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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16585-1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 16635:2014.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2017 udělit 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 července 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky Směrnice EU 2008/57/ES.

Vztah se Směrnicí EU 2008/57/ES viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tento dokument je částí souboru čtyř norem „Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace“, který má celkem devět částí:

–    EN 16584 je normou, která se týká jak infrastruktury, tak kolejových vozidel – Železniční
aplikace – Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace –
Obecné požadavky:

–    Část 1: Kontrast (EN 16584-1);

–    Část 2: Informace (EN 16584-2);

–    Část 3: Optické a třecí charakteristiky (EN 16584-3).

–    EN 16585 je normou, která se týká kolejových vozidel – Železniční aplikace – Konstrukční
úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Vybavení a komponenty
v kolejových vozidlech:

–    Část 1: Toalety (EN 16585-1);

–    Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb (EN 16585-2);

–    Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře (EN 16585-3).

–    EN 16586 je normou, která se týká kolejových vozidel – Železniční aplikace – Konstrukční
úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Přístupnost kolejových
vozidel pro osoby s omezenou schopností pohybu:

–    Část 1: Nástupní a výstupní schody (EN 16586-1);

–    Část 2: Pomůcky pro nastupování (EN 16586-2).

–    EN 16587 je normou, která se týká infrastruktury – Železniční aplikace – Konstrukční úpravy
pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – Požadavky na bezbariérové trasy
pro infrastrukturu.

Cílem těchto norem je ujasnit požadavky (pomocí jednoznačných a jednotných termínů a definic)
a stanovit související kritéria a v případě potřeby také metodiky, které umožní jednoznačné posouzení
pro „vyhovující/nevyhovující“.



1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje specifické požadavky na „Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou
schopností pohybu nebo orientace“ týkající se kolejových vozidel a posuzování těchto požadavků. Pro
tuto normu platí:

–    definice a požadavky popisují specifická hlediska „Konstrukčních úprav pro osoby s omezenou
schopností pohybu nebo orientace“ potřebná pro osoby se zdravotním postižením a osoby se
sníženou schopností pohybu, jak je definováno v PRM TSI;

–    tato norma definuje prvky, které jsou obecně platné pro bezbariérové cestování včetně toalet,
prvků pro sezení, stání a pohyb a volných průchodů a vnitřních dveří. Definice a požadavky této
normy zahrnují aplikace pro kolejová vozidla;

–    tato norma se týká pouze hledisek přístupnosti pro cestující osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace. Nestanovuje obecné požadavky a obecné definice;

–    tato norma předpokládá, že se kolejová vozidla nacházejí v definovaném provozním stavu;

–    pokud jsou uvedeny minimální nebo maximální rozměry, NEJEDNÁ se zde o požadavky na
jmenovité hodnoty.

Norma „Vybavení a komponenty“ je vypracována ve třech částech:

–    Tento dokument je část 1 a obsahuje:

–    toalety;

–    Část 2 obsahuje:

–    držadla;

–    sedadla;

–    prostory pro invalidní vozík.

–    Část 3 obsahuje:

–    volné průchody;

–    vnitřní dveře.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


