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Předmluva

Tento dokument (EN 1005-5:2007) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 122 „Ergonomie“, jejíž
sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu
je nutno zrušit nejpozději do srpna 2007.

Na základě rozhodnutí konzultanta CEN bude tato norma publikována jako neharmonizovaná (bez
odkazu na Směrnici týkající se strojních zařízení a bez vydání v Oficiálním věstníku EC).

EN 1005 obsahuje pod společným názvem „Bezpečnost strojních zařízeni - Fyzická výkonnost
člověka“, následující části:

–      Část 1: Termíny a definice

–      Část 2: Ruční obsluha strojních zařízení a jejich součástí

–      Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

–      Část 4: Hodnoceni pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

–      Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: 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,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod

Během životního cyklu strojního zařízení, od sestavení až po demontáž, mohou různé s ním související
činnosti vyžadovat velmi často opakovanou ruční manipulaci. Velmi často opakovaná ruční
manipulace může způsobit svalově kosterní zatížení a riziko únavy, diskomfortu a svalově kosterního
poškození. Konstruktér strojního zařízení má usilovat o minimalizaci těchto zdravotních rizik tím, že
bude brát v úvahu různorodost rizikových faktorů včetně četnosti a trvání činností, síly, polohy,
nedostatku zotavení a dalších faktorů.

POZNÁMKA 1 Ačkoliv faktory, jako trvání a nedostatek doby zotavení, jsou významné pro posuzování
rizika týkajícího se fyzické výkonnosti člověka na pracovišti, jsou upravovány členskými státy vlastními
vnitrostátními právními předpisy, smluvními dohodami se sociálními partnery, a nejsou předmětem
této evropské normy.

Metoda posuzování rizika uvedená v této evropské normě podává konstruktérovi vodítko, jak snižovat
zdravotní rizika pro obsluhu.

Tato evropská norma je zpracována ve shodě s EN ISO 12100-1 a podává uživateli návod pro
identifikaci zdravotních rizik z důvodu svalově kosterního přetížení, a nástroje pro kvalitní a v určité
míře i kvantitativní posuzování rizika. Metody posuzování rizika také ukazují, jak dosáhnout jeho snížení.
Tato evropská norma se nezabývá riziky souvisejícími s nehodami.

Doporučení podávaná touto evropskou normou jsou založena na dostupném vědeckém poznání
vztahujícím se k fyziologii a epidemiologii ruční práce. Toto poznání je však omezené a navrhovaná
řešení proto podléhají změnám podle budoucích výzkumů.

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

Ustanovení této evropské normy mohou být doplněna nebo upravena normou typu C.

POZNÁMKA 2 Pro strojní zařízení, pro která platí normy typu C a která byla navržena a konstruována
podle ustanovení této normy, mají ustanovení norem typu C přednost před ustanoveními této normy
typu B.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma představuje vodítko pro konstruktéry strojních zařízení nebo jejich součástí a
zpracovatelům norem typu C v posuzování a řízení zdravotních a bezpečnostních rizik spojených se
strojním zařízením při velmi často opakované ruční manipulaci.

Tato evropská norma specifikuje referenční údaje pro četnost úkonů horních končetin při obsluze
strojního zařízení a představuje metody posuzování rizika určené k analýze jeho možného snižování.

Tato evropská norma platí pro strojní zařízení profesionálně používaná zdravými dospělými
pracovníky.

Tato evropská norma není použitelná pro opakované pohyby a s nimi souvisejícími riziky pro krk, záda
a dolní končetiny.



-- Vynechaný text --


