodat výměnným způso-
bem součást odborně opravenou, a to zpravidla ve výrobním závodě. Veškerý potřebný sortiment náhradních 
dílů držíme skladem, a to i na staré výtahy. 

Samozřejmostí je osobní přístup k zákazníkům, náležitě vedená provozní dokumentace a dodržování plat-
ných norem a  předpisů. Velký důraz klademe také na bezpečnost a  nízkou poruchovost, proto má většina 
servisních pracovníků současně kvalifikaci revizního technika výtahů. 



Nové výtahy
Na začátku roku 2012 skončila lhůta pro odstranění provozních rizik výtahů dle ČSN 27 4007. U zařízení, kte-
rá byla uvedena do provozu před rokem 1993, je jedinou smysluplnou cestou vedoucí k odstranění všech rizik 
přistoupit ke komplexní výměně výtahu za nový. Nespornou výhodou tohoto kroku je nejen uvedení výtahu do 
souladu s platnou legislativou, ale hlavně možnost pořízení výtahu s vyšší užitnou hodnotou. 

Naše společnost nabízí instalaci výtahu, který bude jednak splňovat všechny požadavky platných předpisů, ale 
současně maximálně využije dostupný prostor a zohlední požadavky zákazníka. Nenabízíme jednotlivé rozmě-
rové řady kabin, ale námi dodávané výtahy jsou projektovány na míru jak po stránce estetické, tak užitné, včetně 
ergonomie ovládání. Po výměně dojde ke zlepšení celé řady provozních parametrů, jako například:

 � Zvětšení nosnosti a rozměrů kabiny. 
 � Zvýšení přepravní rychlosti. 
 � Výrazné zvýšení energetické účinnosti. 
 � Možnost dodávky průchozí kabiny pro 

bezbariérový přístup k bytům. 
 � Tichý provoz. 
 � V případě, že to umožňují rozměry šachty, 

dodávka plně automatických dveří. 
 � Estetická úroveň a vysoká odolnost vůči 

vandalům. 
 � Bezpečnost přepravovaných osob.

V  posledních letech se dostávají do popředí zá-
jmu zákazníků synchronní bezpřevodové stroje. 
Jejich nespornou výhodou je vysoká energetická 
účinnost, tichý provoz a nízké nároky na údržbu. 
Naše společnost používá stroje vyráběné němec-
kou společností Ziehl-Abegg, která je největším 
evropským výrobcem těchto strojů s více než sto-
letou tradicí. 

Kombinace synchronního stroje s vyspělou elek-
tronikou znamená dodávku velmi úsporného 
a  tichého výtahu, který bude mnoho let fungo-
vat k Vaší spokojenosti. Předpokladem je použití 
kvalitních komponent a dodržení všech techno-
logických postupů při montáži. 

Elektronika je naším výrobkem, dveře a  kabiny 
používáme od největšího tuzemského výrobce, 
firmy Strojon - výtahy, s.r.o. Převážná většina 
ostatních komponent je od německých a  japon-
ských výrobců. 

Výtahy, které pro Vás vyrábíme, mají velké množ-
ství estetických a  funkčních variant. Lze vybírat 
odstíny barvy a povrchy šachetních dveří, dekory 
stěn, podlah a  stropů kabin, způsobu osvětlení, 
barvy displejů, tvary tlačítek. V kabinách mohou 
být instalovány různé doplňky, jako například ka-
mery, nucená ventilace, madla, zrcadla, tlačítka 
pro expresní jízdu, čtečky čipů a mnohé další. 

Ke každému výtahu obdržíte kompletní projektovou a  výkresovou dokumentaci, návody, prohlášení o  shodě 
a certifikát vystavený autorizovanou zkušebnou.



Sponzorské aktivity
Naše společnost sponzoruje dětské aktivity a invalidní spoluobčany.

 � kroužek modeláři Křížem Krážem. 
 � dětský hokejový klub AC Kobra.  

Kontaktní údaje

Jak se k nám dostanete

mail:  info@cvytahy.cz
web:  www.cvytahy.cz

tel.: 774 00 11 22
tel.:  241 724 600
fax:  241 724 599 

sídlo: 
Na mokřině 2841/38   
130 00 Praha 3
provozovna: 
Jalodvorská 831/15
142 00 Praha 4

Na naši provozovnu v Jalodvorské ulici č. 831, v Praze 4 se dopravíte nejlépe autobusem linky 113 ze stanice metra 
Kačerov. Vystoupíte na zastávce Jalodvorská, půjdete okolo firmy Marimex – bazény, sídlíme cca 300 m po levé 
straně. Autem pojedete z centra po Vídeňské ulici, na křižovatce u nemocnice IKEM odbočíte vpravo do ulice Ja-
lodvorská. Po 500 m odbočíte na malé parkoviště před naší firmou. Dům je označen tabulí s názvem společnosti.
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Varianty provedení výtahů

Šachetní dveře strukturovaná barva Komaxit, odstín RAL dle výběru

Barvy šachetních dveří – výběr ze 180 odstínů Kabiny a dveře z nerez materiálů Altro – podlahové krytiny – 
výběr z 24 odstínů

Obklad interiéru kabiny, materiál FUNDERMAX, výběr z 230 odstínů
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Bezpečnostní sklo Connex

