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Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (2008/57/EC) z 2008-06-17 o interoperabilitě
železničního systému ve Společenství (změněná směrnicí 2009/131/ES z 2009-10-16, směrnicí
2011/18/EU z 2011-03-01, směrnicí 2013/9/EU z 2013-03-11 a směrnicí 2014/38/EU z 2014-03-10).
V České republice je tato směrnice
zavedena nařízením vlády č. 289/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb.,
o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému,
ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. a nařízení vlády č. 88/2012 Sb.

Technická specifikace pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová
vozidla pro přepravu osob“ transevropského konvenčního železničního systému (CR TSI LOC and
PASS RST).

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V této ČSN EN 16186-1+A1 je pro název „Technická specifikace pro interoperabilitu“ použita
zkratka TSI.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.2 a do přílohy ZA doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČO 63832721, Ing. Milan
Svoboda

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová

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 požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-10-18 a zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne
2018-08-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16186-1:2014+A1:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční
aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 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 června 2019.

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

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2018-08-26.

Tento dokument nahrazuje EN 16186-1:2014.

Začátek a konec vloženého nebo změněného textu je označen značkami !".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2008/57/ES [1].

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

!EN 16186, „Železniční aplikace – Kabina strojvedoucího“ je napsána jako soubor EN se všemi
hledisky, která je třeba vzít v úvahu při navrhování kabiny strojvedoucího, od antropometrických
údajů a výhledových poměrů, přes sdružování displejů, ovládačů a ukazatelů, jakož i konstrukci
displejů pro rozvržení v kabině a přístupová zařízení. Základní informace o použitých
antropometrických údajích jsou uvedeny v CEN/TR 16823."

EN 16186, Železniční aplikace – Kabina strojvedoucího sestává z těchto částí:

–    Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry;

–    Část 2: Sdružování displejů, ovládačů a ukazatelů;

–    Část 3: Konstrukce displejů;

–    !Část 4: Provedení a přístup".

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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
!Tato část EN 16186 platí pro kabiny strojvedoucích elektrických ucelených jednotek (EMU),
dieselových ucelených jednotek (DMU), železničních vozů, lokomotiv a hnacích vozů.

POZNÁMKA 1 Tato norma platí pro železniční kolejová vozidla v oblasti působnosti směrnice
2008/57/ES."

Tato část EN 16186 platí pro pulty strojvedoucího umístěný nalevo, napravo nebo uprostřed v kabině
strojvedoucího.

OTM viz EN 14033-1 !vypuštěný text" a EN 15746-1 !vypuštěný text".

Tato část EN 16186 stanovuje:

–    antropometrická data;

–    podmínky výhledu z kabiny strojvedoucího, včetně výhledu vpřed a referenčních poloh
signalizace podél trati, které se mají brát v úvahu;

–    metody posuzování.

!POZNÁMKA 2 Vzhledem k omezením železničních systémů se úroveň viditelnosti poskytované
osobám mimo stanovený antropometrický rozsah může lišit. Je na systému řízení bezpečnosti
provozovatele, aby se zabýval možným omezením výhledu vpřed, pokud strojvedoucí použije
extrémní polohy sedadel v kombinaci s extrémními výškami těla."

!Skutečné sedací a polohové návyky strojvedoucích s ohledem na viditelnost, zda jsou strojvedoucí
v rozsahu antropometrických údajů této normy nebo mimo ni, jsou mimo rozsah tohoto dokumentu."

!Tato norma není určena pro tramvaje, metra a lehká kolejová vozidla."

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


