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Předmluva  Foreword
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celo-
světová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy
obvykle vypracovávají technické komise ISO.
Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro
který byla vytvořena technická komise, má
právo být v této technické komisi zastoupen.
Práce se zúčastňují také vládní i nevládní
mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member
bodies). The work of preparing Inter-
national Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each
member body interested in a subject for which
a technical committee has been established
has the right to be represented on that
committee. International organizations,
governmental and non-governmental, in liaison
with ISO, also take part in the work. ISO
collaborates closely with the International
Electrotechnical Commission (IEC) on all
matters of electrotechnical standardization.



Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu
a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1.
Zejména se má věnovat pozornost rozdílným
schvalovacím kritériím potřebným pro různé
druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl
vypracován v souladu s redakčními pravidly
uvede-
nými ve směrnicích ISO/IEC, část 2      
(viz www.iso.org/directives).

 The procedures used to develop this document
and those intended for its further maintenance
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1.
In particular the diffe-
rent approval criteria needed for the different
types of ISO documents should be noted. This
document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part
2        
(see www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky
tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou
za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv. Podrobnosti o jakých-
koliv patentových právech identifikovaných
během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu
patentových prohlášení obdrže-
ných ISO (viz www.iso.org/patents).

 Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights. Details of any patent rights
identified during the development of the
document will be in the Introduction and/or on
the ISO list of patent declarations received
(see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto
dokumentu se uvádí jako informace pro
usnadnění práce uživatelů a neznamená
schválení.

 Any trade name used in this document is
information given for the convenience of users
and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení významu specifických termínů
a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování
shody, jakož i informace o tom, jak ISO
dodržuje principy Světové obchodní organizace
WTO týkající se technických překážek obchodu
(TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
Foreword – Supplementary information.

 For an explanation on the meaning of ISO
specific terms and expressions related to
conformity assessment, as well as information
about ISO,s adherence to the WTO principles in
the Technical Barriers to Trade (TBT) see the
following URL: Foreword – Supplementary
information.

Za tento dokument je odpovědná komise
ISO/TC 199 Bezpečnost strojních zařízení.

 The committee responsible for this document is
ISO/TC 199, Safety of machinery.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první
vydání (ISO 14122-1:2001), které bylo
technicky revidováno. Je také zahrnuta změna
ISO 14122-1:2001/Amd 1:2010. Viz příloha B.

 This second edition cancels and replaces the first
edition (ISO 14122-1:2001), which has been
technically revised. It also incorporates the
Amendment ISO 14122-1:2001/
Amd 1:2010. See Annex B.

ISO 14122 sestává z následujících částí se
společným názvem Bezpečnost strojních
zařízení – Trvalé pro-
středky přístupu ke strojním zařízením:

 ISO 14122 consists of the following parts,
under the general title Safety of machinery
– Permanent means of access to machines:

–    Část 1: Volba pevných prostředků přístupu
mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na
přístup

 –    Part 1: Choice of fixed means and general
require-
ments of access

–    Část 2: Pracovní plošiny a lávky  –    Part 2: Working platforms and walkways
–    Část 3: Schodiště, žebříková schodiště
a ochranná zábradlí

 –    Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

–    Část 4: Pevné žebříky  –    Part 4: Fixed ladders
Další část, která se zabývá mobilním strojním
zaří-
zením, se připravuje.

 An additional part, dealing with mobile
machinery, is under preparation.

Úvod  Introduction
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Tato mezinárodní norma je norma typu B, jak
je sta-
noveno v ISO 12100.

 This International Standard is a type-B
standard as stated in ISO 12100.

Tato mezinárodní norma je důležitá zejména pro
násle-
dující zájmové skupiny představující poptávku
s ohle-
dem na bezpečnost strojů:

 This International Standard is of relevance, in
parti-
cular, for the following stakeholder groups
representing the market players with regard to
machinery safety:

–    výrobci stroje (malé, střední a velké
podniky);

 –    machine manufacturers (small, medium, and
large enterprises);

–    orgány ochrany zdraví a bezpečnosti
(regulační organizace, organizace prevence
a ochrany zdraví, organizace dozorující nad
trhem, atd.).

 –    health and safety bodies (regulators,
accident pre-
vention organizations, market surveillance,
etc.).

Ostatní mohou být ovlivněny úrovní
bezpečnosti stroj-
ního zařízení dosažené pomocí této mezinárodní
normy výše uvedenými zájmovými skupinami:

 Others can be affected by the level of
machinery safety achieved with the means of
this International Standard by the above-
mentioned stakeholder groups:

–    uživatelé stroje/zaměstnavatelé (malé, střední
a velké podniky);

 –    machine users/employers (small, medium,
and large enterprises);

–    uživatelé stroje/zaměstnanci (např. obchodní
spo-
lečnosti, organizace pro lidi se speciálními
potřebami);

 –    machine users/employees (e.g. trade unions,
orga-
nizations for people with special needs);

–    poskytovatelé služeb, např. údržba (malé,
střední a velké podniky);

 –    service providers, e.g. for maintenance
(small, medium, and large enterprises);

–    spotřebitelé (v případě strojního zařízení
určeného pro použití spotřebiteli).

