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Předmluva

Tento dokument (EN 15877-2:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2014 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 dubna 2014.

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

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

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

Řada evropských norem Železniční aplikace – Označení železničních vozidel obsahuje následující
části:

Část 1: Nákladní vozy●

Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních strojů●

Některá označení z části 1 smějí být také použita vhodným způsobem na speciálních strojích.

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.

Úvod

Tato norma byla vypracována za účelem poskytnutí evropské normy na označení železničních vozidel.
Tato označení se používají pro vyjádření různých informačních položek pro železniční personál,
vztahujících se k technickým a provozním požadavkům a určenému použití vozidel, jasným
a stručným způsobem. Mezi těmito označeními jsou bezpečnostní značky používané k upozornění
provozovatelů na nebezpečí, s nímž se mohou setkat při používání nebo údržbě vozidel a označení
týkající se havárie a vyproštění.

Tato norma platí pro osobní vozy, hnací jednotky, lokomotivy a speciální stroje provozované
v Evropské unii, v členských zemích Evropského sdružení volného obchodu a ve státech, které jsou
členy OTIF (Mezivládní organizace pro mezistátní železniční dopravu), a vyhovuje rovněž právním
požadavkům uvnitř těchto organizací.

Norma je v souladu s:

Technickými specifikacemi pro interoperabilitu subsystémů:a.
kolejová vozidla určená pro konvenční a vysokorychlostní lokomotivy a osobní vozy,1.
provoz a řízení dopravy.2.

Úmluvou o mezistátním převozu zboží po železnici (COTIF) z 9. května 1980 novelizovanou protokolemb.
z 3. června 1999, který vstoupil v platnost 1. července 2006.

Proto podporuje základní požadavky:

Směrnice 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému;●

COTIF 1999, dodatek F, příloha 1-A.●

Je určena k používání všemi smluvními stranami, kterých se označení železničních vozů týká.

1 Předmět normy

Tato část evropské normy definuje informace požadované pro označení osobních vozů, hnacích
jednotek, loko-
motiv a speciálních strojů, které se týkají jejich technických a provozních parametrů a vlastností.
Definuje vlastnosti těchto označení, požadavky vztahující se na jejich použití, tvar a umístění na
vozidle a jejich význam. Pokud je to účelné, jsou některá označení doprovázena poznámkou
(poznámkami).

Tato norma se nevztahuje na provozní označení určená pro cestující.

Ustanovení této normy pokrývají vnější označení vozidel, jak je požadováno:

TSI,●

úmluvou COTIF.●

Kromě označení uvedených v této evropské normě lze u takových vozidel používat další označení
a text, jako například návody a upozornění týkající se použití zařízení patřících k vozidlu. Taková
dodatečná označení nejsou v rozporu s touto normou, pokud neovlivní nebo nezmění význam
označení uvedených v této normě.



Tato evropská norma platí pro všechny hnací jednotky, osobní vozy, zavazadlové a poštovní vozy
a vozidla na přepravu osobních automobilů, které jsou určeny k zařazování do osobních vlaků,
lokomotivy a speciální stroje provozované uvnitř a mezi státy Evropské unie, v členských zemích
evropského sdružení volného obchodu a stá-
tech, které jsou členy OTIF (Mezivládní organizace pro mezistátní železniční dopravu), a odpovídá-li
rovněž právním požadavkům uvnitř těchto organizací.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


