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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 81-83:2009) byl vypracován technickým výborem CEN/TC 10 „Výtahy,
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky“, jehož sekretariát zajišťuje AFNOR.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za stanovení jakýchkoliv nebo i všech
takových patentových práv.

Tento dokument je součástí řady norem EN 81: „Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů“.

CEN/CENELEC zpracoval program prací k vytvoření řady bezpečnostních norem pro strojní zařízení
a výtahy jako součást evropské normalizace. Tento dokument se při používání odkazuje na EN 81-
71:2005.

Podle interních předpisů CEN/CENELEC národní normalizační organizace jsou zavázány podporovat
tuto technickou specifikaci: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Chorvatska, 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.
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Úvod

Podklad

V zemích Evropské unie a EFTA se dnes používá více než 4 miliony výtahů a téměř 50 % z nich bylo
instalováno před více než 25 roky. Existující výtahy byly instalovány na bezpečnostní úrovni
odpovídající této době. Tato úroveň byla nižší než současný stav techniky výtahů vyrobených podle
norem EN 81-1 a EN 81-2 nabízejících již dostatečný stupeň ochrany proti vandalismu.

Kromě toho je životnost výtahů delší než u většiny dopravních systémů a zařízení budov, což
znamená, že konstrukce, provoz, bezpečnost a odolnost proti vandalismu může zaostávat za
moderními technologiemi. Jestliže dříve instalované výtahy nebudou uvedeny na současnou úroveň
bezpečnosti a/nebo ochrany proti vandalismu, počet úrazů bude stoupat.

Tento dokument poskytuje návod pro majitele budov, který se vztahuje především na existující výtahy
instalované v budovách, kde se uvažuje o dalších bezpečnostních nebo jiných opatřeních určených
k ochraně proti rizikům vandalizmu. Majitelé budov budou muset uvažovat o rozsahu další
požadované ochrany, který by vyhovoval návrhům, které mohou být přijaty podle prostředí, ve
kterém je výtah umístěn a podle druhu vandalizmu, kterému může být výtah vystaven.

Tento dokument vychází z normy EN 81-71:2005 a odkazuje na další ochranná opatření proti zneužití,
které může vyústit v poškozování zařízení nebo způsobit úrazy osob.

Přístup

Tato technická specifikace

kategorizuje vandalizmus podle přílohy A z EN 81-71:2005 s uvážením existujícího prostředí●

a pravděpodobného chování osob jako vandalů;
kategorizuje různá nebezpečí a nebezpečné situace, z nichž každé musí být analyzováno posouzením rizika;●

je určena poskytnout nápravné akce k postupnému a výběrovému zvýšení úrovně odolnosti proti vandalizmu●

u existujících výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů na současnou úroveň techniky;
umožňuje, aby každý výtah byl podroben prohlídce a byla stanovena opatření proti vandalizmu a postupně●

zavedena výběrovým způsobem;
uvádí vysokou, střední a nízkou důležitost a nápravná opatření, které je možné uplatnit v samostatných●

krocích k odstranění rizik.

Jsou přijatelná jiná provedení podle dřívějších národních předpisů nebo norem za předpokladu, že
poskytují rovnocennou úroveň bezpečnosti.

Použití

Tato technická specifikace se může použít jako návod pro:

národní orgány ke stanovení vlastního programu pro zapracování postupného procesu (viz příloha A)a.
prostřednictvím výběru účelného a praktického postupu založeného na úrovni důležitosti (vysoké, střední,
nízké) a na sociálních a ekonomických úvahách;
majitele, aby zvážili svoji odpovědnost podle existujících předpisů;b.
servisní firmy a/nebo inspekční orgány, aby informovaly majitele o úrovni odolnosti proti vandalizmu jejichc.
zařízení;
majitele, aby dobrovolně zvýšili bezpečnost existujících výtahů podle bodu c), jestliže neexistují žádnéd.
předpisy.

Pro provádění prohlídek existujících výtahových zařízení se může použít příloha B ke stanovení



odchylek od současného stavu techniky a od nápravných opatření uvedených v této technické
specifikaci.

Avšak tam, kde se zjistí, že nebezpečná situace není uvedena v této technické specifikaci, mělo by se
provést samostatné posouzení rizika. Toto posouzení rizika by mělo být provedeno podle ISO/TS
14798 [1].

1 Předmět normy

1.1 Tato technická specifikace uvádí způsoby, jak použít EN 81-71 s odkazem na článek 5.3 z EN 81-
80:2003 [2] pro existující výtahy ke zvýšení jejich odolnosti proti vandalizmu.

1.2 Tento dokument platí pro trvale instalované výtahy obsluhující stanovené stanice, které mají klec
určenou pro dopravu osob a osob a nákladů, pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny
o více než 15° od svislice.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