 –    consumers (in case of machinery intended
for use by consumers).

Výše uvedeným zájmovým skupinám byla dána
možnost se účastnit procesu přípravy této
mezinárodní normy.

 The above mentioned stakeholder groups have
been given the possibility to participate at the
drafting process of this International Standard.

Navíc je tato mezinárodní norma určena pro
normali-
zační orgány k vypracování normy typu C.

 In addition, this International Standard is
intended for standardization bodies
elaborating type-C standards.

Požadavky této mezinárodní normy mohou být
dopl-
něny nebo modifikovány normou typu C.

 The requirements of this International
Standard can be supplemented or modified by
a type-C standard.

Pro stroje, které jsou zahrnuty v předmětu normy
typu C
a které byly navrženy a vyrobeny v souladu
s požadavky této normy, mají přednost
požadavky normy typu C.

 For machines which are covered by the scope
of a type-C standard, and which have been
designed and built according to the
requirements of that standard, the
requirements of that type-C standard take pre-
cedence.

Účelem této mezinárodní normy je stanovit
obecné požadavky pro bezpečný přístup ke
strojům. Tato
část 14122 uvádí doporučení k správné volbě
pro-
středků přístupu, pokud nezbytný přístup ke
stroji není možný přímo ze země nebo
z podlahy nebo z plošiny.

 The purpose of this International Standard is
to define the general requirements for safe
access to machines. This part of ISO 14122
gives guidance about the correct choice of
access means when the necessary access to
the machine is not possible directly from the
ground level or from a floor or platform.

Příloha A je informativní a obsahuje „Příklady
možných změn u stroje nebo systému ke
zlepšení možného přístupu“.

 Annex A is informative and contains “Examples
of the possible changes in the machine or
system to make a better access possible”.

1 Předmět normy  1 Scope



Tato část ISO 14122 uvádí obecné požadavky
pro bezpečný přístup k pevně umístěným
strojům a dopo-
ručení ke správné volbě prostředků přístupu,
pokud nezbytný přístup k pevně umístěnému
stroji není možný přímo ze země nebo podlahy.

 This part of ISO 14122 gives general
requirements for access to stationary machines
and guidance about the correct choice of
means of access when necessary access to the
stationary machine is not possible directly from
the ground level or from a floor.

Je použitelná pro trvalé prostředky přístupu,
které jsou částí pevně umístěného stroje,
a také na bezmotorové nastavitelné části (např.
skládací, posuvné) a pohyblivé části pevných
prostředků přístupu.

 It is applicable to permanent means of access
which are a part of a stationary machine, and
also to non-powered adjustable parts (e.g.
foldable, slidable) and movable parts of fixed
means of access.

POZNÁMKA 1 „Pevné“ prostředky přístupu
jsou namon-
továny takovým způsobem (například pomocí
šroubů, matic, přivařením), že mohou být
odstraněny pouze s použitím nástrojů.

 NOTE 1 “Fixed” means of access are those
mounted in such a manner (for example, by
screws, nuts, welding) that they can only be
removed by the use of tools.

Tato část ISO 14122 specifikuje minimální
požadavky, které platí i při požadavku stejných
prostředků přístupu jako je část budovy nebo
stavební konstrukce (např. pracovní plošiny,
lávky, žebříky), kde je stroj instalován za
podmínky, že hlavní funkcí této části
konstrukce je poskytnout prostředky přístupu
ke stroji.

 This part of ISO 14122 specifies minimum
require-
ments that also apply when the same means of
access is required as the part of the building or
civil con-
struction (e.g. working platforms, walkways,
ladders) where the machine is installed, on
condition that the main function of that part of
the construction is to provide a means of
access to the machine.

POZNÁMKA 2 Tam, kde neexistují žádné
místní předpisy nebo normy, může být použita
tato část ISO 14122 pro prostředky přístupu,
které nejsou předmětem této normy.

 NOTE 2 Where no local regulation or
standards exist, this part of ISO 14122 can be
used for means of access which are outside the
scope of the standard.

Předpokládá se, že tato část ISO 14122 bude
použita s relevantní částí normy ISO 14122
specifického pří-
stupu.

 It is intended that this part of ISO 14122 be
used with a relevant access-specific part of ISO
14122.

Řada ISO 14122 jako celek je použitelná jak
pro pevně umístěné, tak pro pohyblivé strojní
zařízení, kde jsou nezbytné pevné prostředky
přístupu. Není použitelná pro poháněné
prostředky přístupu, jako jsou výtahy,
eskalátory nebo jiná zařízení speciálně
navržená pro zdvihání osob mezi dvěma
úrovněmi.

 The ISO 14122 series as a whole is applicable
to both stationary and mobile machinery where
fixed means of access are necessary. It is not
applicable to powered means of access such as
lifts, escalators, or other devices specially
designed to lift persons between two levels.

Tato část ISO 14122 se nevztahuje na strojní
zařízení vyrobené před datem vydání této
normy.

 This part of ISO 14122 is not applicable to
machinery manufactured before the date of its
publication.

Pro významná nebezpečí, na která se vztahuje
tato část ISO 14122, viz kapitola 4.

 For the significant hazards covered by this part
of ISO 14122, see Clause 4.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


