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Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 
výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů –  
Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a 
nákladů v existujících budovách 
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Corrigendum 

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – 
Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách z března 2010 se opra-
vuje takto: 

Článek 5.5.2.1.1.2 se opravuje takto: namísto „pohybově vázaným pohybem“ má být správně uvedeno „kinema-
ticky vázaným pohybem“. 

Článek 5.5.2.3 c), poslední věta se mění takto: „U výtahů s přímým zavěšením mohou být nosná lana a jejich 
upevnění zahrnuta do tohoto prostoru za předpokladu, že osa žádného lana není vzdálena o více než 0,15 m 
od jedné ze svislých stran kvádru;“ 

Článek 5.6.2 c) 3), se mění takto: „pokud existuje nebezpečí pádu, umístěn ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od 
kraje střechy;“ 

Článek 5.8.2  a), uvozovací věta se mění takto: „ochranná prahová deska složená při normálním provozu, která se 
v případě potřeby rozkládá ručně a musí splňovat tyto podmínky:“ 

Článek 5.8.2. a) 1), se mění takto:  „jestliže ochranná prahová deska není ve složené poloze, výtah musí být vyřazen 
z normálního provozu elektrickým bezpečnostním zařízením podle 14.1.2 z EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998;“ 

Článek 5.8.2  b), uvozovací věta se mění takto: „nebo ochranná prahová deska složená při normálním provozu, která 
se samočinně rozkládá při otevření každých šachetních dveří klíčem pro nouzové odjištění a která musí splňovat tyto 
podmínky:“ 

Článek 5.8.2 c), uvozovací věta se mění takto: „nebo ochranná prahová deska rozložená při normálním provozu, 
která se skládá, když klec dosáhne nejnižší polohu a musí splňovat následující podmínku:“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Jaroslav Zajíček 

Technická normalizační komise: TNK 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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