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ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

L 42/1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/85/ES
z 20. novembra 2001
týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza
viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS
a smernica 97/27/ES

namiesto ich vnútroštátnych právnych predpisov umožní
riadne fungovanie vnútorného trhu s uvedenými vozidlami.

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 95,
(5)

Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby všetky členské štáty
schválili rovnaké požiadavky buď navyše, alebo namiesto
svojich jestvujúcich pravidiel s cieľom umožniť uplatňovanie postupu pre vydávanie ES typových osvedčení, ktoré
podlieha smernici rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970
o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (4), vzhľadom na každý typ vozidla.

(6)

Táto smernica predstavuje jednu zo samostatných smerníc
ES postupu pre vydávanie typových osvedčení, ktorý sa
ustanovil smernicou 70/156/EHS.

(7)

Potvrdiť pokroky už dosiahnuté s cieľom zlepšiť pre osoby
so zníženou pohyblivosťou prístupnosť k vozidlám tried
I a II, u existujúcich typov vozidiel je dovolený strmší sklon
v určitých častiach chodbičky v porovnaní s novými typmi
vozidiel.

(8)

Nakoľko hlavné ciele navrhovanej akcie, a to odstránenie
obchodných bariér v rámci spoločenstva uplatňovaním ES
typových osvedčení pre takéto vozidlá, nemôžu členské
štáty dosiahnuť v dostatočnej miere kvôli rozsahu a dosahu
navrhovanej akcie pre daný sektor a dajú sa lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo musí prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity tak, ako je stanovené v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom
proporcionality uvedeným v tomto článku, táto smernica
nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie
týchto cieľov.

so zreteľom na návrh Komisie (1),
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (2),
konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy (3), v zmysle spoločného textu schváleného zmierovacím výborom 25. júna 2001,

keďže:
(1)

Vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zabezpečený voľný pohyb tovarov, osôb, služieb
a kapitálu. Na tento účel je dôležité prijať opatrenia.

(2)

Technické požiadavky, ktoré musia spĺňať motorové
vodidlá v súlade s vnútroštátnymi zákonmi sa okrem iného
týkajú osobitných ustanovení pre vozidlá používané
na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako
osem sedadiel okrem sedadla vodiča.

(3)

Tieto požiadavky sa v rámci členských štátov líšia.

(4)

Kvôli rozdielom v technických predpisoch tieto vozidlá
nemohli byť uvedené na trh spoločenstva. Schválenie harmonizovaných požiadaviek všetkými členskými štátmi

(1) Ú. v. ES C 17, 20.1.1998, s. 1.
(2) Ú. v. ES C 129, 27.4.1998, s. 5.
(3) Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. novembra 1998 (Ú. v. ES
C 379, 7.12.1998, s. 80) potvrdené 27. októbra 1999 (Ú. v. ES C 154,
5.6.2000, s. 47), spoločná pozícia Rady z 26. septembra 2000

(4) Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a rady 98/91/ES (Ú. v. ES
L 11, 16.1.1999, s. 25).
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Cieľom rozlišovať medzi existujúcimi a novými typmi
vozidiel je nevyhnutné odkázať na smernicu rady
76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (1).
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28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu (3),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

(10)

(11)

(12)

(13)

Je potrebné brať do úvahy existujúce technické požiadavky
schválené Európskou hospodárskou komisiou OSN
(UN/ECE) v nariadení č. 36 („Jednotné ustanovenia pre
homologizáciu veľkých motorových vozidiel na prepravu
cestujúcich z hľadiska ich celkovej konštrukcie“), v nariadení č. 52 („Jednotné ustanovenia pre konštrukciu malokapacitných vozidiel verejnej dopravy“), v nariadení č. 66
(„Jednotné ustanovenia pre homologizáciu veľkých autobusov z hľadiska pevnosti ich nosnej konštrukcie“)
a v nariadení č. 107 („Jednotné ustanovenia pre homologizáciu dvojpodlažných autobusov z hľadiska ich celkovej
konštrukcie“), pripojenom k Dohode o prijatí jednotných
podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o
vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí
motorových vozidiel.

Zatiaľ čo hlavným cieľom tejto smernice je zaručiť bezpečnosť cestujúcich, je taktiež nevyhnutné stanoviť technické
predpisy umožňujúce osobám so zníženou pohyblivosťou
prístupnosť k vozidlám, na ktoré sa vzťahuje táto smernica,
v súlade s dopravnou a sociálnou politikou spoločenstva.
Na zlepšenie prístupu k takýmto vozidlám sa musí vyvinúť maximálna snaha. Na tento účel prístupnosť pre osoby
so zníženou pohyblivosťou sa dá dosiahnuť buď pomocou
technických riešení použitých na vozidlách, na ktoré sa
vzťahuje táto smernica, alebo ich kombináciou s príslušnou miestnou infraštruktúrou s cieľom zaručiť prístup iba
vozíčkarom.

V dôsledku vyššie uvedeného je nevyhnutné zmeniť a doplniť smernicu 70/156/EHS a smernicu 97/27/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 1997 týkajúcej sa
hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových
vozidiel a ich prípojných vozidiel (2).

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto smernice sa
musia prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z

Článok 1
Na účely tejto smernice:
— pod pojmom „vozidlo“ sa rozumie akékoľvek motorové
vozidlo kategórie M2 alebo M3, definované v prílohe II, časť
A smernice 70/156/EHS,
— pod pojmom „karoséria“ sa rozumie samostatná technická
jednotka definovaná v článku 2 smernice 70/156/EHS,
— pod pojmom „trieda vozidla“ sa rozumie vozidlo, ktoré vyhovuje opisu triedy uvedenému v prílohe I k tejto smernici.

Článok 2
1. S účinnosťou od 13. augusta 2003 členské štáty nemôžu
odmietnuť ES typové označenie alebo vnútroštátne typové označenie:
— vozidla,
— karosérie,
— vozidla , ktorého karoséria už bolo typovo schválená ako
samostatná technická jednotka,
alebo odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu alebo uvedenie
do prevádzky vozidla alebo karosérie ako samostatnej technickej
jednotky, z dôvodov týkajúcich sa ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich a majúce viac ako osem sedadiel
okrem sedadla vodiča, pokiaľ budú splnené požiadavky tejto
smernice a jej príloh.
2. Odsek 1 sa uplatňuje aj na nízkopodlažné vozidlá triedy
I alebo II , typovo schválené pred 13. augustom 2002 na základe
smernice 76/759/EHS, ktoré profitujú zo sklonu chodbičky
12,5 % - špecifikovaného v odseku 7.7.6.2. prílohy 1.
3. Vzhľadom na ustanovenia pod odsekom 4 s účinnosťou od
13. februára 2004 - členské štáty:
— už ďalej nevydávajú ES typové osvedčenia pre typ vozidla
a typ karosérie ako samostatnej technickej jednotky,

(1) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/28/ES (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 1).
(2) Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1.

(3) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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— môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel a nových karosérií ako samostatných
technických jednotiek,
z dôvodov týkajúcich sa ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich a majúce viac ako osem sedadiel okrem sedadla
vodiča, pokiaľ nie sú splnené požiadavky tejto smernice a jej príloh.
4. S účinnosťou od 13. februára 2005 členské štáty môžu odmietnuť predaj, registráciu alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel a nových karosérií ako samostatných technických jednotiek,
ktoré boli typovo schválené v súlade s ustanoveniami odseku 2.

Článok 3
1. Vozidlá triedy I musia byť prístupné pre ľudí so zníženou
pohyblivosťou vrátane vozíčkarov v súlade s technickými ustanoveniami uvedenými v prílohe VII.
2. Členské štáty majú voľnosť rozhodovania pri výbere najlepšieho riešenia pre dosiahnutie zlepšenej prístupnosti vo vozidlách,
okrem vozidiel triedy I. Ak však vozidlá okrem vozidiel triedy I sú
vybavené zariadeniami pre ľudí so zníženou pohyblivosťou alebo
vozíčkarov, tak musia spĺňať požiadavky prílohy VII.

Článok 4
Smernica 70/156/ES sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V prílohe I:
a) k položke 0.2. sa pridajú nasledovné položky:

b) k položke 0.3. sa pridajú nasledovné položky:

c) k položke 0.3.1. sa pridajú nasledovné položky:

d) k položke 2.4.2. sa pridá nasledovná položka:

e) vloží sa nasledovná položka:

f) položka 13 sa nahradí nasledovným:

13/zv. 29
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2. V časti I prílohy III sa vloží nasledovná položka:

3. v prílohe IV:
a) v časti I položka 52 musí byť nahradená nasledovným:

„52

predmet

číslo smernice

odkaz
na Úradný
vestník

autobusy
a diaľkové
autobusy

.…/.…/ES

L

použiteľnosť

M1

M2 X

M3 X

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4“

b) v časti II sa ako položka 52 vloží nasledovné
predmet

„52

pevnosť karosérie
(autobusy)

číslo základného
nariadenia

rad doplnkov

dodatok

corrigendum

66

–

1 až 00

–“

Článok 5
Príloha I k smernici 97/27/ES sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Odseky 2.1.2.1 až 2.1.2.2.1.4. sa rušia;

2. Vloží sa nasledovný odsek:
„2.1.2.1. ‚pod pojmom‘ autobus alebo diaľkový autobus sa rozumie vozidlo definované v odseku 1 prílohy
I k smernici…/…/ES.
2.1.2.2.

Pod pojmom ‚trieda‘ autobusu alebo diaľkového autobusu sa rozumie vozidlo triedy definovanej
v odsekoch 2.1.1. a 2.1.2. prílohy I k smernici…/…ES.
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2.1.2.3.

