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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16704-3:2016) 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
Práce na nebo blízko železničních tratí může ohrozit zdraví a bezpečnost osob na staveništi, pokud
nejsou prováděny s odpovídajícím souborem opatření pro zajištění bezpečnosti.

Z tohoto důvodu je zásadní, aby osoby podílející se na pracích na nebo blízko kolejí byly způsobilé
vykonávat činnosti nebo práce popsané v této normě. Popis prací se může lišit podle jednotlivých
zemí a podle jednotlivých železničních správ, tato norma popisuje prováděné práce. Popis prací by
měl specifikovat činnosti při práci.

Požadavky ve vztahu k bezpečnosti pro provoz popsané národními předpisy jsou závazné.
Z požadavků této EN nelze předpokládat shodu s národními předpisy o bezpečnosti při práci.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje činnosti ve vztahu k pracím na nebo blízko železničních tratí
a odpovídající způsobilosti osob, které provádějí tyto činnosti, pokud jedno nebo více z 5 významných
rizik popsaných v EN 16704-1:2016 vyplyne z jejich činností.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


