
 © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010 86117 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 13.110  Červen 2010 

Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti 
k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními 
a dolními končetinami 

ČSN 
EN ISO 13857
OPRAVA 1 
83 3212 

 

Corrigendum 

ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu 
k nebezpečným místům horními a dolními končetinami ze září 2008 se opravuje takto: 

Název normy se opravuje takto: 

„Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor 
horními a dolními končetinami“ 

Článek 4.2.1.2 se nahrazuje novým zněním: 

„Jestliže z nebezpečného prostoru plyne malé riziko, pak výška nebezpečného prostoru h musí být 2 500 mm 
nebo více.“ 

Doplňuje se článek 4.2.1.3: 

„4.2.1.3 Jestliže z nebezpečného prostoru plyne velké riziko (viz 4.1.2), pak výška nebezpečného prostoru h 
musí být 2 700 mm nebo více.“ 

V článku 4.2.2. se opravuje legenda k obrázku 2 takto: 

„1 nebezpečný prostor (nejbližší bod)“ se opravuje na „1 nebezpečný prostor (nejbližší místo)“ 

Článek 4.2.5 se nahrazuje novým zněním: 

„V tabulkách 1 až 5 jsou příslušné ochranné konstrukce umístěny v jedné rovině. Je třeba si uvědomit, že další 
přídavné ochranné konstrukce nebo povrchy působí tak, že mohou omezovat volný pohyb paže, ruky nebo prstů 
a mohou zvětšit prostor, ve kterém mohou být dovolena nebezpečná místa.“ 

Vypracování opravy normy 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák 

 



 

 

 

 

 

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. 
 
 
ČSN EN ISO 13857 OPRAVA 1 
 
 Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2010, 2 strany 
86117 Cenová skupina 998 

+!5J0JG3-igbbhd!


