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Předmluva
Tento dokument (EN 14033-2:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „®elezniční
aplikace“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ním v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do října 2008.

Zvláštní národní podmínky obsahuje příloha A.

Řada norem EN 14033 „Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance
machines“ (®elezniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu) sestává z následujících
částí:

–      Part 1:  Technical requirements for running (Část 1: Technické požadavky na jízdu)

–      Part 2:  Technical requirements for working (Část 2: Technické požadavky na pracovní nasazení)

–      Part 3:  General safety requirements (Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tato evropská norma (EN) byla vypracována pro naplnění základních požadavků směrnic EU k
usnadnění volného trhu zboží a služeb.

Objektem této evropské normy jsou kolejové stroje používané při stavbě a údržbě železnic.

Tato evropská norma pojednává o specifických železničních ohroženích u strojů uvedených v 1.1 při
práci na železničních infrastrukturách.

Bezpečnostní požadavky ve vztahu ke směrnici Strojní zařízení viz prEN 14033-3.

Odlišnosti a zvláštní národní podmínky viz příloha A.

Rizika, která existují u všech mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických a ostatních
zařízení strojů a o nichž pojednávají odpovídající evropské normy, nejsou v této evropské normě
zahrnuta. V nutných případech jsou na příslušné normy uvedeny odkazy.



Pokud se ustanovení této normy typu C odlišují od ustanovení norem typu A nebo B, mají ustanovení
uvedená v tomto typu C přednost.

1 Předmět normy

1.1 Všeobecně

Tato evropská norma definuje specifické technické železniční podmínky pro pracovní činnost se stroji
a ostatními vozidly, specifikovanými v EN 14033-1 a používanými pro stavbu, údržbu a inspekci
železničního svršku, staveb železničního spodku, pláně tělesa železničního spodku a pevného
trakčního zařízení a).

Tato evropská norma se vztahuje na všechny kolejové stroje a ostatní vozidla - souhrnně označované
jako stroje - pracující výhradně na železnici (využívající adhezi mezi kolejnicemi a koly) a používanými
pro stavbu, údržbu a inspekci železničního svršku, stavebních objektů, dopravní cesty a pevného
trakčního zařízení.

Tato evropská norma platí pro stroje, které ovlivňují návěstní zařízení a kontrolní systémy. O ostatních
podobných strojích pojednávají jiné evropské normy, viz příloha M.

Pro nasazení na železničních infrastrukturách s úzkým nebo širokým rozchodem koleje, tramvajových
tratích, železnicích využívajících jiný princip než adhezi mezi kolejnicemi a koly a na podzemních
dráhách mohou platit doplňující požadavky.

Tato evropská norma je aplikovatelná pro nominální rozchod koleje 1435 mm. Některé podmínky
mohou být použitelné pro pracovní činnost na železniční infrastruktuře s úzkým nebo širokým
nominálním rozchodem koleje, tramvajových tratích, železnicích využívajících jiný způsob než adhezi
mezi kolejnicemi a koly a na podzemních drahách.

Tato evropská norma pokrývá bezpečnostní požadavky pro specifickou železniční problematiku při
práci na různých infrastrukturách. Aplikace těchto požadavků je předmětem verifikace, která není
součástí této evropské normy, ale pro informaci ji obsahuje příloha J. Ve všech případech je pro
povolení k pracovnímu nasazení vyžadováno povolení k přístupu na železniční infrastrukturu.

Tato evropská norma platí i pro stroje, které se v pracovní poloze částečně opírají o kolejové lože
nebo pláň tělesa železničního spodku.

Tato evropská norma neplatí pro:

–      podmínky týkající se kvality práce včetně souvisejících měřicích metod a výkonu stroje; 1)

–      specifické podmínky pro užití strojů platné u každého provozovatele železniční infrastruktury,
které budou předmětem dojednání mezi výrobcem a provozovatelem infrastruktury.

Tato evropská norma nepojednává o následujících dodatečných požadavcích:

–      pracovních metodách;

–      činnosti v obtížných podmínkách vyžadující speciální opatření (např. práce v tunelech nebo v
zářezech, extrémní vnější podmínky jako použití v mrazech, při vysokých teplotách, v korosivním
prostředí, tropech, kontaminovaném prostředí, silném magnetickém poli);

_______________



a)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Dle české terminologie se jedná o speciální vozidla a to v rozsahu
stanoveném
      tímto článkem.

1)    O parametrech týkajících se měření kvality koleje pojednává prEN 13848-3:2007.
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–      činnosti podřízené speciálním pravidlům (např. potenciální výbušné atmosféře);

–      nebezpečí způsobených závadou software;

–      nebezpečí vzniklá pohybem volně zavěšených břemen;

–      nebezpečí vlivem síly větru větší než nominální, např. způsobené tlakovou vlnou míjejících vlaků
jedoucích rychlostí větší než 190 km/h.

-- Vynechaný text --


