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Předmluva

Tuto evropskou normu připravila technická komise CEN/TC 226 „Silniční zařízení“, jejíž sekretariát
zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát 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 2008.

Tento dokument nahrazuje EN 12767:2000.

Je třeba upozornit na možnost, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] není zodpovědný za určování jakýchkoli patentových práv.



Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Závažnost nehody pro cestující ve vozidle je ovlivňována funkčními charakteristikami podpěrných
konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci při nárazu. S ohledem na bezpečnost silničního provozu
mohou být podpěrné konstrukce provedeny tak, aby se při nárazu vozidla oddělily nebo deformovaly.

Tato evropská norma představuje společný podklad pro provádění nárazových zkoušek podpěrných
konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci.

Tato evropská norma stanovuje tři kategorie podpěrných konstrukcí, které přispívají ke zvýšení
pasivní bezpečnosti:

s vysokou absorpcí energie (HE);●

s nízkou absorpcí energie (LE);●

bez absorpce energie (NE).●

Podpěrné konstrukce s absorpcí energie vozidlo podstatně zpomalují, čímž se snižuje nebezpečí
sekundárních nárazů do staveb, stromů, chodců a jiných účastníků silničního provozu.

Podpěrné konstrukce bez absorpce energie dovolují vozidlu pokračovat po nárazu v jízdě nižší
rychlostí. Podpěrné konstrukce bez absorpce energie mohou představovat menší primární nebezpečí
zranění než podpěrné konstrukce s absorpcí energie.

V této evropské normě je stanoveno několik úrovní působení podpěrných konstrukcí při nárazu. Tyto
úrovně vyplývají ze dvou hlavních kritérií, která se uplatňují pro každou ze tří kategorií absorpce
energie.

Podpěrné konstrukce bez stanovených funkčních charakteristik ohledně pasivní bezpečnosti jsou
zařazeny do skupiny 0.

Rozlišují se čtyři úrovně bezpečnosti cestujících ve vozidle.

Úrovně 1, 2 a 3 představují narůstající úrovně bezpečnosti, kdy je závažnost nárazu v tomto pořadí
zmírňována. Pro tyto úrovně se požadují dvě zkoušky:

zkouška při rychlosti 35 km/h za účelem zjištění, zda se podpěrná konstrukce při nárazu nízkou rychlostí chová●

podle očekávání;
zkouška při tříděnárazové rychlosti (50, 70 a 100) podle tabulky 1.●

Úroveň 4 představuje velmi bezpečné podpěrné konstrukce, které jsou jako takové klasifikovány na
základě zjednodušené zkoušky pro příslušnou třídu rychlosti.

Při všech zkouškách se užívá lehké vozidlo za účelem ověření, že příslušná úroveň prudkosti nárazu
byla uspokojivě dosažena a je slučitelná s bezpečností osádky lehkého vozidla.

Různé úrovně bezpečnosti cestujících a různé kategorie absorpce energie umožní národním i místním
silničním správním úřadům, aby zvolily vhodný funkční typ podpěrné konstrukce zařízení na pozemní
komunikaci vzhledem k ohrožení cestujících při možném nárazu vozidla na určitou konstrukci. Přitom



je nutno brát v úvahu následující faktory:

předpokládané riziko zranění v případě nehody a pravděpodobný poměr nákladů a užitku;●

typ pozemní komunikace a její prostorové uspořádání;●

jízdní rychlosti, které jsou na příslušném úseku pozemní komunikace běžné;●

existence jiných konstrukcí, stromů nebo přítomnost chodců;●

existence záchytných systémů pro vozidla.●

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční charakteristiky a definuje úrovně pasivní bezpečnosti s cílem
snižovat závažnost zranění, které by mohli cestující ve vozidle utrpět při nárazu na trvalou podpěrnou
konstrukci zařízení na pozemní komunikaci. Přitom se rovněž zohledňují jiná vozidla a chodci. Uvažují
se tři kategorie absorpce energie a jsou uvedeny zkušební metody k stanovení úrovně působení při
různých podmínkách nárazu.

Předmětem této normy nejsou záchytné systémy pro vozidla, protihlukové stěny a prosvětlované
dopravní majáčky. Norma rovněž neplatí pro předměty, které se užívají k přechodnému vedení
dopravy na pracovních místech.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