Pod pojmom ‚kĺbový autobus alebo diaľkový autobus‘ sa rozumie vozidlo definované v odseku 2.1.3.
prílohy I k smernici…/…ES.
2.1.2.4. Pod pojmom ‚poschodový autobus alebo diaľkový autobus‘ sa rozumie vozidlo definované v odseku
2.1.6. prílohy I k smernici…/…ES.“

Článok 6
Opatrenia nevyhnutné z hľadiska prispôsobenia sa technickému pokroku tejto smernice sa prijmú v súlade
s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2.

Článok 7
1. Komisii pomáha Výbor na prispôsobenie sa technickému pokroku, zriadený na základe článku 13 smernice
70/156/EHS (ďalej len „výbor“).
2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom
na ustanovenia jeho článku 8.
Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na 3 mesiace.
3. Výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

Článok 8
1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie
súladu s touto smernicou do 13. augusta 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.
Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú
v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 9
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5
Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2001

Za Európsky parlament

za Radu

predsedníčka

predseda

N. FONTAINE

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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PRÍLOHA I
OBLASŤ PÔSOBNOSTI, DEFINÍCIE, ŽIADOSŤ O ES TYPOVÉ OSVEDČENIE VOZIDLA ALEBO TYPOVÉ
OSVEDČENIE SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY KAROSÉRIE, ÚPRAVY VOZIDLA ALEBO TYPU
KAROSÉRIE, ZHODNOSŤ VÝROBY A POŽIADAVKY

1.

OBLASŤ PÔSOBNOSTI

1.1.

Táto smernica sa uplatňuje na každé jednopodlažné, poschodové, tuhé alebo kĺbové vozidlo kategórie
M2 alebo M3 definované v prílohe II, časť A smernice rady 70/156/EHS.

1.2.

Požiadavky uvedené v tejto smernici sa však neuplatňujú na nasledovné vozidlá:

1.2.1.

vozidlá používané na bezpečnú prepravu osôb, napr. väzňov;

1.2.2.

vozidlá špeciálne konštruované na prepravu zranených alebo chorých osôb (sanitky);

1.2.3.

terénne vozidlá;

1.2.4.

vozidlá špeciálne konštruované na prepravu školskej mládeže, pokiaľ táto smernica nebude zmenená
a doplnená v súlade s postupom uvedeným v jej článku 7 ods. 2.

1.3.

Požiadavky v zmysle tejto smernice sa vzťahujú na príslušné vozidlá iba do tej miery, do akej sú
kompatibilné s ich zamýšľaným využitím a funkciou:

1.3.1.

Vozidlá konštruované na používanie zo strany polície, bezpečnostných a ozbrojených síl;

1.3.2.

Vozidlá, ktoré majú sedadlá určené výhradne na používanie v stojacom vozidle, ktoré však nie sú
konštruované na prevoz viac ako 8 osôb (okrem vodiča), ak sú v pohybe. Prípadmi takýchto vozidiel
sú: pojazdné knižnice, pojazdné kostoly a pojazdné pohostinské zariadenia. Sedadlá v takýchto
vozidlách, ktoré sú určené na používanie vtedy, ak je vozidlo v pohybe, musia byť jasne pre užívateľov
označené.

2.

DEFINÍCIE
Na účely tejto smernice:

2.1.

pod pojmom „vozidlo“ sa rozumie vozidlo kategórií M2 alebo M3 tak, ako je to definované v prílohe
II, časť A k smernici 70/156/EHS.

2.1.1.

Pokiaľ ide o vozidlá s väčšou kapacitou ako 22 cestujúcich, okrem vodiča, tak existujú tri triedy
vozidiel:

2.1.1.1.

„Trieda I“: vozidlá konštruované s plochami pre stojacich cestujúcich, tak aby boli možné časté
pohyby cestujúcich;

2.1.1.2

„Trieda II“: vozidlá konštruované v zásade na prepravu sediacich cestujúcich a navrhnuté tak, aby
umožňovali prepravu stojacich cestujúcich v chodbičke alebo na ploche, ktorá nemá väčší priestor
ako je priestor určený pre dve dvojité sedadlá;

2.1.1.3

„Trieda III“:vozidlá konštruované výhradne na prepravu sediacich cestujúcich.
Vozidlo môže byť považované za patriace do viac ako iba jednej triedy. V takomto prípade môže byť
schválené pre každú triedu ktorej zodpovedá.

2.1.2.

Pokiaľ ide o vozidlá s väčšou kapacitou ako 22 cestujúcich okrem vodiča, tak existujú dve triedy
vozidiel:

2.1.2.1.

„Trieda“ A: „vozidlá navrhnuté na prepravu stojacich cestujúcich, vozidlo tejto triedy má sedadlá
a musí mať zabezpečenia pre strojacich cestujúcich;“

2.1.2.2.

„Trieda“ B: „vozidlá nenavrhnuté na prepravu stojacich cestujúcich; vozidlo tejto triedy nemá žiadne
zabezpečenia pre stojacich cestujúcich.“
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2.1.3.

Pod pojmom „kĺbové vozidlo“ sa rozumie vozidlo pozostávajúce z dvoch alebo viacerých tuhých
sekcií, ktoré sú vzájomne spojené pomocou kĺbov; oddiely pre cestujúcich každej sekcie sú vzájomne
spojené tak, že cestujúci sa môžu voľne pohybovať medzi nimi; tuhé sekcie sú spojené trvale tak, že
ich je možné oddeliť iba pracovným úkonom, ktorý si vyžaduje zariadenia nachádzajúce sa iba
v dielni.

2.1.3.1

Pod pojmom „poschodové kĺbové vozidlo“ sa rozumie vozidlo, ktoré pozostáva z dvoch alebo
viacerých tuhých sekcií, ktoré sú vzájomne kĺbovo spojené; oddiely pre cestujúcich každej sekcie sú
vzájomne prepojené aspoň na jednom podlaží tak, aby sa medzi nimi mohli cestujúci voľne
pohybovať; tuhé sekcie sú spojené trvalo tak, že ich je možné oddeliť iba pracovným úkonom, ktorý
si vyžaduje zariadenia nachádzajúce sa iba v dielni.

2.1.4.

„Nízkopodlažný autobus“ je vozidlo triedy I, II alebo A, v ktorom najmenej 35 % plochy, ktorá je
k dispozícii stojacim cestujúcim (alebo v jeho prednej sekcii v prípade kĺbových vozidiel, alebo na jeho
spodnom podlaží, v prípade poschodových vozidiel) tvorí plocha bez schodov a s prístupom
minimálne k jedným obslužným dverám.

2.1.5.

Pod pojmom „karoséria“ sa rozumie samostatná technická jednotka definovaná v článku 2 smernice
70/156/EHS a obsahujúca všetky špeciálne vnútorné a vonkajšia vybavenia vozidla.

2.1.6.

Pod pojmom „poschodové vozidlo“ sa rozumie vozidlo, kde priestory určené pre cestujúcich sú
usporiadané – minimálne v jednej časti- v dvoch prekrývajúcich sa úrovniach a na hornom podlaží
sa nenachádzajú žiadne priestory pre stojacich cestujúcich;

2.2.

„definícia typu/ov“:

2.2.1.

pod pojmom „typ vozidla“ sa rozumejú vozidlá, ktoré sa nelíšia v nasledovných podstatných
aspektoch:
— výrobca karosérie,
— výrobca podvozku;
— koncepcia vozidla (viac ako 22 cestujúcich) alebo (≤ 22 cestujúcich),
— koncepcia karosérie (jednopodlažná / poschodová, kĺbová, nízkopodlažná),
— typ karosérie, pokiaľ karoséria bola schválená ako samostatná technická jednotka;

2.2.2.

pod pojmom „typ karosérie“ sa na účely typového schválenia ako samostatnej technickej jednotky
rozumie kategória karosérií, ktoré sa v nasledovných aspektoch podstatne nelíšia:
— výrobca karosérie,
— koncepcia vozidla (viac ako 22 cestujúcich) alebo (≤ 22 cestujúcich),
— koncepcia karosérie (jednopodlažná / poschodová, kĺbová, nízkopodlažná),
— hmotnosť kompletne vybavenej karosérie vozidla, líšiaca sa o 10 %,
— určené typy vozidla, na ktoré je možné daný typ karosérie namontovať;

2.3.

pod pojmom „schválenie vozidla alebo samostatnej technickej jednotky“ sa rozumie schválenie typu
vozidla alebo typu karosérie tak, ako je to definované v odseku 2.2. tejto prílohy vzhľadom
na konštrukčné charakteristiky
špecifikované v tejto smernici;

2.4.

pod pojmom „nadstavba“ sa rozumie tá časť karosérie, ktorá prispieva k pevnosti vozidla v prípade
prevrátenia;

2.5.

pod pojmom „obslužné dvere“ sa rozumejú dvere určené na používanie cestujúcimi za normálnych
podmienok so sediacim vodičom.

