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Národný predhovor  

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CEN, © CEN YYYY, ref. č. 
EN 1501-1: YYYY + A1: YYYY E.  

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

EN 349: YYYY + A1: YYYY prijatá ako STN EN 349 + A1: YYYY Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpeč-
né vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlačením (Konsolidovaný text) (83 3211)  

EN 953: 1997 + A1: YYYY prijatá ako STN EN 953 + A1: YYYY Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. 
Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (Konsolidovaný text) 
(83 3006) 

POZNÁMKA 3. – Norma bola nahradená STN EN ISO 14120: YYYY Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné po-
žiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (ISO 14120: YYYY) (83 3006) 

EN ISO 13849-2: YYYY prijatá ako STN EN ISO 13849-2: YYYY Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti 
riadiacich systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: YYYY) (83 3313) 

POZNÁMKA 4. – Norma bola nahradená STN EN ISO 13849-2: 2013 Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich 
systémov. Časť 2: Hodnotenie (ISO 13849-2: YYYY) (83 3313) 

ISO 7000: YYYY dosiaľ neprijatá 

Súvisiace právne predpisy 

Smernica 2006/42/ES zo 17. mája 2006 (OJ L 157 z 9. 6. 2006) o strojoch a pozmeňujúca smernicu 
95/16/ES; 

nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia. 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka 

Technická komisia: TK (jej číslo a názov)  
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Európsky predhovor 

Tento dokument (EN 1501-1: YYYY + A1: YYYY) vypracovala technická komisia CEN/TC 183 „Hospodá-
renie s odpadom“, ktorej sekretariát je v DIN. 

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo 
oznámením najneskôr do októbra YYYY a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť naj-
neskôr do októbra YYYY. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CEN [a/alebo CENELEC] nezodpovedajú za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto pa-
tentových práv.  

Tento dokument obsahuje zmenu A1, ktorú CEN schválil 5.  januára YYYY. 

Tento dokument nahrádza ! EN 1501-1: YYYY ". 

Začiatok a koniec textu doplneného, nahradeného alebo zrušeného zmenou A1 je vyznačený v  texte 
symbolmi !". 

Tento dokument vypracoval CEN na základe mandátu, ktorý mu udelili Európska komisia a  Európske 
združenie voľného obchodu, aby sa podporili základné požiadavky smernice (smerníc) EÚ.  

Vzťah k smernici (smerniciam) EÚ sa uvádza v informatívnej prílohe ZA, ktorá je neoddeliteľnou sú-
časťou tejto normy. 

! EN 1501-1: YYYY a EN 1501-5: YYYY, ktoré obsahujú požiadavky na zdvíhacie zariadenia nahradili 
EN 1501-1: YYYY + A2: YYYY. " 

Požiadavky na zdvíhacie zariadenia sú obsiahnuté v EN 1501-5: YYYY. 

Minimálne základné kritériá sú považované za podstatne dôležité pri zabezpečovaní bezpečných 
prevádzky schopných, ekonomických a praktických automobilov na odvoz odpadu s vyklápacím za-
riadením vzadu. 

Táto európska norma je jednou zo súboru noriem EN 1501 „Vozidlá na odvoz odpadu“ pozostávajúca 
s nasledovných častí: 

– Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu 

– Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku 

– Časť 3: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vpredu 

– Časť 4: Postup skúšania hlučnosti vozidiel na odvoz odpadu 

– Časť 5: Zdvíhacie zariadenia pre automobily na odvoz odpadu. 

Táto európska norma je prvou revíziou so súboru noriem zaoberajúcou sa technickými požiadavkami, 
návrhom, bezpečnosťou a skúšaním vozidiel na odvoz odpadu (AOO). 

!Technické zmeny oproti predposlednému vydaniu EN 1501-1: YYYY + A2: YYYY sú: "  

–  definície a požiadavky na zdvíhacie zariadenia sa zrušili (sú riešené v samostatnej časti 5); 

–  termíny a definície sú zdokonalené, vrátane podrobných obrázkov, zrušil sa trojjazyčný slovník; 

–  odkazy na typy noriem A a B sa aktualizovali a hlavne sú nahradené bezpečnostné kategórie 
úrovňami výkonnostných charakteristík; 

– zdokonalili sa požiadavky: na otvorené a uzatvorené systémy, ochranné kryty a ochranné zaria-
denia, stúpačky; 

–  nové požiadavky: na úzke vozidlá, nakladacie okraje/hrany, diaľkové ovládania, stabilitu, vibrácie, 
vymeniteľné zberné nádrže, výstražné signály; 

–  tabuľka overovania spojená s tabuľkou ohrození  

–  body, ktoré musia byť opísané v informáciách v návode na používanie. 

