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Příloha1 – Formulář pro inspekční kontrolu 
 

Označení podle normy 

stručný popis 

Zjištěno Označení podle normy 

stručný popis 

Zjištěno 

ANO NE ANO NE 

1.1 Klec výtahu bez klecových dveří   2.1 Přítomnost azbestu v brzdovém obložení, 

azbest v šachtě ap. 

  

1.2 Nevyhovující sklo v šachetních  

dveřích a stěnách šachty 

  2.2 Nedostatečné bezpečnostní prostory 

v horní části šachty a/nebo  

prohlubni 

  

1.3 Chybějící nebo nevyhovující obousměrné 

dorozumívací zařízení mezi klecí a stálou 

vyprošťovací službou 

  2.3 Chybějící nebo nevyhovující zařízení 

kontrolující uvolnění lana, jsou-li použity 

méně než tři nosné orgány 

  

1.4 Pohon se špatnou přesností  

zastavování/vyrovnávání 

  2.4 Chybějící nebo nevyhovující kryty proti 

poškození a úrazům na třecím kotouči 

a kladkách 

  

1.5 Chybějící nebo nevyhovující délka 

ochranné prahové desky klece  

výtahu 

  2.5 Chybějící nebo nevyhovující  

prostředky pro zvedání ve strojovně 

nebo v šachtě 

  

1.6 Nebezpečný přístup do prohlubně šachty   2.6 Nevyhovující požární odolnost  

šachetních dveří 

  

1.7 Nedostatečná pevnost nosných prvků 

vyvažovacího závaží z betonu 

  2.7 Chybějící nebo nevyhovující  

osvětlení nástupišť 

  

1.8 Chybějící nebo nevyhovující  

zajišťovací zařízení u kontrolních 

a nouzových dveří a u vstupu  

do prohlubně 

  2.8 Chybějící nebo nevyhovující část šachty 

(svislá deska spojená s prahem dveří) 

pod prahem  

šachetních dveří 

  

1.9 Chybějící nebo nevyhovující  

osvětlení šachty výtahu 

  2.9 Samočinné vodorovně posuvné klecové 

dveře jsou funkční  

při otevřených otočných šachetních 

dveřích 

  

1.10 Chybějící nebo nebezpečný vstup ke 

stroji nebo do prostoru pro kladky 

  2.10 Chybějící nebo nevyhovující  

nouzové osvětlení klece výtahu 

  

1.11 Chybějící nebo nevyhovující  

přepážka v šachtě a v prohlubni,  

je-li více výtahů v jedné šachtě 

  2.11 Nebezpečné zajištění nouzového poklopu 

na kleci 

  

1.12 Ohrazení šachty perforovanými stěnami   2.12 Chybějící nebo nedostatečné větrání 

klece výtahu 

  

1.13 Příliš nízké částečné ohrazení šachty   2.13 Nedostatečné osvětlení klece výtahu   

1.14 Chybějící nebo nevyhovující zastavovací 

zařízení v prohlubni nebo prostoru pro 

kladky 

  2.14 Chybějící ochranné zařízení proti 

nadměrné rychlosti klece směrem vzhůru 

  

1.15 Chybějící nebo nevyhovující ochrana 

různých úrovní podlah ve 

strojovně/prostoru pro kladky 

  2.15 Nevyhovující spínač uvolněného lana 

omezovače rychlosti 

  

1.16 Chybějící nebo nevyhovující osvětlení 

nebo el. zásuvka ve strojovně nebo 

v prostoru pro kladky 

  2.16 Chybějící nebo nevyhovující  

koncové vypínače 

  

1.17 Nedostatečné vzdálenosti  

ve strojovně 

  2.17 Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro 

spouštění klece pomocí ručně ovládaného 

ventilu 

  

1.18 Nebezpečná dveřní uzávěrka šachetních 

dveří 

  2.18 Chybějící nebo nevyhovující tepelná 

ochrana elektrického zařízení 

  

1.19 Nevyhovující nouzové odjišťování 

šachetních dveří 

  2.19 Chybějící nebo nevyhovující  

dorozumívací zařízení mezi  

strojovnou a klecí 

  

1.20 Ohrazení šachty perforovaným  

materiálem v blízkosti dveřní  

uzávěrky 

  2.20 Chybějící nápisy, označení a provozní 

návody 

  



Označení podle normy 

stručný popis 

Zjištěno Označení podle normy 

stručný popis 

Zjištěno 

ANO NE ANO NE 

1.21 Chybějící samočinné zavírání 

šachetních dveří poháněných 

klecovými dveřmi 

  2.21 Dřevěné klecové dveře a dřevěné  

klece výtahu 

  

1.22 Nevyhovující ukotvení šachetních dveří   3.1 Vyrovnávací závaží bez zachycovačů 

v případě přístupných prostor  

pod šachtou 

  

1.23 Chybějící nebo nevyhovující ochranná 

zařízení na samočinných klecových 

a šachetních dveřích 

  3.2 Chybějící nebo nevyhovující oddělení 

dráhy vyrovnávacího závaží 

  

1.24 Velká mezera mezi klecí a čelní stěnou 

šachty  

  3.3  Nedostatečná prostiskluzová úprava 

podlahových ploch ve strojovně nebo 

prostoru pro kladky 

  

1.25 Příliš velká mezera mezi klecí 

a stěnami šachty 

  3.4 Chybějící nebo nevyhovující ochrana proti 

zachycení prstů u posuvných šachetních 

a klecových dveří se sklem 

  

1.26 Chybějící nebo nevyhovující 

zachycovače na kleci výtahu 

  3.5 Chybějící nebo nevyhovující vážení  

na kleci výtahu 

  

1.27 Chybějící nebo nevyhovující ochrana 

proti volnému pádu,  

nadměrné rychlosti a klesání  

hydraulických výtahů 

  3.6 Nedostatečná pevnost stropu klece 

a nouzového poklopu 

  

1.29 Chybějící nebo nevyhovující nárazníky   3.7 Vedení vyrovnávacího závaží dvěma lany 

nebo dráty 

  

1.30 Příliš velká mezera mezi klecovými 

a šachetními dveřmi 

  3.8 Chybějící uzavírací ventil   

1.31 Chybějící nebo nevyhovující  

systém nouzového provozu  

(vyprošťování osob uvězněných 

v kleci) 

  3.9 Chybějící kontrola doby chodu   

1.32 Nevyhovující elektromechanická brzda   3.10 Chybějící ochrana proti záměně fází   

1.33 Chybějící nezávislé stykače       

1.34 Nedostatečná ochrana proti  

elektrickému zkratu a/nebo  

nedostatečné označení  

elektrického zařízení, chybějící nápisy 

      

1.35 Neuzamykatelný hlavní vypínač       

1.36 Chybějící nebo nevyhovující  

ovládačová kombinace a/nebo zařízení 

na střeše klece 

      

1.37 Užitná plocha klece výtahu  

neodpovídá nosnosti 

      

        

 