2.6.

pod pojmom „dvojité dvere“ sa rozumejú dvere, ktoré poskytujú dva, alebo ekvivalent dvoch
prístupové prechody;

2.7.

pod pojmom „posuvné dvere“ sa rozumejú dvere, ktoré sa dajú otvárať alebo zatvárať ich posúvaním
po jednej alebo viacerých priamočiarych alebo skoro priamočiarych koľajniciach;
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2.8.

pod pojmom „núdzové dvere“ sa rozumejú dvere, určené na používanie pre cestujúcich ako východ
len vo výnimočnom prípade a v prípade núdze;

2.9.

pod pojmom „núdzové okno“ sa rozumie okno - nie vždy zasklené - určené pre cestujúcich ako
východ vo výnimočných prípadoch;

2.10.

pod pojmom „dvojité alebo viacnásobné okno“ sa rozumie núdzové okno, ktoré – v prípade
rozdelenia na dve alebo viacero častí imaginárnymi vertikálnymi čiarami (alebo rovinami) – zdanlivo
pozostáva z dvoch alebo viacerých časti, z ktorých každá spĺňa požiadavky uplatňované pri bežných
núdzových oknách, pokiaľ ide o rozmery a prístup;

2.11.

pod pojmom „únikový poklop“ sa rozumie otvor na streche alebo na podlahe,
určený na použitie cestujúcimi len v prípade núdze;

2.12.

pod pojmom „núdzový východ“ sa rozumejú núdzové, dvere, núdzové okno alebo únikový poklop;

2.13.

pod pojmom „východ“ sa rozumejú obslužné dvere, vzájomne prepojené schodište, polovičné
schodište alebo núdzový východ;

2.14.

pod pojmom „podlaha alebo paluba“ sa rozumie tá časť karosérie, na ktorej povrchu spočívajú strojaci
cestujúci, nohy sediacich cestujúcich a vodiča a prípadne iného člena posádky, a môžu byť na nej
upevnené aj držiaky sedadiel;

2.15.

pod pojmom „chodbička“ sa rozumie priestor, ktorý umožňuje cestujúcim prístup z ľubovoľného
sedadla alebo radu sedadiel k akémukoľvek sedadlu alebo radu sedadiel alebo akémukoľvek
prístupovému prechodu od alebo ku ktorýmkoľvek obslužným dverám alebo prepojovacím
schodištiam a ku ktorejkoľvek ploche vyhradenej pre stojacich cestujúcich; nepatrí sem:

2.15.1.

priestor do vzdialenosti 300 mm pred každým sedadlom; okrem prípadov, kedy je bočné sedadlo
umiestnené nad kolesovým oblúkom, v takomto prípade sa tento rozmer môže zmenšiť na 225 mm;

2.15.2.

priestor nad povrchom schodu alebo akéhokoľvek schodišťa; alebo

2.15.3.

akýkoľvek priestor, ktorý poskytuje prístup výhradne k jednému sedadlu alebo radu sedadiel alebo
k dvojici priečnych sedadiel otočených proti sebe alebo k radu sedadiel;

2.16.

pod pojmom „prístupový priechod“ sa rozumie priestor zasahujúci dovnútra vozidla od obslužných
dverí až po vonkajší okraj horného schodu (okraj chodbičky), prepojovacie schodište, alebo polovičné
schodište. Tam, kde pri dverách nie je žiadny schod, tak priestorom považovaným za prístupový
prechod bude priestor, ktorý sa bude merať v súlade s odsekom 7.7.1. až do vzdialenosti 300 mm
od východzej polohy vnútornej čelnej plochy dvojitého panelu;

2.17.

pod pojmom „kabína vodiča“ sa rozumie priestor určený len pre vodiča, s výnimkou núdzových
prípadov, v ktorom sa nachádza sedadlo vodiča, volant, ovládacie prvky, prístroje a ostatné zariadenia
potrebné na riadenie alebo prevádzkovanie vozidla;

2.18.

pod pojmom „hmotnosť vozidla za chodu“ sa rozumie hmotnosť definovaná v oddieli 2.5. prílohy
I k smernici 97/27/ES;

2.19.

pod pojmom „technicky prípustné maximálne zaťaženie –(M)“ sa rozumie hmotnosť definovaná
v oddieli 2.6. prílohy I k smernici 97/27/ES;

2.20.

pod pojmom „cestujúci“ sa rozumie každá osobe okrem vodiča alebo člena posádky;

2.21.

pod pojmom „cestujúci so zníženou pohyblivosťou“ sa rozumejú ľudia, ktorí majú ťažkosti
s používaním verejnej dopravy, ako sú invalidi (vrátane ľudí so zmyslovými a intelektuálnymi
poškodeniami a vozíčkarov) a ľudia s poškodeniami končatín, ľudia nízkej postavy, ľudia s ťažkou
batožinou, starší ľudia, tehotné ženy, ľudia s nákupnými vozíkmi, ľudia s deťmi (vrátane detí
na detských sedačkách);

2.22.

pod pojmom „vozíčkar“ sa rozumie osoba, ktorá používa kvôli mobilite vozík, čo je dané ich
zoslabnutosťou alebo invaliditou;

2.23.

pod pojmom „člen posádky“ sa rozumie osoba, určená pracovať ako spoluvodič alebo možný
pomocník;
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2.24.

pod pojmom „oddiely pre cestujúcich“ sa rozumie priestor určený na používanie cestujúcimi okrem
akéhokoľvek priestoru, ktorý zaberajú pevné zariadenia, ako sú bary, kuchynky, toalety alebo
batožinové priestory;

2.25.

pod pojmom „mechanicky ovládané obslužné dvere“ sa rozumejú obslužné dvere ovládané výlučne
energiou inou ako je energia svalov a ktorých otváranie a zatváranie, pokiaľ nie je automatické, ovláda
diaľkovo vodič alebo člen posádky;

2.26.

pod pojmom „automaticky ovládané obslužné dvere“ sa rozumejú mechanicky ovládané obslužné
dvere, ktoré sa dajú otvoriť (okrem pomocou núdzových tlačidiel) iba vtedy, ak cestujúci tlačí tlačidlo
pričom aktiváciu tlačidiel vykoná vodič a ktoré sa znovu uzatvoria automaticky;

2.27.

pod pojmom „zariadenie na blokovanie naštartovania“ sa rozumie automatické zariadenie, ktoré
zabráni tomu, aby sa vozidlo nerozbehlo;

2.28.

pod pojmom „vodičom ovládané obslužné dvere“ sa rozumejú obslužné dvere, ktoré bežne otvára
a zatvára vodič;

2.29.

pod pojmom „prednostné sedadlo“ sa rozumie sedadlo s priestorom navyše pre cestujúceho so
zníženou pohyblivosťou s príslušným označením;

2.30.

pod pojmom „nastupovacie zariadenie“ sa rozumie zariadenie umožňujúce prístup vozíky do
vozidiel, ako je napr. výťah, rampa atď.;

2.31.

pod pojmom „systém kľakadla“ sa rozumie systém, ktorý spúšťa alebo zdvíha úplne alebo čiastočne
karosériu vozidla v porovnaní s bežnou jazdnou polohou;

2.32.

pod pojmom „výťah“ sa rozumie zariadenie alebo systém s plošinou, ktorá sa dá dvíhať alebo spúšťať
tak, aby umožnila cestujúcemu prechod medzi podlahou oddielu pre cestujúcich a terénom alebo
obrubníkom;

2.33.

pod pojmom „rampa“ sa rozumie zariadenie, ktoré slúži na preklenutie medzery medzi podlahou
oddielu pre cestujúcich a terénom alebo obrubníkom;

2.34.

pod pojmom „prenosná rampa“ sa rozumie rampa, ktorá sa dá demontovať z konštrukcie vozidla
a ktorú môže roztvoriť vodič alebo člen posádky;

2.35.

pod pojmom „demontovateľné sedadlo“ sa rozumie sedadlo, ktoré sa dá z vozidla ľahko demontovať;

2.36.

pod pojmom „predok“ a „zadok“ sa rozumie predná a zadná časť vozidla vzhľadom na obvyklý smer
jazdy a pojmy: „predný“, „úplne predný“, „zadný“ a „úplne posledný“ sa interpretujú príslušným
spôsobom;

2.37.

pod pojmom „prepojovacie schodište“ sa rozumie schodište, ktoré umožňuje spojenie medzi horným
a dolným podlažím;

2.38.

pod pojmom „samostatný oddiel“ sa rozumie priestor vo vozidle, ktorý môžu obsadiť cestujúci alebo
posádka počas používania vozidla a ktorý je oddelený od všetkých ostatných priestorov pre
cestujúcich a posádku, s výnimkou prípadov, keď prepážka umožňuje cestujúcim vidieť do
najbližšieho priestoru pre cestujúcich a je prepojený chodbičkou bez dverí;

2.39.

pod pojmom „polovičné schodište“ sa rozumie schodište z horného podlažia, ktoré končí pri
núdzových dverách.

3.

ŽIADOSŤ O ES-TYPOVÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA ALEBO KAROSÉRIE AKO SAMOSTATNEJ
TECHNICKEJ JEDNOTKY

3.1.

Žiadosť o ES typové schválenie vozidla alebo o ES- typové schválenie samostatnej technickej jednotky
alebo o ES-typové schválenie vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická
jednotka na základe článku 3 ods. 4 smernice 70/156/EHS typu vozidla alebo typu karosérie alebo
typu vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka so zreteľom
na zvláštne ustanovenia pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich a majúce viac ako 8 sedadiel
okrem vodiča, predkladajú ich príslušní výrobcovia.
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3.2.

V prípade žiadosti o ES - typové schválenie vozidla vyrobeného zmontovaním podvozku s typovo
schválenou karosériou, pojem výrobca sa vzťahuje na montážny závod.

3.3.

Vzor informačného dokladu je uvedený v prílohe II, dodatok 1:
Poddodatok 1: pre typ vozidla,
Poddodatok 2: pre typ karosérie, a
Poddodatok 3: pre typ vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická
jednotka

3.4.

Vozidlo alebo karoséria predstavujúca typ ktorý sa má schváliť a vybavené zvláštnym zariadením sa
odovzdajú technickému úradu zodpovednému za skúšky súvisiace s typovým schválením.

4.

VYDÁVANIE ES TYPOVÉHO SCHVÁLENIA PRE VOZIDLÁ

4.1.

Pokiaľ sa splnia príslušné požiadavky, tak sa vydá ES typové schválenie na základe článku 4 ods. 3
smernice 70/156/EHS.

4.2.

Vzor informačného dokladu je uvedený v prílohe II, dodatok 2:
Poddodatok 1: pre typ vozidla,
Poddodatok 2: pre typ karosérie,
Poddodatok 3: pre typ vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická
jednotka.

