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Předmluva

Tento dokument (EN 16116-1:2013) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2014 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 března 2014.

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, a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 2008/57/ES.

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.



Tato evropská norma je součástí řady EN 16116, Železniční aplikace – Konstrukční požadavky na
stupačky, madla a přístup posádky, která se skládá z následujících částí:

Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy;●

Část 2: Nákladní vozy.●

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 specifikuje minimální ergonomické požadavky a požadavky na konstrukční
integritu stupaček a madel používaných železničními zaměstnanci pro přístup k osobním vozům,
zavazadlovým vozům, lokomotivám a hnacím jednotkám vozidlového parku. Platí také pro vozidla pro
přepravu osobních automobilů.

Tato evropská norma definuje potřebné prostory mezi šroubovkou a postranními nárazníky nezbytné
pro manipulaci, madla a stání pro posunovače. Pro přístup zaměstnanců jsou definovány stupačky,
madla a jejich rozměry a volné prostory. Pro splnění požadavků na zatížení jsou definovány rozměry
a požadavky na materiály nebo zatížení konstrukcí, která jsou vyvolána zaměstnanci.

Definovány jsou také obecné požadavky na stupačky a madla pro přístup k vnějším zařízením, např.
k čelním sklům, stěračům nebo vnějším světlům.

Tato evropská norma neplatí pro traťové stroje (pojízdné konstrukce železniční infrastruktury
a údržbářská zařízení) a tramvaje provozované na železniční infrastruktuře.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


