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Národní předmluva
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Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 81-71:2018+AC:2019 dovoleno do
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Tato norma obsahuje zapracovanou opravu AC z ledna 2019. Opravy jsou v textu vyznačeny
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 81-71:2018+AC:2019) vypracovala technická komise CEN/EN 10 Výtahy,
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ~května 2020™.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 81-71:2005+A1:2006.

Tento dokument zahrnuje Corrigendum 1 vydané CEN 2019-01-23 za účelem opravy data ukončení
platnosti v Evropské předmluvě.

Začátek a konec textu uvedeného čí změněného corrigedem je vyznačen v textu značkami ~™.

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uvedeny v příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie,
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Kypr, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.



Úvod
V předmětu tohoto dokumentu je uvedena problematika týkající se výtahů a na jaká nebezpečí,
nebezpečné
situace a události se vztahuje.

Tato norma je normou typu C podle EN ISO 12100.

Jsou-li ustanovení této normy typu C odlišná od těch ustanovení, která jsou uvedena v normách typu
A nebo B, jsou ustanovení tohoto dokumentu u výtahů navržených a postavených podle tohoto
dokumentu nadřazena ustanovením jiných norem.

Tato norma poskytuje návod projektantovi budovy, zákazníkovi atd. a uvádí požadavky na provedení,
pokud se požaduje dodatečná bezpečnost nebo jiná opatření, aby se zabránilo riziku vandalizmu.
Zákazník musí zvážit dodatečné zvýšení požadované ochrany podle uvedených návrhů, které by měly
být přijaty podle prostředí, ve kterém je výtah umístěn a podle druhu vandalizmu, který lze
pravděpodobně očekávat. Každý výtah může zůstat bez patřičné péče a může být hrubě používán.
Výtahy postavené podle EN 81-20 poskytují proti tomu rozumný stupeň ochrany a ten je označen
podle této normy jako kategorie 0. Tento dokument uvádí dodatečná ochranná opatření proti
úmyslným činům, které mohou vyústit v poškození zařízení nebo ohrožení uživatelů pro výtahy
označené v tomto dokumentu jako kategorie 1 nebo 2.

S ohledem na možná nebezpečí vandalizmu byly vzaty v úvahu příslušné okolnosti:

–    stupeň přístupnosti zařízení;

–    prostředí;

–    sledování osobami v blízkosti výtahu;

–    rozsah bezpečnosti v budově a dohled nad výtahem/výtahy;

–    doba přístupu do budovy a k výtahu/výtahům (24 hod.);

–    možnost poškození výtahu.

Články tohoto dokumentu platí pro výtahy jak kategorie 1, tak kategorie 2, jak jsou uvedeny v této
normě (viz pří-
lohu A), pokud není uvedeno v textu jinak.

Při zpracování tohoto dokumentu byly vzaty v úvahu následující předpoklady:

–    výtah je navržen tak, aby splňoval základní požadavky uvedené v EN 81-20;

–    konstrukce budovy a/nebo výtahu je provedena nejméně podle návodu uvedeného v příloze A,
která tvoří základ pro jednání uvedené v 0.4.2 EN 81-20:2014;

–    výtah, jeho šachta, prostory nástupišť a přístupů, prostor/prostory pro strojní zařízení a všechna
související zařízení jsou náležitě udržována v dobrém a v provozně bezpečném stavu.

Síly působící na výtah a jeho zařízení jsou výsledkem působení rukou nebo nástrojů uvedených
v příloze E.



1 Předmět normy
Tento dokument stanoví dodatečné a odchylné požadavky k EN 81-20, které je třeba použít, aby byla
zajištěna bezpečnost uživatelů výtahů a použivatelnost výtahů, které by měly odolávat vandalizmu.
Takové výtahy musí být ve všech ostatních ohledech provedeny podle EN 81-20. Tento dokument
pojednává o závažných nebezpečích, závažných situacích a událostech u výtahů, které mohou být
ovlivněny vandalizmem (jak je uvedeno v kapi-
tole 4), když jsou užívány podle podmínek předpokládaných dodavatelem.

Norma se nezabývá bezpečností budovy nebo výtahy kategorie 0 (viz definici 3.2).

Pro jiné druhy výtahů, například výtahy s nakloněnou dráhou podle EN 81-22 se může tato norma
užitečně použít jako základ.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