4.3.

Číslo schválenia v súlade s prílohou VII k smernici 70/156/EHS sa pridelí každému schválenému typu
vozidla alebo schválenému typu karosérie. Ten istý členský štát nesmie prideliť to isté číslo inému typu
vozidla a ani inému typu karosérie.

4.4.

Označenia

4.4.1.

V prípade karosérie schválenej ako samostatná technická jednotka sa na karosérii uvedie:

4.4.1.1.

Obchodná značka alebo obchodný názov výrobcu karosérie;

4.4.1.2.

Obchodné označenie výrobcu;

4.4.1.3.

Číslo ES - typového schválenia uvedené v odseku 4.3.

4.4.2.

Tieto značky musia byť jasne čitateľné a nezmazateľné, a to aj po namontovaní karosérie na vozidlo.

5.

ÚPRAVA TYPOV A DOPLNKY K SCHVÁLENIU

5.1.

V prípade úprav typu vozidla alebo typu karosérie – schválených v súlade s touto smernicou – sa
uplatňujú ustanovenia článku 5 smernice 70/156/EHS.

6.

ZHODNOSŤ VÝROBY
Opatrenia na zabezpečenie zhodnosti výroby sa prijmú v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku
10 smernice 70/156/EHS.

7.

POŽIADAVKY

7.1.

Všeobecne

7.1.1.

Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky merania sa vykonajú vtedy, keď má vozidlo svoju pohotovostnú
hmotnosť a stojí na hladkom a vodorovnom povrchu a nachádza sa v stave pripravenosti na jazdu.
Pokiaľ je namontovaný systém kľakadla, tak tento sa nastaví vtedy, keď je vozidlo vo svojej normálnej
jazdnej výške. V prípade schválenia karosérie ako samostatnej technickej jednotky musí byť poloha
karosérie voči rovnému horizontálnemu povrchu špecifikovaná výrobcom.
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7.1.2.

Keď sa v tejto smernici vyskytne požiadavka aby povrch vozidla bol horizontálny alebo v určitom
špecifickom uhle pri vozidle ktoré majú svoju pohotovostnú hmotnosť, v prípade vozidla
s mechanickým zavesením, tak tento povrch môže prekročiť hodnotu takéhoto sklonu alebo mať
takýto sklon vtedy, keď má vozidlo svoju pohotovostnú hmotnosť, za predpokladu, že táto
požiadavka bude splnená vtedy, keď bude vozidlo naložené v súlade s prehlásením výrobcu. Počas
montáže systému kľakadla nesmie byť vozidlo v chode.

7.2.

Plocha, ktorá je k dispozícii cestujúcim

7.2.1.

Celková plocha povrchu So, ktorá je k dispozícii cestujúcim sa vypočíta odpočítaním z celkovej
plochy podlahy vozidla:

7.2.1.1.

plochy kabíny vodiča;

7.2.1.2.

plochy schodov pri dverách a plochy akéhokoľvek iného schodu o hĺbke menšej ako 300 mm
a plochy, do ktorej dvere a ich mechanizmus počas svojej činnosti zasahujú;

7.2.1.3.

plochy každej časti, nad ktorou je vertikálny voľný priestor menší ako
1 350 mm merané od podlahy, pričom sa neberie do úvahy povolená intrúzia uvedená v odseku
7.7.8.6.3. a 7.7.8.6.4. v prípade vozidiel triedy A alebo B môže byť tento rozmer zmenšený
na 1 200 mm.

7.2.1.4.

plochy každej časti vozidla do ktorej cestujúci nemajú prístup, tak ako je definované v odseku 7.9.4;

7.2.1.5.

plochy priestoru vyhradeného výlučne na prepravu tovarov alebo batožiny, do ktorých nemajú
cestujúci prístup;

7.2.1.6.

plochy nevyhnutnej z hľadiska voľného pracovného priestoru v prípravniach jedál;

7.2.1.7.

plochy podlahy zabranej schodišťom, polovičným schodišťom, prepojovacím schodišťom alebo
povrch schodov.

7.2.2.

plocha povrchu S1, ktorá je k dispozícii stojacim cestujúcim sa vypočíta tak, že od So sa odpočíta:

7.2.2.1.

plocha všetkých častí podlahy, ktorých sklon prekračuje maximálne prípustné hodnoty stanovené
v odseku 7.7.6.;

7.2.2.2.

plocha všetkých častí, do ktorých nemajú stojaci cestujúci prístup, keď sú obsadené všetky sedadlá;
s výnimkou sklápacích sedadiel;

7.2.2.3.

plocha všetkých častí, kde je svetlá výška nad podlahou menšia ako výška chodbičky uvedená
v odseku 7.7.5.1. (v tejto súvislosti sa neberú do úvahy hmatadlá);

7.2.2.4.

plocha pred priečnou vertikálnou rovinou prechádzajúcej stredom sedacej plochy sedadla vodiča (
v jeho najzadnejšej polohe);

7.2.2.5.

plocha 300 mm pred všetkými sedadlami okrem sklápacích sedadiel, s výnimkou prípadov, kedy je
bočne otočené sedadlo umiestnené nad kolesovým oblúkom, v takomto prípade je možné tento
rozmer zmenšiť na 2
25 mm. V prípade variabilného usporiadania sedadiel, plocha každého sedadla považovaného za
používané, pozri odsek 7.2.4.;

7.2.2.6.

každá plocha, ktorá nie je vyňatá na základe ustanovení vyššie uvedených odsekov 7.2.2.1. až 7.2.2.5.,
na ktorej nie je možné umiestniť obdĺžnik o rozmeroch 400 mm × 300 mm;

7.2.2.7.

v prípade vozidiel triedy II, priestor v ktorom nie je dovolené stáť;

7.2.2.8.

v prípade poschodových vozidiel, všetky priestory horného podlažia;

7.2.2.9.

plocha priestoru/ov pre invalidné vozíky , ak sa považuje za obsadenú vozíčkarom/rmi, pozri
odsek 7.2.4.
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7.2.3.

Vo vozidle sa nachádza určitý počet (P) miest na sedenie, okrem sklápacích sedadiel, ktoré vyhovujú
požiadavkám v zmysle 7.8.8. Pokiaľ ide o vozidlo triedy I, II alebo A, tak počet miest na sedenie
na každom podlaží je minimálne rovný počtu metrov štvorcových podlahy na danom podlaží, ktorý
je k dispozícii cestujúcim a posádke (ak tam vôbec je), zaokrúhlenému smerom nadol na najbližšie
celé číslo; toto číslo môže byť v prípade vozidiel triedy I až na horné podlažie, znížené o 10 %.

7.2.4.

V prípade vozidla vybaveného variabilným počtom sedadiel, plocha ktorá je k dispozícii stojacim
cestujúcim (S1) a ustanovenia odseku 7.3. sa uplatňujú pre každú z nasledovných situácií:

7.2.4.1.

všetky možné sedadlá sú obsadené plus zostávajúca plocha pre stojacich cestujúcich a ak zostane
priestor, tak všetky priestory pre invalidné vozíky obsadené;

7.2.4.2.

všetky možné plochy na státie sú obsadené plus zvyšné sedadlá, ktoré sú k dispozícii sediacim
cestujúcim a ak zostane priestor, tak všetky priestory pre invalidné vozíky obsadené;

7.2.4.3.

všetky možné priestory pre invalidné vozíky sú obsadené, plus zvyšný priestor pre stojacich
cestujúcich a potom zostávajúce sedadlá obsadené.

7.3.

Označovanie vozidiel

7.3.1.

Vozidlo sa jasne označí spôsobom viditeľným z vnútornej strany v blízkosti čelných dverí písmenami
alebo piktogramami o výške 15 mm a číslicami o výške najmenej 25 mm, pričom sa uvedie:

7.3.1.1.

maximálny počet miest na sedenie, na ktoré je vozidlo projektované;

7.3.1.2.

maximálny počet miest na státie, na ktoré je vozidlo projektované;

7.3.1.3.

maximálny počet invalidných vozíkov, na ktoré je vozidlo projektované;

7.3.2.

Ak je vozidlo konštruované tak, aby malo variabilný počet miest na sedenie, plochu ktorá je
k dispozícii pre stojacich cestujúcich alebo počet invalidných vozíkov, tak požiadavky bodu 7.3.1. sa
uplatňujú na každú maximálnu kapacitu sedadiel a príslušný počet invalidných vozíkov a stojacich
cestujúcich.

7.3.3.

Priestor v blízkosti vodičov mieste jasne viditeľnom pre vodiča, sa označí písmenami alebo
piktogramami o veľkosti 10 mm a číslicami o veľkosti 12 mm, kde sa uvedie:

7.3.3.1.

hmotnosť batožiny, ktorá sa môže prevážať ak je vozidlo zaťažené maximálnym počtom cestujúcich
a členov posádky, pričom vozidlo neprekračuje technicky prípustnú maximálnu hmotnosť, ani
prípustné zaťaženie na žiadnu nápravu. Počíta sa ešte hmotnosť batožiny;

7.3.3.1.1.

v batožinových priestoroch (hmotnosť B, odsek 7.4.3.3.1. prílohy I k smernici 97/27/ES );

7.3.3.1.2.

na streche, ak je táto vybavená na prevoz batožiny (hmotnosť BX, odsek 7.4.3.3.1., prílohy
I k smernici 97/27/ES).

7.4.

Skúška stability

7.4.1.

Stabilita vozidla je taká, že bod v ktorom dôjde k prevráteniu vozidla sa neprekročí, ak povrch
na ktorom vozidlo stojí je sklonený následne na obidve strany v uhle 28 stupňov voči horizontálnej
rovine.

7.4.2.

