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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 
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Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž 
výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených  
pro dopravu osob a osob a nákladů –  
Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

ČSN 
EN 81-70 
ed. 2 
OPRAVA 1 
27 4003 

 

Corrigendum 

ČSN EN 81-70 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů  
určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace z března 2019 se opravuje takto: 

Článek 5.3.2.3 se opravuje takto: „V případě klecí kategorie 1, 2 nebo 3 se musí instalovat zařízení tak, aby 
umožnilo cestujícím sledovat překážky, když se otáčí nazpět ven z klece.“ 

Tabulka 4, sloupec Ovladače v kleci, písm. j) se opravuje takto: „V reliéfu světelný kontrast k pozadí (viz 5.1.2), 
15 mm až 40 mm vysoká“.  

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Unie výtahového průmyslu ČR, IČO 27022200, Ing. Jan Dvořák 

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

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jaroslav Zajíček 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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