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Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem: 
 

„Dodávka Schodolezu“ 

Schodolezy budou  určeny pro klienty (převážně na invalidních vozících) k překonání jedno i 

víceramenných schodišť kdekoli v objektu a musí být speciálně navrhnuty pro bezproblémový 

provoz i na úzkých schodištích s malou podestou a zároveň současně zajišťovat vysokou stabilitu 

schodolezu při jízdě s klientem. Schodolezy musí být nové.  

Další požadavky: bezporuchovost, skladnost, lehké uvedení do provozu a nenáročnost. Možnost (po 

rozložení) přepravy automobilem a použití i na dalších místech.. Robustní a spolehlivá konstrukce, 

která pracuje s bezpečným napětím 12V. 

Požadované funkce: na odblokované a uvolněné "pádlo" se pomocí úchytek připevní mechanický 

vozík s klientem. Po uchycení vozíku na pádlo, je tento doprovodnou osobou naklopen zpět tak, až 

je pádlo zachyceno v zachycovacím zámku pádla. Poté je nutno pádlo zajistit bezpečnostní 

západkou, která zabrání nechtěnému uvolnění zachycovacího zámku pádla po rovné ploše je možno 

schodolezem pohybovat, po jeho mírném naklonění, pomocí pojezdových koleček. Po přisunutí 

schodolezu ke schodišti je možno, volbou jízdy pomocí pásů, vyjet s klientem na horní podestu a 

následně ho uvolnit opačným postupem. 

Technické parametry: bezpečné pracovní napětí 12V, kapacita akumulátoru min od 24 do 30Ah , 

nabíjení řízenou nabíječkou s nabíjecím proudem 2 - 4A/12V , indikace stavu baterie LED diodami, 

povolená stoupavost až 70% , minimální souvislá provozní doba na jedno nabití 30 minut při 

zatížení 85 kg, potřebný manipulační prostor co nejmenší , maximální hmotnost přepravované 

osoby min 130 kg a min 150 kg  viz varianty 1 a 2, možnost blokace chodu tlačítkem v případě 

nebezpečí, jištění schodolezu při současném stisku tlačítek chodu , možnost bezpásového pohybu 

na rovných úsecích, vnější rozměry cca 960 x 310 x 175 mm ( +- 10 mm) 

Další požadavky na jednotlivé varianty schodolezu a mechanický vozík: 
 

Položka Množství Specifikace 

Schodolez – varianta 1 1  Bude navržen pro použití se standardním 

mechanickým vozíkem - s nosností min 130kg. Bude 

mít zabudován obvod plynulého rozjezdu, který je 

vhodnější pro klienty s citlivější páteří. 

 

Schodolez – varianta 2 1 Bude  navržen pro použití se standardním 

mechanickým vozíkem, ale zvýšená nosnost na min 

150kg. 

 

Mechanický vozík 2 Mechanický vozík bude odlehčený a plně 

kompatibilní s oběma variantami schodolezu. 

Otočením tzv. variobloku (uchycení hnacích kol) 

bude možné tento mechanický invalidní vozík 

snadno přizpůsobit potřebám klientů, vozík s 

možností nastavení přední i zadní výšky sedu bez 

použití náhradních dílů. 



•šíře sedu 38 - 51 cm 
•součástí výbavy bude sedací polštář min. 3 cm 

•odklopné postranice 

•standardní dělené, odklopné stupačky 

•odnímatelná kola s rychloupínacím systémem 

•nášlapná tyč pro doprovod 

•polyuretanové obutí kol (proti propíchnutí) 

•textilní potah 

•šíře vozíku ve složeném stavu max 30 cm 

•hloubka sedu 40-43 cm 

•přední výška sedu (cm) nastavitelná od 47 do 51  

•zadní výška sedu (cm) nastavitelná od 44 do 49  

•celková výška max (cm) 96 

•výška zádové opěry (cm) 42  

•výška postranic (cm) 20-22 

•celková délka vozíku s podnožkami max (cm) 104  

•nosnost min (kg) 130  

•hmotnost max (kg)17,5  

•poháněcí kolo 610 mm (24")  

 

 
 

 
 