Na účely vyššie uvedenej skúšky má vozidlo svoju pohotovostnú hmotnosť tak, ako je opísané
v odseku 2.18, pridaním:
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7.4.2.1.

záťaže rovnajúce sa Q (definované v odseku 7.4.3.3.1. príloha I k 97/27/ES) sa umiestnia na každé
sedadlo pre cestujúcich. Pokiaľ je vozidlo určené pre stojacich cestujúcich, alebo pre členov posádky,
ktorí nesedia, tak ťažisko záťaží Q alebo 75 kg ktoré ich predstavuje, sa rovnomerne rozloží na ploche
pre stojacich cestujúcich alebo členov posádky a to vo výške 875 mm. Ak je vozidlo vybavené tak,
že môže prevážať batožinu na streche, tak potom sa zaistí na streche rovnomerne rozložená hmotnosť
(BX, ktorá nie je menšia ako je hmotnosť uvádzaná výrobcom v súlade s odsekom 7.4.3.3.1. prílohy
I k smernici 97/27/ES predstavujúca takúto batožinu. Ostatné batožinové priestory neobsahujú
žiadnu batožinu;

7.4.2.2.

pokiaľ má vozidlo variabilnú kapacitu na sedenie, kapacitu na státie alebo je konštruované tak, aby
mohlo prevážať jeden alebo viac invalidných vozíkov, vzhľadom na každú plochu priestorov pre
cestujúcich kde sa takéto zmeny vyskytnú, záťaže v zmysle odseku 7.4.2.1. sú väčšie ako:
hmotnosť reprezentovaná počtom sediacich cestujúcich, ktorí môžu zaberať plochu vrátane
hmotnosti všetkých demontovateľných sedadiel; alebo
hmotnosť reprezentovaná počtom stojacich cestujúcich, ktorí môžu zaberať danú plochu; alebo
hmotnosť invalidných vozíkov a ich majiteľov, ktorí môžu zaberať danú plochu s celkovou
hmotnosťou 255 kg na každého umiestnenou vo výške 500 mm nad podlahou v strede každého
priestoru určeného pre invalidný vozík; alebo
hmotnosť sediacich cestujúcich, stojacich cestujúcich a vozíčkarov a ich ľubovoľná kombinácia,
ktorí môžu zaberať danú plochu.

7.4.3.

Výška akéhokoľvek schodu slúžiaceho na zabránenie bočnému skĺznutiu kolesa vozidla na sklopnom
skúšobnom zariadení nie je väčšia ako dve tretiny vzdialenosti medzi plochou na ktorej vozidlo stojí
pred naklonením a tou časťou ráfiku toho kolesa, ktoré je najbližšie povrchu keď sa vozidlo zaťažuje
v súlade s odsekom 7.4.2.

7.4.4.

Počas skúšky žiadne časti vozidla, ktoré nie sú určené na vzájomný kontakt pri bežnom používaní,
neprichádzajú do kontaktu a ani nedochádza k poškodeniu alebo premiestneniu akejkoľvek časti.

7.4.5.

Alternatívne je možné použiť výpočtovú metódu na potvrdenie toho, že vozidlo sa za podmienok
opísaných v odsekoch 7.4.1. a 7.4.2. neprevráti. Pri takomto výpočte sa zohľadnia nasledovné
parametre:

7.4.5.1.

hmotnosti a rozmery;

7.4.5.2.

výška ťažiska;

7.4.5.3.

triedy pružín;

7.4.5.4.

triedy horizontálnych a vertikálnych pneumatík;

7.4.5.5.

charakteristické znaky regulácie tlaku vzduchu v pneumatických pružinách;

7.4.5.6.

poloha momentových stredov;

7.4.5.7.

odolnosť karosérie voči krúteniu.
Spôsob výpočtu je popísaný v dodatku I tejto prílohy.

7.5.

Ochrana proti požiarnym rizikám

7.5.1.

Priestor motora

7.5.1.1.

V priestore motora sa nepoužije horľavý, zvukovo izolačný materiál a ani materiál, ktorý má
tendenciu nasiaknuť palivom, mazivom alebo iným horľavým materiálom, pokiaľ sa takýto materiál
nepokryje nepriepustnou vrstvou.
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7.5.1.2.

Treba prijať opatrenia, a to buď vo forme vhodného priestorového riešenia a usporiadania priestoru
pre motor, alebo vytvorením odvodňovacích otvorov, s cieľom zabrániť v maximálnej možnej miere
hromadeniu paliva, mazacieho oleja a akéhokoľvek iného horľavého materiálu v ktorejkoľvek časti
motorového priestoru.

7.5.1.3.

Medzi motorový priestor alebo akýkoľvek iný zdroj tepla (ako je napr. zariadenie určené
na absorbovanie energie uvoľňovanej keď vozidlo prechádza dlhým úsekom klesania, napr. retardér,
alebo zariadenie na ohrievanie vnútorných priestorov karosérie, avšak nie zariadenie fungujúce
na princípe cirkulácie teplej vody) a zvyšok vozidla sa namontuje prepážka z tepelne odolného
materiálu. Všetky upevňovacie príchytky, tesnenia a atď. použité v súvislosti s touto prepážkou sú
ohňovzdorné.

7.5.1.4.

Vykurovacie zariadenie pracujúce inak ako s použitím horúcej vody je možné umiestniť do priestoru
pre cestujúcich iba vtedy, ak bude zapuzdrené v materiáli, ktorý bude odolávať teplotám vyvíjaných
týmto zariadením, ktoré neemituje žiadne toxické pary a ktoré sa umiestni tak, aby boli krajne
nepravdepodobné, že by niektorý cestujúci mohol prísť do kontaktu s akýmkoľvek horúcim
povrchom.

7.5.2.

Elek t r i c k ý v ý s t r o j a e l e k t r i c k á i n š t a l á c i a

7.5.2.1.

Všetky káble sa riadne izolujú, všetky káble a elektrický výstroj sú schopné odolávať teplote a vlhkosti,
ktorým sa vystavia. V motorovom priestore sa venuje mimoriadna pozornosť ich spôsobilosti
odolávať okolitej teplote a účinkom všetkých možných kontaminantov.

7.5.2.2.

Žiadnym káblom použitým v elektrickom obvode nesmie pretekať prúd vyšší, ako je prúd prípustný
pre takýto kábel vzhľadom na spôsob jeho inštalácie a maximálnu okolitú teplotu.

7.5.2.3.

Súčasť každého elektrického obvodu, ktorý napája určitú časť zariadenia okrem štartéra,
zapaľovacieho obvodu (kladné zapaľovanie) žeraviacich sviečok, adaptačného zariadenia motora,
nabíjacieho obvodu a uzemnenia akumulátora zahŕňa poistka alebo spoločný prerušovač, za
predpokladu, že jeho menovitý výkon neprekračuje hodnotu 16 A.

7.5.2.4.

Všetky káble sa riadne chránia a zabezpečia sa v príslušnej polohe takým spôsobom, aby nemohlo
dôjsť k ich poškodeniu prerezaním, odieraním a vzájomným otieraním sa.

7.5.2.5.

Tam, kde napätie prekračuje hodnotu 100 V RMS (efektívna hodnota) v jednom alebo vo viacerých
elektrických obvodoch vo vozidle, ručne ovládaný odpojovač schopný odpojiť všetky tieto obvody
od hlavného prívodu elektrického prúdu bude pripojený na každý pól tohto prívodu, ktorý nie je
elektricky uzemnený, a bude umiestnený do vnútra vozidla na miesto ku ktorému má vodič ľahký
prístup za predpokladu, že žiadny takýto odpojovač nesmie byť schopný odpojiť žiadny elektrický
obvod, ktorý napája povinné vonkajšie osvetlenie vozidla. Tento odsek sa nevzťahuje
na vysokonapäťové zapaľovacie obvody a ani na samostatné obvody v rámci niektorej jednotky
výstroja vozidla.

7.5.2.6.

Všetky elektrické káble sa umiestnia tak, aby žiadna ich časť nemohla prísť do kontaktu so žiadnym
palivovým potrubím a ani so žiadnou časťou výfukového systému, a ani nemohli byť vystavené
nadmernému pôsobeniu tepla, pokiaľ sa nezabezpečí vhodná zvláštna izolácia a ochrana, ako je napr.
solenoidový výfukový ventil.

7.5.3.

Akumulátory

7.5.3.1.

Všetky akumulátory sú riadne upevnené a ľahko prístupné.

7.5.3.2.

Akumulátorový priestor sa oddelí od priestorov pre cestujúcich a od kabíny vodiča a ventiluje sa do
okolitého vzduchu.

7.5.3.3.

Svorky akumulátora sa chránia proti riziku skratu.

7.5.4.

Hasiace prístroje a vybavenie na poskytnutie prvej pomoci

7.5.4.1.

Vytvorí sa priestor na namontovanie jedného alebo viacerých hasiacich prístrojov, pričom jeden
z nich sa musí nachádzať v blízkosti sedadla vodiča. Vo vozidlách triedy A alebo B tento priestor
nesmie byť menší ako 8 dm3 a v prípade triedy I, II alebo III nesmie byť menší ako 15 dm3.
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7.5.4.2.

Zabezpečí sa priestor pre uloženie jednej alebo viacerých príručných lekárničiek. Tento priestor
nesmie byť menší ako 7 dm3, pričom minimálny rozmer nesmie byť menší ako 80 mm.

7.5.4.3.

Hasiace prístroje a príručné lekárničky sa zabezpečia proti odcudzeniu a vandalizmu (napr.
umiestnené vo vnútornej zamykateľnej skrinke alebo za rozbitným sklom) za predpokladu, že
umiestnenia týchto položiek sú jasne označené a sú zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia
v prípade havarijnej situácie ľahký prístup.