Táto časť 1 súboru noriem so súboru noriem sa musí používať súčasne s časťou 5, kedykoľvek keď je AOO 
s vyklápacím zariadením vzadu vybavený so zdvíhacím zariadením (zariadeniami). 



STN EN 1501-1 + A1: YYYY 

6 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 

V súlade s vnútornými predpismi CEN-CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné nor-
malizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, Sloven-
ska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 
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Úvod 

Táto európska norma je normou typu C, ako je uvedené v EN ISO 12100: YYYY. 

Príslušné stroje a rozsah ohrozenia, nebezpečných situácií a nebezpečných udalostí, sú uvedené v pred-
mete tejto európskej normy. 

Používateľ je upozornený, že vozidlá na odvoz odpadu opísané v EN 1501-1 v súlade s touto európskou 
normou, môžu vyžadovať použitie patentových práv. 

Vydaním tejto časti EN 1501 nie je zaujatý žiadny postoj, s ohľadom na platnosť tohto alebo akýchkoľvek 
patentových práv v súvislosti s nimi. Každý držiteľ patentu uvedený v tejto prílohe, spísal s CEN - Európ-
skym výborom pre normalizáciu prehlásenie o ochote udelenia licencie podľa týchto práv, ktoré vlastnia, 
za primeraných a nediskriminačných podmienok žiadateľom, ktorí chcú túto licenciu získať. 

Informácia o patentoch, ktoré sa týkajú obmedzenia pre AOO s obsadenou stúpačkou, je možné získať 
od: 

GEESINK B.V. 

Betonweg 8 

P.O.BOX 52 

8300 AB Emmeloord 

NETHERLANDS 

Ak ustanovenia normy typu C sú odlišné od ustanovení, ktoré sú uvedené v normách typu A alebo B, ma-
jú ustanovenia normy typu C prednosť pred ustanoveniami ostatných noriem na stroje, ktoré boli na-
vrhnuté a vyrobené podľa ustanovení normy typu C. 

Pri tvorbe tejto normy sa predpokladalo, že: 

– sa zobrali do úvahy pokyny vydané výrobcom podvozku s kabínou; 

– komponenty bez špecifických požiadaviek sú navrhnuté v súlade so zaužívanou technickou 
praxou a výpočtovými metodikami, vrátane všetkých poruchových stavov, majú spoľahlivú me-
chanickú a elektrickú konštrukciu a sú vyrobené z materiálov s dostatočnou pevnosťou a zod-
povedajúcou kvalitou; 

– komponenty sú udržiavané v dobrom prevádzkovom stave, majú zachované požadované vlast-
nosti napriek opotrebovaniu; 

– nebezpečné materiály ako je azbest sa nepoužívajú ako súčasť AOO s vyklápacím zariadením 
vzadu; 

–  len osoby, ktoré majú príslušné zaškolenie môžu obsluhovať AOO s vyklápacím zariadením vzadu. 

Táto európska norma je navrhnutá ako návod pre konštruktérov, výrobcov a dodávateľov a používateľov 
automobilov na odvoz odpadu (AOO) s vyklápacím zariadením vzadu. 
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1    Predmet normy 

Táto európska norma sa vzťahuje na automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu 
(AOO), ako je definované v 3.2. 

Táto európska norma sa zaoberá všetkými závažnými ohrozeniami, nebezpečnými situáciami a udalos-
ťami, ktoré sa týkajú AOO s vyklápacím zariadením vzadu, keď sa používajú podľa určenia a za pod-
mienok nesprávneho používania, ktoré rozumne predpokladá výrobca po celý čas životnosti, ako je to 
definované v kapitole 4. 

Táto európska norma je aplikovateľná pre návrh a konštrukciu AOO s vyklápacím zariadením vzadu tak, 
aby sa zabezpečila ich funkčnosť a možnosť prevádzky, nastavenia a údržby po celý čas ich životnosti. 
Nedá sa to aplikovať pri konci životnosti AOO s vyklápacím zariadením vzadu. 

Časť 1 opisuje a definuje bezpečnostné požiadavky na AOO s vyklápacím zariadením vzadu okrem roz-
hrania zadného veka/vykladacích dverí so zdvíhacím zariadením (zariadeniami) a vyklápacieho zariade-
nia ako je znázornené na obrázku A.1. 

Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie zariadenie (zariadenia) a rozhranie zadného veka/vykladacích 
dverí sú definované v EN 1501-5. 

Táto európska norma neplatí pre: 

–  prevádzku v náročných podmienkach, napr. extrémne životné prostredie, ako sú: 

–  teploty nižšie ako – 25 °C a vyššie ako 40 °C; 

–  tropické prostredie; 

–  rýchlosť vetra vyššia ako 75 km/h; 

– znečistené životné prostredie; 

– korózne prostredie; 

– prevádzku v prostredí s potenciálne výbušnými atmosférami; 

– manipuláciu s nákladmi/bremenami, ktoré by mohli zapríčiniť nebezpečné situácie (napr. horúce 
odpady, kyseliny a zásadité látky, rádioaktívne materiály, kontaminované odpady, zvlášť krehké 
materiály (náklady), výbušniny); 

– prevádzku na lodiach. 

Táto európska norma neplatí pre stroje vyrobené pred dátumom vydania tohto dokumentu CEN. 

2    Normatívne odkazy 

!Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien)." 

EN 349: YYYY + A1: YYYY Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human 
body. [Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlače-
ním.] 

EN 547-1: YYYY + A1: YYYY Safety of machinery – Human body measurements – Part 1: Principles for 
determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery. [Bezpečnosť stro-
jov. Rozmery ľudského tela. Časť 1: Zásady stanovenia rozmerov otvorov na vstup celého tela do strojov.] 

EN 547-2: YYYY + A1: YYYY Safety of machinery – Human body measurements – Part 2: Principles for 
determining the dimensions required for access openings. [Bezpečnosť strojov. Rozmery ľudského tela. 
Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov prístupových otvorov.] 

EN 574: YYYY + A1: YYYY Safety of machinery. Two - hand control devices – Functional aspects – Princip-
les for design. [Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Hľadiská funkčnosti. Princípy 
navrhovania.] 
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3    Termíny a definície  

V tejto norme platia termíny a definície uvedené v EN ISO 12100: YYYY a nasledujúce definície: 

3.1    automobil na odvoz odpadu (AOO) (angl. refuse collection vehicle (RCV)): vozidlo, ktoré sa po-
užíva na zber a prepravu odpadu (napr. domového odpadu, neskladovaného odpadu, recyklovateľných 
materiálov), pričom nakládka sa uskutočňuje z kontajnera na odpady alebo ručne 

 Poznámka k termínu: Pozostáva z podvozka s kabínou, na ktorý sa montuje nadstavba. 

3.2    AOO s vyklápacím zariadením vzadu (angl. rear loaded RCV): AOO, do ktorého sa odpad nakla-
dá do zbernej nádrži zozadu  

3.3    kabína (angl. cab): samostatný konštrukčný celok, uzatvorený priestor, namontovaný na podvozok 
pred nadstavbou; kde vodič riadi a ovláda AOO s vyklápacím zariadením vzadu a kde môže sedieť ostat-
ná časť posádky (obsluhy) 

3.4    nadstavba (angl. bodywork): zostava všetkých komponentov namontovaných na podvozku s kabí-
nou vozidla na odvoz odpadu, ktorá obsahuje zbernú nádrž 

Poznámka k termínu: Nadstavba môže byť pevná alebo vymeniteľná. Nadstavba zahŕňa aj stláčací mechanizmus, vyklápa-
cie zariadenie alebo stúpačky alebo akúkoľvek kombináciu týchto troch možností. 

3.5    zberná nádrž (angl. body): časť nadstavby, do ktorej sa zbieraný a stláčaný odpad prepravuje (ukladá) 

Poznámka 1 k termínu: Pozri 3 na obrázku A.1 a 1 na obrázku A.2. 

Poznámka 2 k termínu: Pre vykládku nazbieraného odpadu sa zberná nádrž sklopí alebo otočí, alebo sa použije systém vý-
tlačného štítu (pozri 3.17). 

 

 

 

4  Zoznam závažných ohrození 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STN EN 1501-1 + A1: YYYY 

10 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 

Literatúra 

[1] CEN guide 414 Safety of machinery – Rules for the drafting and presentation os safety 
standards. 

[2] EN 500-1: YYYY + A1: YYYY Mobile road construction machinery – Safety – Part 1: 
Common requirements. [Mobilné stroje na cestné práce. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné 
požiadavky.] 

[3] EN 1501-2: YYYY + A1: YYYY Refuse collection vehicles and associated lifting devices – 
General requirements and safety requirements – Part 2: Side loaded refuse collection ve-
hicles. [Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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