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Předmluva

Tento dokument (EN 15746-1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Tomuto dokumentu je nutno dát status národní normy nejpozději do října 2010, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému užívání, a národní normy, které jsou s ním v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do října 2010.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za identifikaci některých nebo všech
patentových práv.

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

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

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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

EN 15746 „Železniční aplikace – Kolej – Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení“ sestává
z následujících částí:

Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení●



Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky●

Tato evropská norma je typu C podle EN ISO 12100-1:2003 a EN ISO 12100-2:2003.

Příslušné stroje, které jsou předmětem této normy a rozsah nebezpečí, nebezpečných situací
a událostí jsou uvedeny v předmětu této normy.

Předmětem této evropské normy jsou dvoucestné stroje podle 3.1.

Tato evropská norma pojednává o specifických železničních rizicích dvoucestných strojů definovaných
v odstavci 4 při jízdě a pracovním nasazení na železničních infrastrukturách.

Bezpečnostní požadavky ve vztahu ke směrnicím o strojním vybavení jsou pojednány v EN 15746-
2:2010 této řady norem.

Předmětem této normy nejsou rizika, která existují ve všech mechanických, elektrických,
hydraulických, pneumatických a jiných částech strojů a o nichž pojednávají relevantní evropské
normy. Pokud je to nutné, jsou uvedeny odkazy na příslušné normy takového typu.

1 Předmětnormy

1.1 Všeobecně

Tato evropská norma definuje požadavky minimalizující specifická železniční nebezpečí dvoucestných
strojů s vlastním pohonem – dále označovaných jako stroje – a přídavného zařízení, která mohou
vzniknout při uvádění do provozu, provozu a údržbě strojů prováděných v souladu s návodem výrobce
nebo jeho oprávněného zástupce. 

Část 1 EN 15746 definuje požadavky pro schvalování strojů autorizovanou osobou. Soulad
s požadavky podle části 2 prohlašuje výrobce, kromě strojů, které jsou klasifikovány podle přílohy
4 směrnice o strojním vybavení, u kterých je nutná kontrola souladu ve spojení s notifikovanou
osobou.

Pro jízdu na infrastrukturách s úzkým nebo širokým rozchodem koleje, na tramvajových tratích, na
kolejových drahách používajících jiný princip než adhezi mezi kolem a kolejnicí a na podzemních
infrastrukturách mohou platit další požadavky.

Tato evropská norma platí také pro stroje a příslušná vybavení, která se v pracovní poloze částečně
opírají o štěrkové lože nebo o pláň železničního spodku.

Tato evropská norma neplatí pro:

podmínky týkající se kvality práce nebo výkonu stroje;●

specifické podmínky stanovené provozovatelem pro použití stroje, které budou předmětem dohody mezi●

výrobcem a provozovatelem infrastruktury;
jízdu a práci pokud stroje nestojí na kolejích;●

jednotlivé stroje, které jsou přechodně namontovány na strojích a přídavném zařízení;●

odstranitelné stroje definované v 3.2;●

trajlery definované v 3.3 včetně přívěsů dvoucestných.●

Tato evropská norma nepojednává o následujících dodatečných požadavcích:

činnostech, které podléhají speciálním pravidlům, např. výbušné prostředí;●

nebezpečí vlivem přírodních podmínek, např. zemětřesení, blesk, povodeň;●



pracovních metodách;●

činnostech v obtížných podmínkách vyžadující speciální opatření, např. práce v tunelech nebo v zářezech,●

extrémní vnější podmínky jako použití v mrazech, při vysokých teplotách, v korozivním prostředí, tropech,
kontaminovaném prostředí, silném magnetickém poli;
nebezpečích způsobených chybou softwaru;●

nebezpečích vzniklých pohybem volně zavěšených břemen.●

Další stroje pro výstavbu a údržbu koleje používané na kolejové dráze jsou pojednány v ostatních
evropských normách, viz přílohu G.

1.2 Platnost této evropské normy

Tato evropská norma platí pro všechny stroje, které byly objednány po jednom roce od data jejího
zveřejnění.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