7.5.5.

Mate r i á l y
Do vzdialenosti 100 mm od výfukového systému alebo akéhokoľvek iného významného tepelného
zdroja sa nepoužije žiadny horľavý materiál, pokiaľ takýto materiál nie je efektívne tienený. V prípade
potreby sa zabezpečí tienenie, ktoré zabráni kontaktu tuku alebo iných horľavých materiálov
s výfukovým systémom a inými významnými tepelnými zdrojmi. na účely tohto odseku sa za horľavý
materiál považuje taký materiál, ktorý nie je konštruovaný tak, aby dokázal odolávať teplotám, ktoré
sa môžu vyskytovať na tomto mieste.

7.6.

Východy

7.6.1.

Počet výc h o d o v

7.6.1.1.

Minimálny počet dverí na vozidle je dvoje dverí, a to buď dvoje obslužné dvere, alebo jedny obslužné
dvere a jedny núdzové dvere. Minimálny počet požadovaných obslužných dverí je nasledovný:
počet obslužných dverí

počet cestujúcich

trieda I a A

trieda II

trieda III a B

9-45

1

1

1

46-70

2

1

1

71-100

3

2

1

> 100

4

3

1

7.6.1.2.

Minimálny počet obslužných dverí v každej tuhej sekcii kĺbového vozidla sú jedny dvere, až na prednú
sekciu kĺbového vozidla triedy I , kde tento minimálny počet predstavuje dvoje dvere.

7.6.1.3.

Pokiaľ ide o túto požiadavku, obslužné dvere vybavené mechanicky ovládaným riadiacim systémom
sa nepovažujú za núdzové dvere, pokiaľ sa tieto nedajú otvoriť manuálne, ak už bola uvedená do
činnosti regulácia predpísaná v odseku 7.5.6.1.

7.6.1.4.

Minimálny počet východov musí byť taký, aby bol celkový počet východov v samostatnom oddieli
nasledovný:
počet cestujúcich a členov posádky, ktorí sa budú
nachádzať v každom oddieli

minimálny celkový počet východov

1-8

2

9-16

3

17-30

4

31-45

5

46-60

6

61-75

7

76-90

8

91-110

9

111-130

10

> 130

11

Únikové poklopy sa môžu počítať iba za jeden z vyššie uvedeného počtu núdzových východov.
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7.6.1.5.

Na účely stanovenia minimálneho počtu a umiestnenia východov sa každá tuhá sekcia kĺbového
vozidla považuje za samostatné vozidlo, s výnimkou 7.6.2.4. Toalety a kuchyne sa pre účely
stanovenia počtu núdzových východov nepovažujú za samostatné oddiely. Počet cestujúcich sa
stanoví pre každú tuhú sekciu.

7.6.1.6.

Dvojité obslužné dvere sa počítajú za dvoje dvere, dvojité alebo viacnásobné okná za dve núdzové
okná.

7.6.1.7.

Ak z kabíny vodiča nie je prístup do priestoru pre cestujúcich cez chodbu spĺňajúcu jednu
z podmienok popísaných v odseku 7.7.5.1.1, tak potom musia byť splnené nasledovné podmienky:

7.6.1.7.1.

kabína vodiča musí mať dva východy, pričom nemôžu byť obidva umiestnené na tej istej bočnej stene;
pokiaľ jedným z týchto východov je okno, tak musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v odsekoch
7.6.3.1. a 7.6.8. pre núdzové okná;

7.6.1.7.2.

jedno alebo dve sedadlá určené pre ostatných ľudí tesne vedľa vodiča sú povolené, avšak v takomto
prípade obidva východy uvedené v odseku 7.6.1.7.1. musia byť dverami. Dvere vodiča sa akceptujú
ako núdzové dvere aj pre užívateľov týchto sedadiel za predpokladu, že sedadlo vodiča, volant, kryt
motora, radiaca páka, páka ručnej brzdy atď., nepredstavujú príliš veľkú prekážku. Dvere pre týchto
ďalších ľudí sa akceptujú ako núdzové dvere pre vodiča. Až 5 dodatočných sedadiel sa môže
namontovať do oddielu, ktorého súčasťou je kabína vodiča za predpokladu, že tieto dodatočné sedadlá
a priestor pre tieto sedadlá vyhovujú všetkým požiadavkám tejto smernice a že minimálne jedny
dvere, ktoré umožňujú prístup do priestoru cestujúcich spĺňajú požiadavky odseku 7.6.3. kladené
na núdzové dvere;

7.6.1.7.3.

za okolností, opísaných v odsekoch 7.6.1.7.1. a 7.6.1.7.2. sa východy určené pre kabínu vodiča
nepočítajú za jedny z dverí, požadované na základe odsekov 7.6.1.1. až 7.6.1.2. a ani za jeden
z východov požadovaný na základe odseku 7.6.1.4., až na prípady uvedené v odsekoch 7.6.1.7.1.
a 7.6.1.7.2. Odseky bodov 7.6.3 až 7.6.7, 7.7.1, 7.7.2 a 7.7.7 sa pre takéto typy východov
neuplatňujú.

7.6.1.8.

Ak je kabína vodiča a sedadlá k nej priľahlé prístupná cez chodbu k hlavnému priestoru pre
cestujúcich - ktorá spĺňa jednu z požiadaviek opísaných v odseku 7.7.5.1.1, tak sa nevyžaduje
vonkajší výstup z kabíny vodiča.

7.6.1.9.

Ak sú dvere vodiča alebo iný výstup z jeho kabíny zabezpečený v zmysle odseku 7.6.1.8, tak sa môžu
považovať iba za výstup pre cestujúcich za predpokladu že:

7.6.1.9.1.

ak chce cestujúci takýto východ použiť, tak sa nemusí predierať medzi volantom a sedadlom vodiča;

7.6.1.9.2.

vyhovuje požiadavkám, ktoré sa týkajú rozmerov núdzových dverí uvedených v odseku 7.6.3.1.

7.6.1.10

Odseky 7.6.1.8 a 7.6.1.9 nevylučujú, aby boli medzi sedadlom vodiča a priestorom pre cestujúcich
dvere alebo iná prekážka za predpokladu, že vodič v stave núdze dokáže takúto prekážku rýchle
prekonať. Dvere vodiča, ktoré vedú do priestoru chráneného prekážkou sa nemôžu považovať za
východ pre cestujúcich.

7.6.1.11.

Únikové poklopy – naviac k núdzovým dverám a oknám – sa namontujú vo vozidlách triedy II, III
a B. Môžu byť namontované aj na vozidlách triedy I a A. Minimálny počet poklopov je nasledovný:

7.6.2.

počet cestujúcich

počet poklopov

neprekračuje 50

1

prekračuje 50

2

Um i e s t n e n i e v ý c h o d o v
Vozidlá s kapacitou väčšou ako 22 cestujúcich spĺňajú požiadavky uvedené nižšie. Vozidlá s menšou
kapacitou ako 22 cestujúcich môžu spĺňať buď požiadavky uvedené nižšie, alebo požiadavky
obsiahnuté v prílohe VI, odsek 1.2.
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7.6.2.1.

Obslužné dvere sa umiestnia na tej strane vozidla, ktorá sa nachádza bližšie k tej strane vozovky, ktorá
zodpovedá smeru premávky v krajine v ktorej sa vozidlu udelí prevádzková licencia a minimálne
jedny dvere sa musia nachádzať v prednej polovici vozidla. Toto však nevylučuje existenciu dverí
na zadnej strane vozidla, ktoré sú určené pre vozíčkarov.

7.6.2.2.

Dvoje z dverí uvedených v odseku 7.6.1.1. sa oddelia tak, aby vzdialenosť medzi priečnymi
vertikálnymi rovinami prechádzajúcimi stredmi ich plôch nebola menšia ako 40 % celkovej dĺžky
priestoru pre cestujúcich. Pokiaľ jedny z týchto dverí tvoria časť dvojitých dverí, tak potom sa táto
vzdialenosť meria medzi tými dvoma dverami, medzi ktorými je väčšia vzdialenosť.

7.6.2.3.

Tieto východy sa rozmiestnia tak, aby ich počet na každej z oboch strán vozidla bol rovnaký.

7.6.2.4.

Minimálne jeden núdzový východ sa umiestni buď na zadnej alebo prednej čelnej strane vozidla.
V prípade vozidiel triedy I a vozidiel, ktorých zadná časť je trvalo uzatvorená od priestoru pre
cestujúcich, sa táto požiadavka splní tým, že sa namontuje únikový poklop.

7.6.2.5.

Východy na tej istej strane vozidla sa rozmiestnia po celej dĺžke vozidla vhodným spôsobom.

7.6.2.6.

Dvere na zadnej čelnej strane vozidla sú povolené v prípade, že tieto dvere nepredstavujú obslužné
dvere.

7.6.2.7.

Pokiaľ sa namontujú únikové poklopy, tak sa umiestnia nasledovným spôsobom: v prípade jedného
poklopu, tento sa umiestni v strednej tretine vozidla; v prípade dvoch poklopov, tak medzi nimi musí
byť minimálna vzdialenosť 2 metre merané medzi najbližšími hranami otvorov v línii rovnobežnej
s pozdĺžnou osou vozidla.

7.6.3.

Minimálne r o z m e r y v ý c h o d o v :

7.6.3.1.

