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Předmluva

Tento dokument (EN 1463-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 226 „Silniční zařízení“,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Změně této evropské normy EN 1463-1:2009 musí být nejpozději do září 2009 udělen status národní
normy, a to vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které
jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny do září 2009.

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že na některé prvky tohoto dokumentu se mohou vztahovat
patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) nenesou zodpovědnost za zjišťování (identifikaci) některého
nebo všech takových patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1463-1:1997 a EN 1463-1:1997/A1:2003.

Technická změna zahrnutá v této revizi je obsažena v tabulce ZA.1 přílohy ZA.



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

Úvod

V Mandátu M/111 je jasný požadavek na trvanlivost při používání. Aby byl tento požadavek splněn, EN
1463-1 specifikuje v tabulce ZA.1 přílohy ZA normu EN 1463-2 (Zkoušení na zkušebních úsecích).

V tabulce ZA.1 předchozí normy jsou třídy S0 a R0 (Žádný ukazatel není stanoven (NPD)) zahrnuty
(pouze jako způsob, jak vyjádřit výsledek uvedené zkoušky trvanlivosti, která vyžaduje 1roční
zkoušení navrhovaného dopravního knoflíku na vozovce) a některé notifikované orgány tuto
skutečnost interpretovaly ve smyslu, že se nevyžaduje zkoušení podle EN 1463-2 a proto tedy
označení CE byla udělována bez zkoušení trvanlivosti. Nicméně v jiných případech byla uvedená
zkouška provedena; proto jsou v současné době na trhu dopravní knoflíky obou skupin označené CE.

K nápravě této neuspokojivé situace byl pozměněn požadavek „R“ na požadavek pro R1 až R4, tj.
vyloučit R0, což mohlo být zavádějící. Kromě toho byl zrušen požadavek na „S“, neboť není
nezbytným pro zajištění zkoušení trvanlivosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje základní funkční požadavky a laboratorní zkušební metody pro
dopravní knoflíky určené pro použití jako trvalé a přechodné vodorovné dopravní značení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


