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Předmluva

Tento dokument (EN 81-41:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 10 „Výtahy, pohyblivé
schody a pohyblivé chodníky“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být nejpozději do června 2011 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 června 2011.

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

Tento dokument byl zpracován na základě mandátu daného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky strojní Směrnice 2006/42/EC.

Pro vztah k Evropské směrnici 2006/42/EC viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této
normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: 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.

Úvod

Evropská populace stárne a šíří se převaha osob s omezenými schopnostmi, včetně neschopnosti
související s procesem stárnutí. V současnosti se odhaduje počet osob starších a osob s omezenými
schopnostmi na 80 milionů osob – velký a zvětšující se podíl populace Evropské unie. Demografické



změny představují jak možnosti, tak změny v Evropské unii. V současnosti nejsou ekonomické,
sociální a kulturní možnosti starších lidí a osob s omezenými schopnostmi využívány. Avšak roste
poznání, že společnost potřebuje využívat tento potenciál obecně pro ekonomický a sociální prospěch
společnosti.

Toto je jeden z důvodů pro vznik této normy pro svislé zdvihací plošiny pro osoby se sníženou
schopností pohybu jako prostředek pro usnadnění přístupnosti budov.

Tato norma je normou typu C podle ISO EN 12100 (všechny části).

V předmětu tohoto dokumentu je uvedeno, na která zařízení, nebezpečí, nebezpečné situace
a události se norma vztahuje.

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.

Zdvihací plošiny definované v této normě jsou vhodné pro invalidní vozíky typu A a typu B uvedené
v EN 12183 a/nebo EN 12184.

Do této normy jsou začleněny body týkající se zdvihacích plošin uvedené v EN 81-70.

Tato norma neplatí pouze pro základní zdravotní a bezpečnostní požadavky směrnice na strojní
zařízení, ale kromě toho stanoví minimální zásady pro instalaci zdvihacích plošin do budov/staveb.
V některých státech mohou platit předpisy pro konstrukci budov atp., které nelze opomíjet.

Je důležité, aby minimální velikosti průchodů odpovídaly národním stavebním předpisům a aby jim
nepřekážely otevřené dveře nebo poklopy a/nebo ochranné kryty pracovních míst vně uzavřených
drah zdvihacích plošin, kde jsou zřizovány podle předpisů pro údržbu.
Předpoklady

S cílem objasnit smysl této normy a vyhnout se pochybnostem při jejím uplatňování, byly při její
tvorbě dodrženy tyto předpoklady:

– svislé zdvihací plošiny se instalují jak v nových, tak v existujících budovách;

– u existujících budov, kde není k dispozici požadovaný prostor se mohou uvažovat jiné rozměry. Je
třeba dodržet místní stavební předpisy;

– díly zařízení bez zvláštních požadavků jsou:

a) navržené v souladu s obvyklou konstrukční praxí a výpočetními předpisy, včetně všech druhů
poruch;

b) podle platných mechanických a elektrotechnických konstrukcí;

c) obecná nebezpečí způsobovaná hydraulickými, pneumatickými a podobnými zařízeními jsou
pojednávána podle příslušných norem úrovně B pro obecná používání.

d) pro součásti strojů se nesmí používat nebezpečné materiály, jako je azbest;

– díly musí být udržovány v dobrém provozním stavu a udržovány tak, aby zařízení mělo
požadované parametry i po opotřebení;



– u konstrukcí prvků přenášejících zatížení je bezpečný provoz zařízení zajištěn zatížením v rozsahu
od nuly do dynamického maximálního pracovního zatížení i statického zatížení, do maximálního
statického zatížení;

– aby byla zajištěna bezpečná funkce v rozsahu provozních teplot zařízení, je třeba vzít v úvahu
podmínky – místa umístění zařízení při okolní teplotě od 0 °C až + 40 °C. Mohou se uplatnit
zvláštní požadavky na velmi horké nebo studené okolní prostředí;

– je třeba projednat mezi zákazníkem a výrobcem:
podmínky okolního prostředí;●

stavební záležitosti;●

další vlivy v místě instalace;●

použití a umístění strojního zařízení;●

místo instalace umožňující bezpečné používání zařízení;●

další požadavky na požární ochranu;●

vhodnost pro uživatele (viz příloha B).●

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma pojednává o bezpečnostních požadavcích na konstrukci, výrobu, montáž,
údržbu a demontáž elektricky poháněných svislých zdvihacích plošin připevněných ke konstrukci
budovy určených pro osoby s omezenou schopností pohybu:

– pohybujících se mezi předem stanovenými úrovněmi po vedené dráze, jejíž sklon se neodchyluje
od svislice o více než 15°;

– určených pro použití osobami s vozíkem nebo bez vozíku;

– nesených nebo zavěšených na hřebenu s pastorkem, na ocelových lanech, řetězech, šroubu
a maticí, s třením/trakcí mezi koly a dráhou, na vedeném řetězu, s nůžkovým mechanizmem
nebo na hydraulickém válci (přímo nebo nepřímo);

– s uzavřenou jízdní dráhou;

– s maximální rychlostí 0,15 m/s;

– s plošinou, na které není vozík úplně uzavřen.
1.2 Norma se zabývá všemi závažnými nebezpečími u zdvihacích plošin, pokud jsou používány tak,
jak předpokládal výrobce (viz kapitola 4).
1.3 Tato evropská norma nestanoví další požadavky na:

– provoz za zvláštních podmínek (např. extrémní klimatické podmínky, silná magnetická pole);

– ochranu proti úderu bleskem;

– provoz podle zvláštních pravidel (např. možnost výbuchu);

– zacházení s materiály, které by mohly způsobit nebezpečnou situaci; 

– svislé zdvihací plošiny, jejichž prvotní funkcí je doprava nákladů;

– svislé zdvihací plošiny, které jsou úplně ohrazeny;



– svislé zdvihací plošiny vystavené vandalizmu;

– nebezpečí vznikající při výrobě;

– zemětřesení, povodně;

– hašení požáru, evakuaci a chování při požáru;

– hluk a vibrace;

– uložení nebo založení budovy na betonu, skále, dřevě nebo jiném podkladu;

– konstrukci kotevních šroubů k nosné konstrukci;

– invalidní vozíky typu C definované v EN 12183 a/nebo EN 12184.

POZNÁMKA U skutečného druhu zařízení se hluk nepovažuje za závažné ani za významné nebezpečí.

1.4 Tato norma neplatí na svislé zdvihací plošiny určené pro osoby s omezenou schopností pohybu
vyrobené před datem publikace této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