Niekoľko typov východov má nasledovné minimálne rozmery:
trieda I

obslužné
dvere

otvor dverí

výška (mm)

trieda IIa III

1 800

1 650

šírka (mm)
jednoduché dvere:650
dvojité dvere:1 200
núdzové
dvere

núdzové
okno

výška
(mm)

1 250

šírka
(mm)

550

plocha (mm2)

400 000

núdzové okno umiestnené na zadnej čelnej
strane vozidla. Ak výrobca nezabezpečí
núdzové okno – minimálne rozmery opísané vyššie
únikový
poklop

7.6.3.2

otvor
poklopu

plocha
(mm2)

Poznámky

–
tento rozmer sa môže
zmenšiť o 100 mm, ak
sa meranie vykonáva
na úrovni hmatadiel
–

na tejto ploche sa vpíše
obdĺžnik
500 mm × 700 mm

do otvoru núdzového okna sa dá vpísať obdĺžnik
350 mm na výšku a 1 550 mm na šírku. Rohy tohto
obdĺžnika môžu byť zaoblené na polomer zakrivenia
nie väčší ako 250 mm.
400 000

na tejto ploche sa dá vpísať obdĺžnik
500 mm × 700 mm

Vozidlá s kapacitou nie väčšou ako 22 cestujúcich spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 7.6.3.1.
alebo požiadavky obsiahnuté v prílohe VI, odsek 1.1.
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7.6.4.

Technické p o ž i a d a v k y p r e v š e t k y o b s l u ž n é d v e r e

7.6.4.1.

Každé obslužné dvere sú ľahko otvárateľné zvnútra aj zvonku vozidla ak je vozidlo v stave kľudu (nie
však nevyhnutne, ak je vozidlo v pohybe). Táto požiadavka však nevylučuje možnosť uzamknutia
dverí zvonku, za predpokladu, že dvere sa dajú za každých okolností otvoriť zvnútra.

7.6.4.2.

Každé ovládanie alebo zariadenie na otváranie dverí zvonku má vzdialenosť 1 000 – 1 500 mm od
úrovne terénu a nesmie byť od dverí vzdialené viac ako 500 mm. V prípade vozidiel tried I, II a III
musí byť každé ovládanie alebo zariadenie na otváranie dverí zvnútra vo vzdialenosti 1 000 –
1 500 mm od horného povrchu podlahy alebo schodu najbližšieho k takémuto ovládaniu a nesmie
byť od dverí vzdialené viac ako 500 mm. Toto sa neuplatňuje na ovládanie umiestnené v blízkosti
vodiča.

7.6.4.3.

Každé jednodielne manuálne ovládateľne obslužné dvere, ktoré sú závesné alebo otáčavé, sa zavesia
alebo kĺbovo uložia tak, aby takéto dvere v prípade, že sa dostanú do kontaktu so stacionárnym
objektom vozidla pohybujúcim sa smerom dopredu, majú tendenciu sa zatvoriť.

7.6.4.4.

Ak sú manuálne ovládané obslužné dvere opatrené nasadeným gumovým tesnením, tak potom sú
v dvojstupňovom prevedení.

7.6.4.5.

Ak sú dvere uzatvorené, na vnútornej strane obslužných dverí nesmie byť žiadne zariadenie určené
na zakrytie vnútorných schodov. Toto nevylučuje, aby v priestore pre schod, ak sú dvere zatvorené,
sa nachádzal mechanizmus na otváranie dverí a iné zariadenie pripevnené k vnútornej strane dverí,
ktoré nepredstavujú rozšírenie podlahy na ktorom by mohli cestujúci stáť. Takýto mechanizmus
a zariadenie nesmie ohrozovať cestujúcich.

7.6.4.6.

Keď vodič nemá primeraný priamy výhľad, tak sa namontujú optické alebo iné zariadenia, ktoré mu
umožnia zistiť zo svojho sedadla prítomnosť cestujúceho v bezprostrednej blízkosti každých bočných
obslužných dverí, či už zvnútra alebo zvonku, pokiaľ sa nejedná o automaticky ovládané obslužné
dvere. V prípade obslužných dverí na zadnej čelnej strane vozidla určeného maximálne pre 22
cestujúcich sa táto požiadavka splní vtedy, ak bude vodič schopný zistiť prítomnosť osoby vysokej
1,3 metra stojacej 1 m za vodidlom.

7.6.4.7.

Každé dvere, ktoré sa otvárajú smerom dovnútra vozidla a aj ich mechanizmus sa konštruujú tak, aby
ich pohyb nespôsobil poranenie cestujúcich pri bežnom spôsobe používania. V prípade potreby sa
namontujú vhodné ochranné zariadenia.

7.6.4.8.

Ak sú obslužné dvere umiestnené v tesnej blízkosti dverí vedúcich na toaletu, alebo do iného
oddeleného priestoru , tak obslužné dvere sa zabezpečia proti neúmyselnému otvoreniu. Táto
požiadavka sa však neuplatňuje v prípade automatického uzamykania dverí, v prípade, že sa vozidlo
pohybuje rýchlosťou vyššou ako 5 km/h.

7.6.4.9.

V prípade vozidiel s kapacitou maximálne 22 cestujúcich sa krídla obslužných dverí nachádzajúcich
sa na zadnej čelnej strane vodidla nemôžu otvoriť viac ako na 1150 a zároveň minimálne na 800 a ak
sa otvoria, tak musia byť automaticky udržiavané v tejto polohe. Toto však nevylučuje možnosť
prekonať túto zarážku a otvoriť dvere aj za takýto uhol v prípade, že si to vyžaduje bezpečnosť; napr.umožniť cúvať proti vysokej plošine za účelom nakladania alebo otvoriť dvere až na 2700 tak, aby
sa dosiahla voľná nakladacia plocha za vozidlom.

7.6.5.

Ďalšie technické požiadavky na mechanicky ovládané obslužné dvere.

7.6.5.1.

V núdzovom prípade sa každé mechanicky ovládané obslužné dvere musia dať, ak je vozidlo v pokoji
( nie je to nevyhnutné v prípade, že sa vozidlo pohybuje), otvoriť zvnútra a ak nie sú uzamknuté, tak
aj zvonku pomocou ovládacích zariadení, ktoré bez ohľadu nato, či je prívod energie v činnosti:

7.6.5.1.1.

prekonajú všetky ostatné ovládacie zariadenia dverí;

7.6.5.1.2.

v prípade vnútorných ovládacích zariadení sa umiestnia na dverách alebo vo vzdialenosti do 300 mm
od dverí a vo výške minimálne 1 600 mm nad prvým schodom;

7.6.5.1.3.

sú ľahko viditeľné a jasne identifikovateľné pri približovaní sa ku dverám a pri státí pred dverami, a ak
ide o dodatočné otváracie zariadenia, tak tieto sa označia ako zariadenia určené na núdzové použitie;

7.6.5.1.4.

dokáže ovládať jedna osoba, pokiaľ stojí bezprostredne pred dverami;

25

26

SK

Úradný vestník Európskej únie

7.6.5.1.5.

spôsobia otvorenie dverí alebo umožnia, že dvere sa ľahko manuálne otvárajú;

7.6.5.1.6.

môžu byť chránené takým zariadení, ktoré sa dá ľahko demontovať alebo rozbiť tak, aby sa získal
prístup k núdzovému ovládaniu; uvedenie núdzového ovládania do činnosti alebo odstránenie
ochranného krytu takéhoto ovládania sa signalizuje vodičovi akusticky a vizuálne, a

7.6.5.1.7.

v prípade dverí ovládaných vodičom, ktoré nevyhovujú požiadavkám 7.6.5.2. sú také, že po uvedení
ovládacích zariadení do činnosti s cieľom otvorenia dverí a ich navrátenia do pôvodnej polohy
nespôsobia opätovné zatvorenie dverí dovtedy, až kým vodič neuvedie do činnosti uzatváracie
zariadenie.

7.6.5.2.

Môže sa použiť také zariadenie, ktoré ovláda vodič zo svojho sedadla na účel dezaktivovania
vonkajších núdzových ovládacích zariadení s cieľom uzamknúť obslužné dvere zvonku. V takomto
prípade sa vonkajšie núdzové ovládacie zariadenia reaktivujú automaticky buď naštartovaním
motora, alebo tým, že vozidlo dosiahne rýchlosť 20 km/h. Následná dezaktivácia vonkajších
núdzových ovládacích zariadení neprebehne automaticky, ale si vyžaduje ďalší úkon zo strany vodiča.

7.6.5.3.

Každé, vodičom ovládané obslužné dvere sa uvedú do činnosti tak, že vodič sediaci na svojom sedadle
použije ovládacie zariadenia, ktoré s výnimkou nožných ovládacích zariadení sa jasne charakteristicky
označia.

7.6.5.4.

Každé mechanicky ovládané obslužné dvere aktivujú vizuálne kontrolné zariadenie, ktoré vodič jasne
vidí za akýchkoľvek svetelných podmienok ak sedí v polohe bežnej pre riadenie, ktoré ho varuje, že
dvere nie sú úplne zatvorené. Toto kontrolné zariadenie signalizuje vždy, keď sa pevná konštrukcia
dverí nachádza medzi úplne otvorenou polohou a bodom 30 mm od úplne zatvorenej polohy. Jedno
kontrolné zariadenie môže slúžiť pre jedny alebo pre viacero dverí. Žiadne takéto kontrolné zariadenie
sa však nemontuje ,pokiaľ ide o predné obslužné dvere, ktoré nevyhovujú požiadavkám 7.6.5.6.1.1.
a 7.6.5.6.1.2

7.6.5.5.

V prípade, že vodič má k dispozícii ovládacie zariadenie na otváranie alebo zatváranie mechanicky
ovládaných obslužných dverí, tak tieto sa zabezpečia tak, aby bol vodič schopný reverzovať pohyb
dverí v ľubovoľnom čase počas zatvárania alebo otvárania.

7.6.5.6.

Konštrukcia a ovládací systém každých mechanicky ovládaných obslužných dverí sa zabezpečia tak,
aby dvere nemohli poraniť cestujúceho a aby nemohlo dôjsť k uväzneniu cestujúceho vo dverách pri
ich zatváraní.

7.6.5.6.1.

