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Národní předmluva
Změny proti předchozím normám
Původní vydání této normy z roku 2005 bylo vytvořeno jako harmonizovaná norma, „poskytující jedno
z řešení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků směrnice Strojní zařízení“.
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Požadavky a zkoušení
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EN 13414-1 zavedena v ČSN EN 13414-1+A2 (02 4472) Vázací prostředky z ocelových drátěných lan –
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Předmluva
Tato evropská norma (EN 14502-1:2010) byla připravena Technickou komisí CEN/TC 147 „Jeřáby“,
jejíž sekretariát zajišťuje BSI.
Této evropské normě musí být nejpozději do listopadu 2010 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 listopadu 2010.
Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového
práva. CEN nenese zodpovědnost za zjišťování některých případných nebo všech patentových práv.
Tato evropská norma nahrazuje EN 14502-1:2005.
Tato evropská norma je jednou částí normy EN 14502. Další částí je:
EN 14502-2 Jeřáby – Zařízení pro zdvihání osob – Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou
normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko,
Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království,
Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
Úvod
Tato evropská norma pojednává o závěsných koších, určených pro používání při zdvihacích operacích,
které osoby provádějí na strojním zařízení, které není určeno pro zdvihání osob.
Používání závěsných košů není zahrnuto ve strojní směrnici 2006/42/EC, ale v nařízeních, která se
vztahují na uživatele.

Je nutné věnovat pozornost případu, kdy nařízení, která se vztahují na uživatele, nejsou stejná
v různých zemích evropské unie. Národní nařízení, která jsou založena na směrnici 2009/104/EC,
zahrnují minimální požadavky.
O zdvihání osob na strojích, které nejsou určeny pro tyto účely, se pojednává v 3.1.2 přílohy II této
směrnice, kde se požaduje:
„Osoby mohou být zdvihány pouze pracovními prostředky a příslušenstvím, poskytnutým pro tyto
účely.
Bez ohledu na článek 5 směrnice 89/391/EEC může být výjimečně pro účely zdvihání osob použito
pracovní zařízení, které není pro tento účel zvlášť určeno, poskytnutím vhodných postupů pro zajištění
bezpečnosti podle národní legislativy a/nebo zvyklostí, při určení vhodného dohledu.
Pokud jsou pracovníci na pracovním zařízení určeném pro zdvihání břemen, musí být obsluha stále
přítomna na ovládacím místě obsluhy. Zdvihané osoby musí mít spolehlivé komunikační prostředky.
V případě nebezpečí musí být spolehlivé prostředky pro jejich evakuaci.“
Národní legislativa a/nebo zvyklosti, o kterých pojednává druhý odstavec článku 3.1.2, mohou
stanovovat podmínky, za kterých je dovolené výjimečné používání, a opatření která musí zajistit
bezpečnost provozu a technické požadavky na používané prostředky.
Taková závazná opatření platí pro uživatele, mají však také důsledky pro osoby uvádějící zařízení pro
tento účel na trh v dané zemi, jelikož musí vzít v úvahu příslušnou legislativu.
Tato norma je technický dokument, který slouží konstruktérovi závěsného koše, používaného na stroji,
který není navržen pro zdvihání osob.
Tato evropská norma nebyla zpracována na základě mandátu, uděleného CEN evropskou komisí
a evropským sdružením volného obchodu a nemůže být považována za prostředek pro splnění
základních požadavků směrnice nového přístupu 2006/42/EC.
1 Předmět normy
Tato evropská norma se používá pro koše zavěšené na jeřábech.
Tato evropská norma nezahrnuje ovládání pohybu košů.
Tato evropská norma není určena pro:
●
●

pro zdvihání jeřábníků;
pohyblivé kabiny.

Tato evropská norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech ve
vztahu k závěsným košům, které se používají podle jejich určení a za podmínek předpokládaných
výrobcem (viz kapitola 4).
Významná nebezpečí, zahrnutá v tomto dokumentu, jsou uvedena v kapitole 4.
Tato evropská norma se nepoužívá pro závěsné koše, které byly vyrobeny před datem schválení této
normy v CEN.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

