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Předmluva

Tato norma (EN 115-1:2008) byla vypracována technickým výborem CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé
schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do ledna 2009 udělen status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání jako národní normy. Národní
normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do prosince 2009.

Pozornost musí být věnována možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nenese žádnou odpovědnost za stanovení těchto nebo všech
jiných patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 115:1995.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu, který udělila CEN Evropská komise a Evropské
sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU

Vztahy se směrnicemi EU jsou uvedeny v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí této normy.

Tato norma je částí řady norem EN 115: „Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků“.

Vzhledem k tomu, že norma EN 115:1995 vyžadovala interpretace a tato norma neodpovídá zcela EN
414 (v současnosti CEN Guide 414 „Bezpečnost strojních částí – Pravidla pro navrhování a předložení
bezpečnostních norem“), CEN/TC 10 požádal pracovní skupinu 2 o revizi EN 115:1995. Tento úkol byl
dokončen CEN/TC 10/WG 2 v roce 2007 s

uvážením interpretací;●

převzetím schválených bodů z práce provedené ISO/TC 178/WG 5;●

úpravou současných požadavků s použitím techniky posouzení rizik podle ISO/TS 14798:2006 [1];●

ohledem na ostatní normy podle vývoje v této oblasti;●



ohledem na požadavky Předpisů CEN 414 při tvorbě nové struktury, která se vztahuje na bezpečnostní●

předpisy pro stroje a uvádí požadavky v normativních přílohách a informace v informativních přílohách;
zvýšením požadavků proti předpokládanému zneužití;●

revizí bezpečnostních požadavků pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky;●

studiem připomínek ze schvalování v rámci CEN.●

Podle vnitřních předpisů členy CEN/CENELEC jsou tyto národní normalizační orgány zavázány zavést
tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Tato norma je normou typu C podle EN ISO 12100-1.

V předmětu této normy je uvedeno, kterého strojního zařízení se týká a rozsah nebezpečí,
nebezpečných situací a událostí, kterými se norma zabývá.

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

Účelem této normy je stanovit bezpečnostní požadavky pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
aby byly osoby a předměty ochráněny před riziky a úrazy při montáži, provozu, údržbě a inspekčních
prohlídkách.

Obsah této normy je založen na předpokladu, že osoby používající pohyblivé schody a pohyblivé
chodníky jsou schopny se pohybovat bez cizí pomoci. Avšak fyzické a smyslové schopnosti
obyvatelstva se mohou pohybovat v širokém rozsahu, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky jsou
pravděpodobně používány i osobami s řadou dalších postižení.

Některé osoby, především starší lidé mohou mít více než jedno postižení. Některé osoby nejsou
schopny použít pohyblivé schody a pohyblivé chodníky bez cizí pomoci a spoléhají na pomoc/podporu
poskytnutou průvodcem. Dále některé osoby mohou nést zavazadla nebo jsou odpovědny za jiné
osoby, které mohou mít vliv na jejich pohyblivost. Rozsah toho, na kolik je osoba neschopná
postižením a zatížením, často závisí na použitelnosti výrobku, příslušenství a okolí.

Použití invalidních vozíků na pohyblivých schodech a pohyblivých chodnících může vést
k nebezpečným situacím, které se nemůže snížit vlastním provedením zařízení, a proto by se nemělo
dovolovat.

Používání výtahů je přednostní způsob vertikální dopravy pro většinu osob s omezenou schopností
pohybu a především osob na invalidních vozících a osob doprovázených psy.

Doplňující značky by měly ukazovat umístění dalších zařízení, tato zařízení by měla být v blízkosti
pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků a měla by být snadno k nalezení.

Předpokládá se, že při každé smlouvě projedná zákazník s dodavatelem (viz také přílohu A):

uvažované používání pohyblivých schodů nebo pohyblivých chodníků;a.
podmínky okolí;b.
stavební záležitosti;c.
ostatní vlivy vyplývající z místa umístění.d.



Jestliže se uvažuje, že se pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky budou provozovat za zvláštních
podmínek, jako přímo vystavené povětrnosti nebo výbušnému prostředí, nebo budou sloužit ve
zvláštních případech jako nouzové východy, měla by se použít příslušná kritéria pro konstrukci,
komponenty, materiály a návody pro používání tak, aby splňovala konkrétní podmínky.

Byl ustanoven interpretační výbor, aby vysvětloval, pokud to bude nutné, smysl, ve kterém byly
články normy navrženy a vysvětloval požadavky ve zvláštních případech. Dotazy na interpretaci
mohou být zasílány národním normalizačním organizacím, které budou kontaktovat odpovědný
technický výbor CEN/TC 10. Formuláře pro žádosti na interpretace jsou uvedeny v příloze L. 

1 Předmět normy

1.1 Tato norma platí pro nové pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (s paletami nebo pásy)
uvedené v kapitole 3.

Tato norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech
u pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, když se používají tak, jak bylo zamýšleno a za
podmínek možnosti zneužití, které lze rozumně předvídat výrobcem (viz kapitola 4).
1.2 Tato norma nepojednává o nebezpečí vlivem seismické činnosti.
1.3 Tuto normu nelze uplatňovat na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, které byly vyrobeny před
datem její publikace jako normy EN. Doporučuje se však, aby existující zařízení byla upravena podle
této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


