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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16704-2-2:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN 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.

Tato evropská norma je jednou ze souboru 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.



Úvod
Účelem této normy je stanovení a harmonizace požadavků pro zábrany použité pro oddělení pracovní
oblasti a nebezpečné oblasti a k prevenci nezamýšleného vstupu do nebezpečné oblasti.

Účelem této normy není definovat požadavky:

–    pro stavební oddělení pro zajištění bezpečného provozu vlaků v oblasti pracovního místa (1);

–    stavební oddělení pro zajištění bezpečnosti na pracovním místě během provozu vlaků (2);

POZNÁMKA 1 Případy výjimek:

(1)    V případě provozu jeřábu na pracovním místě by se mohlo rameno střetnout nebo i narušit
průjezdný průřez provozované koleje a ohrozit bezpečnost provozu vlaků.

(2)    Zábrany nechrání pracovníky od pádu předmětů z projíždějících vlaků.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky na zábrany pro poskytnutí ochrany pracovníků před
nezamýšleným vstupem do nebezpečné oblasti při použití těchto zábran.

Tato norma stanovuje minimální požadavky a postupy zkoušek pro tyto zábrany se zaměřením na
rozměry, stabilitu a elektrické vlastnosti.

Tato norma také udává doporučení pro označování (viditelná oddělovací linie), kdy by osoby vstupovaly
do nebezpečné oblasti.

Při kombinacích zábran a TWS viz také EN 16704-2-1:2016.

Tato norma obsahuje ustanovení o elektrických rizicích vzešlých ze systému třetí napájecí kolejnice.

POZNÁMKA Městské železniční systémy jsou ve stejné situaci, ale mohou mít individuální rozchody
koleje. EN 16704-1 se nevztahuje na městské železniční systémy. Použití zábran jako opatření pro
zajištění bezpečnosti má stejný význam nezávisle na druhu železničního systému.

Tato evropská norma se konkrétně nezabývá:

–    hodnocením rizik pro posouzení opatření pro zajištění bezpečnosti během prací na trati;

–    posloupností opatření pro zajištění bezpečnosti pro ochranu během prací na trati;

–    opatřeními pro zajištění bezpečnosti pro poskytnutí bezpečnosti při práci a bezpečnosti
provozování drážní dopravy v oblasti pracovního místa;

–    národními bezpečnostními pravidly pro navrhování a provozování zábran na trati;

–    bezpečnostními pravidly a přídavnými požadavky např. z důvodu národních nebo provozních
pravidel nebo projednání mezi uživatelem a výrobcem;

–    elektrickými riziky vyplývajícími z různých napětí nebo různých elektrických obvodů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