Šachta ve schodišti 
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Madlo dřevěného zábradlí Madlo zábradlí nerez Dveře VDJ portálové

Ohrazení FermacellemDveře VDJ portálové

Detail zakončení stěny

Šachta ve schodišti 
Ohrazení Fermacellem



4
Práh dveří

Šachetní dveře teleskopické, provedení tříkřídlé a dvoukřídlé

Dveře kabinové teleskopické, nerez broušený

Plně automatické

Šachetní dveře
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Madlo standard  Standardní provedení

Ruční VDJ, nástřik Komaxit, rámeček a madlo nerez

Ruční VDJ, prosklené

Madlo nerez

Doplňky

Šachetní dveře
Ruční VDJ
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Průchozí kabina

Strop dekor Sluníčko, barva Komaxit

Strop nerez leštěný

Strop dekor Sluníčko, nerez leštěný

Osvětlení bodové LED

Kabiny
Provedení „Antivandal“
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Zrcadlo a madlo na zadní stěně – standard Detail prahu dveří typ bus

Dveře kabinové typ bus Rohy klece a okopové plechy nerez broušený – standard

Madlo nerez

Kabinové doplňky
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Přivolávače ve stanicích

Kabinové registry

Kabinový registr s Braillovým písmem, ovládání čipem Dallas

Hmatník, detail (tlačítko prohnuté dovnitř)

Aktivní telefonní spojení klece

Hmatník, detail (tlačítko vypouklé ven)

Přivolávač se směrovými šipkami Přivolávač s multifunkčním displejem

Různé barvy displeje

Různé barvy displeje

Multifunkční displej klece
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Strojovna 
Stroje bezpřevodové Ziehl-Abegg

Doplňky

Tvrzená lanovnice

Stroj s lanováním 1 : 1

Stroj s lanováním 2:1
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Dveře a kabiny v provedení DECORAL

Novinka



Elektro-komponenty pro výtahy
Naše společnost se již od roku 2004 zabývá vývojem a výrobou elektrických a elektronických dílů pro zdvihací 
zařízení. V roce 2006 byl uveden na trh mikroprocesorový řídicí systém výtahů – VIPER. Postupně byly uváděny 
další kompatibilní komponenty. V současné době vyrábíme ucelený sortiment elektronických výrobků pro výtahy. 
Díky moderní konstrukci spojující letité znalosti pracovníků z  oboru výtahové techniky a  posledních trendů 
v elektrotechnice vznikají výrobky vysoké užitné a technické úrovně. Naším cílem je vysoká spolehlivost, robustní 
řešení, uživatelská přívětivost a energetická úspornost. Na elektroniku pro koncového zákazníka je poskytována 
záruční doba deset let. Výhodou je snadná aktualizace softwarového vybavení veškerých výrobků, komplexní 
lokalizace menu a dokumentace do českého jazyka, možnost naprogramování zákaznických funkcí.

Vyrábíme:
 � Řídicí systém pro výtahy.
 � Multifunkční kabinový modul 

(zobrazovací, hlasová a řídicí jednotka na 
sběrnici CAN).

 � Tenzometrické vážicí zařízení.
 � GSM bránu na systémové sběrnici pro 

hlasovou komunikaci a monitoring.
 � Multifunkční grafické zobrazovače 

na nástupiště v několika barvách 
a velikostech.

 � Čipové jednotky pro omezení jízd z kabiny 
nebo nástupiště. 

 � Automatický nouzový komunikátor do 
kabiny.

 � Rozvaděče pro řízení lanových výtahů 
s frekvenční regulací pro synchronní stroje.

 � Rozvodné skříně na kabinu a do 
prohlubně.

 � Magnetické snímače polohy klece.



Systém disponuje celou řadou nadstandardních vlastností:
 � Akustické hlášení pater s časovým omezením.
 � Grafický ukazatel zatížení v kabině.
 � Ukazatel pro datum, čas, svátek na displeji 

v kabině.
 � Statistika jízd do jednotlivých stanic.
 � Monitoring stavu výtahu na dispečink servisu, 

(hlášení poruch).
 � Vzdálená diagnostika.
 � Nízká energetická náročnost.
 � Nastavitelné parkování kabiny v určené stanici 

v závislosti na denní době.

 � Blokace zavíraní dveří pro umožnění nakládání 
kabiny.

 � Textová informace o stavu výtahu na displejích.
 � Bohaté možnosti blokace jízdy do jednotlivých 

stanic prostřednictvím DALLAS čipů.
 � Vysoká odolnost vůči vandalům.
 � Zvýšená ochrana proti vlhkosti lakováním 

plošných spojů.
 � Bateriový sjezd do stanice při výpadku proudu.
 � Pro úsporu energie lze nastavit režim „usínání“, 

kupříkladu v nočních hodinách.

Výroba, vývoj a testování  
všech komponent probíhá v ČR. 
Systém není nijak kódován a již jej používá několik firem 
na více jak 500 výtazích. Veškerá servisní dokumentace 
je dostupná na webových stránkách společnosti.
Od samého začátku vývoje jsme se nesnažili konkurovat 
dováženým výrobkům cenou, ale především kvalitou, 
promyšleností a životností našich výrobků. Pevně 
věříme, že naši zákazníci tuto snahu ocení.


