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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 1317-8:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční
zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

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.

EN 1317 sestává z následujících částí:

EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

EN 1317-2 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla a mostní svodidla – Funkční třídy, kritéria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

EN 1317-3 Silniční záchytné systémy – Část 3: Tlumiče nárazu – Funkční třídy, kritéria přijatelnosti
nárazových zkoušek a zkušební metody

ENV 1317-4 Silniční záchytné systémy – Část 4: Koncové a přechodové části svodidel – Funkční třídy,
kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody1)

EN 1317-5 Silniční záchytné systémy – Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných
systémů pro vozidla

CEN/TR 1317-6 Silniční záchytné systémy – Část 6: Záchytné systémy pro chodce – Mostní zábradlí

prEN 1317-7 Silniční záchytné systémy – Část 7: Koncové části svodidel – Funkční třídy, kritéria
přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody;

CEN/TS 1317-8 Silniční záchytné systémy – Část 8: Záchytné systémy pro motocykly, které snižují
prudkost nárazu při střetu motocyklisty se svodidly

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu může návrh silnice vyžadovat instalaci silničních
záchytných systémů, které jsou určeny k bezpečnému zadržení a přesměrování neovládaných vozidel
z hlediska bezpečnosti cestujících a jiných uživatelů pozemní komunikace nebo mostních zábradlí
navržených k zabránění vstupu a vedení chodců a jiných uživatelů pozemní komunikace
nepoužívajících vozidla, a to na těch úsecích silnic a zvláštních místech, které stanoví úřady státní
nebo místní správy.

EN 1317-2 obsahuje funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody pro
svodidla. Zatímco EN 1317-2 zahrnuje funkční charakteristiky těchto systémů s ohledem na osobní
vozidla a těžká nákladní vozidla, tato technická specifikace se zabývá bezpečností řidičů jednostopých
motorových vozidel (motocyklistů) narážejících na svodidlo při pádu z jejich vozidla (z motocyklu).

Jelikož řidiči jednostopých motorových vozidel mohou narazit přímo do svodidla (v tomto případě
motocykl nenabízí žádnou ochranu), je třeba věnovat těmto zranitelným uživatelům pozemní
komunikace zvláštní pozornost. Aby byly minimalizovány následky pro řidiče při takovém nárazu,
může být nutné vybavit svodidlo specifickým ochranným systémem pro motocyklisty. V jiném případě
může přímo svodidlo mít vlastnosti omezující následky nárazu motocyklisty.



Ochranné systémy pro řidiče mohou být spojité (včetně svodidel specificky navržených s ohledem na
bezpečnost motocyklisty) nebo nespojité. Nespojitý systém je takový, který nabízí ochranu řidiče ve
specifických lokalizovaných oblastech svodidla, o kterých se soudí, že jsou více nebezpečná.
Nejběžnějším příkladem nespojitého systému je ten, který se lokálně připevní ke sloupkům systému
složeného ze svodnice a sloupků, aniž by se cokoliv dávalo mezi sloupky.

Účelem této technické specifikace je definovat terminologii, která je pro ni specifická, popsat postupy
pro počáteční zkoušky typu ochranných systémů pro řidiče a poskytnout funkční třídy a kritéria
přijatelnosti pro tyto systémy.

Statistiky nehod z několika evropských zemí ukázaly, že k poranění řidičů dochází při nárazu do
svodidel zatímco je řidič stále na motocyklu nebo když spadne a poté klouže po silničním povrchu.
Zatímco různé statistické zdroje dokazují, že jedna nebo druhá z těchto konfigurací je převládající,
všechny známé studie dokazují, že obě tyto konfigurace mají hlavní podíl na nehodách řidiče při
nárazu na svodidlo. Některé studie ukazující, že nejčastější je „klouzající konfigurace“, vedly k tomu,
že v některých evropských zemích došlo k vývoji a používání zkušebních metod týkajících se této
konfigurace. V době, kdy je psán tento dokument, je už mnoho takových ochranných systémů na
evropském trhu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto se zpočátku zabývat otázkou klouzajících
motocykIistů, aby bylo dosaženo přijetí evropské normy pokud možno co nejdříve. Nicméně, následně
(pokud možno co nejdříve) má být vzata v úvahu konfigurace s řidičem na motocyklu.

Tato technická specifikace musí být používána ve spojení s EN 1317-1 a EN 1317-2.

1 Předmět

Tato technická specifikace stanovuje požadavky pro nárazové funkční vlastnosti systémů určených
pro snížení prudkosti nárazu pro řidiče PTW narážející do svodidla při jejich klouzání po zemi po pádu
z jejich PTW vozidla (motocyklu). Ochranné systémy, kterých se to týká, jsou systémy upevněné ke
svodidlům nebo jsou to přímo samotná svodidla, která poskytují základní ochranu řidiče PTW nebo
mají schopnost snížit nebezpečí. Tato technická specifikace se nezabývá posouzením schopností
svodidel zadržet automobil a riziky pro osádku automobilu při nárazu. Posouzení funkčních vlastností
svodidla od narážejícího automobilu je obsaženo v EN 1317-1 a EN 1317-2.

Pokud jde o nárazy řidiče motocyklu, tato technická specifikace definuje funkční třídy s ohledem na
třídy rychlosti řidiče, prudkost nárazu a pracovní šířku systému.

Pro systémy, které jsou navrženy jako doplnění běžného svodidla, platí výsledky zkoušky pouze tehdy,
pokud je systém upevněn k modelu svodidla, které bylo použito při zkouškách, neboť funkční
vlastnosti nemusí být nezbytně stejné, pokud je systém upevněn k odlišnému svodidlu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


