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Předmluva

Tento dokument (EN 14067-6:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční aplikace“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2010 dát 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 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
CEN [a/nebo CENELEC] nejsou povinny některá nebo všechna taková patentová práva zjišťovat.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením
volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je součástí řady norem „Železniční aplikace – Aerodynamika“, která obsahuje následující
části:

Část 1: Značky a jednotky●

Část 2: Aerodynamika na širé trati●

Část 3: Aerodynamika v tunelech●

Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati●

Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech●

Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Úvod

Vlaky provozované na širé trati jsou vystaveny působení bočního větru. Bezpečnost železničního provozu
z hlediska bočního větru závisí na charakteristikách vozidla a infrastruktury a na provozních podmínkách.
Důležitými parametry jsou:

aerodynamické charakteristiky vozidla;●

dynamika vozidla (např. hmotnost, vypružení, narážky);●

rozchod koleje;●

charakteristiky trati (poloměr oblouků a převýšení koleje, výška náspů, mostů a stěn v blízkosti koleje);●

povětrnostní účinky na trati;●

provozní rychlost, způsob provozu (konvenční, s naklápěním skříní vozidel, směr jízdy).●

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro hodnocení účinků bočního větru na železnicích podle doporučení pro použití této
normy (pravidla uplatnění výjimek), uvedených v příloze M. Uvedené metody byly použity pro osobní vozy
s maximální rychlostí až 360 km/h a pro nákladní vozy s maximální rychlostí až 160 km/h. Tato evropská norma
platí pro osobní vozy, článkové vlaky, nákladní vozy, lokomotivy a hnací vozy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


