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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16704-1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2017 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 června 2017.

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.

Národní bezpečnostní pravidla (například národní normy nebo vnitropodnikové předpisy) by měly
být postupně harmonizovány ve shodě s touto normou nebo nahrazeny pravidly obsaženými v této
normě, ale podle směrnice Rady 89/391/EEC není dovoleno snižovat stávající úroveň bezpečnostních
opatření daných národními bezpečnostními pravidly.

Tato evropská norma je jednou z řady EN 16704 Železniční aplikace – Kolej – Bezpečnost při práci
v koleji podle níže uvedeného výčtu:

–    Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích;

–    Část 2-1: Společná řešení a technologie – Technické požadavky pro kolejové varovné systémy
(TWS);

–    Část 2-2: Společná řešení a technologie – Požadavky na zábrany;

–    Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji.

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.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky a opatření pro řešení významných a specifických rizik
železničního provozu během prací v koleji nebo její bezprostřední blízkosti a pro stanovení obecných
principů pro ochranu pevných nebo pohyblivých pracovních míst před vlaky a/nebo pracovními stroji
střídavě pojíždějících kolej, na které jsou prováděny práce nebo na sousední koleji (kolejích). Rizika
železničního provozu a bezpečnostní opatření pro přístup a východy na/z pracovního místa jsou
uvažovány stejným způsobem jako rizika železničního provozu a bezpečnostní opatření pro práci
samotnou.

Tato evropská norma se vztahuje na veškerý provoz odpovídající pracovním postupům na klasickou
železnici vedení vlaku v koleji[1]).

Uvažují se následující specifická rizika železničního provozu:

–    Riziko 1: Osoba sražená vlakem nebo zraněná zachycením poryvem větru od vlaku na provozované
trati (bezpečnost pracovníka);

POZNÁMKA 1 Riziko 1 zahrnuje zranění pracovníka strojem, materiálem nebo zařízením, který je
sražen vlakem na koleji, na které se provádí práce.

–    Riziko 2: Osoba sražená vlakem nebo zraněná z důvodu poryvu větru od vlaku jedoucím na
sousední koleji (bezpečnost pracovníka);

–    Riziko 3: Osoba sražená strojem nebo vlakem na vyloučené koleji (bezpečnost pracovníka);

–    Riziko 4: Stroje, materiál nebo zařízení sražené vlakem jedoucím po sousední koleji (bezpečnost
provozu/bezpečnost pracovníka);

–    Riziko 5: Osoba zasažená elektrickým proudem nebo usmrcena elektrickým proudem z pevných
trakčních zařízení (bezpečnost pracovníka).

POZNÁMKA 2 Riziko 5 obsahuje rizika způsobená pantografem projíždějícího vlaku.

Tato evropská norma také uvádí požadavky pro proces zřízení základních bezpečnostních
preventivních opatření při plánování nové infrastruktury nebo zřízení opravných zařízení při
přizpůsobení stávající infrastruktury.

Tato evropská norma může být uplatněna na třetí osoby, pokud je to uvažováno manažerem
infrastruktury jako přiměřené a smysluplné, pokud se vyskytuje jedno nebo více z pěti významných
rizik popisovaných v této normě, pokud vyvstanou z aktivit v nejbližším okolí koleje.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

[1])    Viz směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/57/ES.


