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Předmluva

Tento dokument (EN 16404:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 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 srpna 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 směrnice 2008/57/ES.

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

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

Kolejová vozidla jsou konstruována tak, aby mohly být nakolejovací a vyprošťovací práce po



vykolejení nebo po nehodě provedeny bezpečně bez vystavení osob nepřiměřeným rizikům během
zdvihacích prací.

Pro vozidla interoperabilních vlaků vzniká potřeba definovat společné požadavky na zdvihací práce,
prostorové obálky zařízení a zvedací výstroje.

Předvídatelné faktory, které mohou mít vliv na nakolejovací nebo vyprošťovací práce zahrnují:

konečné postavení vozidla vůči trati;●

přenos hmotnosti vzhledem ke konečnému postavení vozidla (náklon nebo natočení);●

zatížení vozidla, možné přetížení nebo nerovnoměrné zatížení nákladem;●

pohyb nebo posun nákladu;●

zaboření do podkladu;●

propad zvedáků (měkká půda);●

zkroucení nebo poškození konstrukce;●

trhavý pohyb nebo stržení zvedacího zařízení.●

Převážná většina těchto faktorů nemůže být identifikována buďto s předstihem nebo během
odtahových prací a tak tato evropská norma nemůže stanovit jednoznačné požadavky, a proto se
použijí postupy podle návrhových scénářů. Výsledné požadavky, spolu s odpovědnými osobami, které
provádějí nakolejovací nebo vyprošťovací práce za použití určené dokumentace, se považují za
dostatečné pro zajištění všech záměrů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma je použitelná pro všechna železniční vozidla, která budou provozována ve
smyslu Směrnice o interoperabilitě při uvažování doporučení stanovených v příloze E o použití tohoto
dokumentu (migrační pravidlo).

Z předmětu této normy jsou vyloučena kolejová vozidla následujících typů:

metra, tramvaje a jiná vozidla lehké stavby;●

vozidla pro místní, městskou nebo předměstskou osobní dopravu a na sítích, které jsou funkčně odděleny od●

zbytku železničního systému;
vozidla výhradně používaná na železniční infrastruktuře v soukromém vlastnictví, která je určena výhradně●

pro vlastní přepravní procesy jeho majitele;
vozidla, která jsou určena pouze pro místní, historické nebo turistické použití.●

Speciální vozidla spadají do rozsahu této evropské normy pouze tehdy, jsou-li v přepravním (jízdním)
režimu na vlastních kolech, s vlastním pohonem nebo tažená.

Nicméně požadavky smí být přiměřené i pro jiná použití s podobnými provozními podmínkami. Jsou
určeny zásady a procesy, jimiž bude dosaženo odpovídajících opatření pro nakolejování nebo
vyprošťování železničních vozidel a bude ověřena konstrukce vzhledem k odpovídajícím prováděcím
a bezpečnostním požadavkům.

Za rozhraní mezi nakolejovacím a vyprošťovacím zařízením a konstrukcí vozidla je považováno
rozhraní mezi styčnými plochami zvedáku nebo konzol pro zvedání shora. Požadavky na konstrukci
vozidla jsou uvedeny v EN 12663-1 a EN 12663-2.

POZNÁMKA Železniční vozidla, která jsou provozována ve smyslu Směrnice o interoperabilitě,
odpovídají kategoriím L,
P-I, P-II, F-I a F-II určeným v EN 12663-1.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