Táto požiadavka sa považuje za splnenú vtedy, ak sa splnia dve nasledovné požiadavky.

7.6.5.6.1.1.

Prvou požiadavkou je, že ak pri zatvárané dverí v ľubovoľnom meracom bode popísanom v prílohe
V pôsobí opačná sila nepresahujúca silu 150 N, tak dvere sa znovu otvoria automaticky dokorán a –
s výnimkou prípadu automaticky ovládaných obslužných dverí – zostanú úplne otvorené, až kým sa
neuvedie do činnosti uzatvárací mechanizmus. Táto sila sa môže merať akýmkoľvek spôsobom ku
spokojnosti príslušného úradu. Pokyny sú uvedené v prílohe V tejto smernice. Špičková sila môže byť
krátkodobo väčšia ako 150 N za predpokladu, že nebude väčšia ako 300 N. Systém opätovného
otvorenia môže byť kontrolovaný pomocou skúšobnej tyče o priereze 60 mm x 30 mm s rohmi
zaoblenými na polomer 5 mm.

7.6.5.6.1.2.

Druhou požiadavkou je, že kedykoľvek dvere uzatvoria zápästie alebo prsty cestujúceho:

7.6.5.6.1.2.1.

dvere sa otvoria automaticky dokorán a ,s výnimkou automaticky ovládaných obslužných dverí ,
zostanú otvorené , až kým sa neuvedie do činnosti zatvárací mechanizmus, alebo

7.6.5.6.1.2.2.

zápästie alebo prsty sa dajú ľahko vytiahnuť z dverí bez toho, že by hrozilo poranenie cestujúceho.
Táto požiadavka sa dá kontrolovať pomocou ruky alebo aj pomocou skúšobnej tyče uvedenej
v odseku 7.6.5.6.1.1. skosenej na jednom konci na dĺžke 300 mm z hrúbky 30 mm na hrúbku 5 mm.
Nesmie byť ani nalakovaná a ani natretá. Pokiaľ dvere uväznia takúto tyč, tak táto sa musí dať ľahko
vytiahnuť, alebo

7.6.5.6.1.2.3.

dvere zostanú v polohe umožňujúcej voľný priechod skúšobnej tyče o priereze 60 mm x 20 mm
s rohmi zaoblenými na polomer 5 mm. Táto poloha nemá byť vzdialená viac ako 30 mm od úplne
uzatvorenej polohy.
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7.6.5.6.2

V prípade predných obslužných dverí sa požiadavka odseku 7.6.5.6. považuje za splnenú vtedy, ak
dvere:

7.6.5.6.2.1.

vyhovujú požiadavkám odsekov 7.6.5.6.1.1. a 7.6.5.6.1.2., alebo

7.6.5.6.2.2.

sú vybavené mäkkými hranami; tieto však nie sú natoľko mäkké, aby v prípade zatvárania
na skúšobnú tyč uvedenú v odseku 7.6.5.6.1.1. dosiahla pevná konštrukcia dverí úplne uzatvorenú
polohu.

7.6.5.7.

Pokiaľ sú mechanicky ovládané obslužné dvere udržiavané v zatvorenej polohe iba trvalým prívodom
energie, tak potom má vodič k dispozícii vizuálne výstražné zariadenia, ktoré ho informuje o každej
poruche v prívode energie ku dverám.

7.6.5.8.

Zariadenie na zabránenie naštartovania smie byť účinné iba pri rýchlostiach nižších ako 5km/h
a nesmie byť schopné činnosti pri prekročení tejto rýchlosti.

7.6.5.9.

Pokiaľ vozidlo nie je vybavené zariadením na zabránenie naštartovania, tak potom sa aktivuje
akustická výstraha vodičovi v prípade, že vozidlo sa pohlo zo svojej pokojovej polohy, pričom
niektoré mechanicky ovládané obslužné dvere nie sú úplne uzatvorené. Táto akustická výstraha
aktivuje pri rýchlosti viac ako 5 km/h v prípade dverí vyhovujúcich požiadavkám odseku
7.6.5.6.1.2.3.

7.6.6.

Dodatočné technické požiadavky na automaticky ovládané obslužné dvere

7.6.6.1.

Aktivácia otváracích ovládacích prvkov

7.6.6.1.1.

S výnimkou textu uvedeného v odseku 7.6.5.1., otváracie ovládacie mechanizmy každých
automaticky ovládaných obslužných dverí môže aktivovať a dezaktivovať len vodič zo svojho sedadla.

7.6.6.1.2.

Aktivácia a dezaktivácia môžu byť priame, pomocou vypínača, alebo nepriame, napr. otváraním,
zatváraním predných obslužných dverí.

7.6.6.1.3.

Aktivácia otváracích ovládacích mechanizmov vodičom sa indikuje vo vnútri a v prípade, že dvere
sa otvárajú zvonku, aj na vonkajšej strane vozidla; indikátor (napr. presvetlené tlačidlo, presvetlená
značka) sa í nachádza na dverách alebo v tesnej blízkosti dverí o ktoré ide.

7.6.6.1.4.

V prípade priamej aktivácie pomocou vypínača sa funkčný stav systému jasne indikuje vodičovi, napr.
polohou vypínača, kontrolnou lampičkou (žiarovkou) alebo presvetleným vypínačom. Tento vypínač
sa špeciálne označí a umiestni tak, aby si ho nebolo možné pomýliť s inými ovládacími prvkami.

7.6.6.2.

Otváranie automaticky ovládaných obslužných dverí

7.6.6.2.1.

Po aktivácii ovládacích mechanizmov vodičom jestvuje pre cestujúcich možnosť otvoriť dvere
nasledovným spôsobom:

7.6.6.2.1.1.

zvnútra, napr. stlačením tlačidla alebo prekročením svetelnej závory, a

7.6.6.2.1.2.

zvonku, s výnimkou dverí určených iba ako východ a aj takýmto spôsobom označených, napr.
stlačením presvetleného tlačidla, tlačidla po presvetleným znakom alebo podobným zariadením
opatreným príslušným návodom.

7.6.6.2.2.

Stlačením tlačidiel uvedených v odseku 7.6.6.2.1.1. a použitím prostriedkov komunikácie s vodičom
uvedených v odseku 7.7.9.1. sa môže vyslať signál , ktorý sa uloží do pamäti a ktorý po aktivácii
otváracích ovládacích prvkov vodičom sa dosiahne otvorenie dverí.

7.6.6.3.

Zatváranie automaticky ovládaných obslužných dverí.

7.6.6.3.1.

Ak sa automaticky ovládané obslužné dvere otvoria, tak sa automaticky zatvoria po uplynutí
príslušného časového intervalu. Ak cestujúci nastupuje alebo vystupuje z vozidla počas tohto
časového intervalu, tak bezpečnostné zariadenie (napr. stupačkový kontakt, svetelná závora,
jednosmerné hradlo) zabezpečí dostatočné predĺženie intervalu, kým sa dvere začnú zatvárať.
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7.6.6.3.2.

Ak cestujúci nastupuje alebo vystupuje z vozidla počas zatvárania dverí, tak operácia zatvárania
automaticky preruší a dvere sa vrátia do otvorenej polohy. Reverzácia sa aktivuje jedným
z bezpečnostných zariadení uvedených v odseku 7.6.6.3.1. alebo iným zariadením.

7.6.6.3.3.

V prípade dverí, ktoré sa zatvárajú automaticky v súlade s odsekom 7.6.6.3.1. jestvuje pre cestujúceho
možnosť opätovne ich otvoriť v súlade s odsekom 7.6.6.2; toto neplatí v prípade, ak vodič
dezaktivoval otváracie ovládacie mechanizmy.

7.6.6.3.4.

Po dezaktivácii otváracích ovládacích prvkov automaticky ovládaných obslužných dverí vodičom sa
otvorené dvere zatvoria v súlade s odsekmi 7.6.6.3.1. a 7.6.6.3.2.

7.6.6.4.

Blokovanie procesu automatického zatvárania dverí, vyhradených na špeciálne účely, napr. pre
cestujúcich s detskými kočíkmi, pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, atď.

7.6.6.4.1.

Vodič má možnosť zablokovať proces automatického zatvárania aktivovaním osobitného
ovládacieho mechanizmu. Cestujúci má taktiež možnosť zablokovať proces automatického
zatvárania stlačením špeciálneho tlačidla.

7.6.6.4.2.

Zablokovanie procesu automatického zatvárania sa vodičovi indikuje, napr. vizuálnym kontrolným
zariadením.

7.6.6.4.3.

Vodič má v každom prípade možnosť obnoviť proces automatického zatvárania dverí.

7.6.6.4.4.

Odsek 7.6.6.3. sa uplatňuje na následné zatvorenie dverí.

7.6.7.

Technické p o ž i a d a v k y n a n ú d z o v é d v e r e

7.6.7.1.

Núdzové dvere sa dajú ľahko otvoriť zvnútra aj zvonku pri pokojovom stave vozidla. Táto požiadavka
však nemôže zabrániť možnosti uzamknúť dvere zvonku za predpokladu, že dvere sa dajú vždy
otvoriť zvnútra použitím bežného otváracieho mechanizmu.

7.6.7.2.

Núdzové dvere - počas svojho používania ako také – nie sú dvere typu s mechanickým ovládaním
pokiaľ sa dvere – po aktivovaní ovládacieho mechanizmu predpísaného v odseku 7.6.5.1. a navrátení
do bežnej polohy – nezatvoria znovu kým vodič neuvedie následne do činnosti zatvárací ovládací
mechanizmus. Nesmú to byť ani dvere posuvného typu, s výnimkou vozidiel s maximálnou kapacitou
22 cestujúcich. V prípade takýchto vozidiel sa posuvné dvere, u ktorých sa preukázalo, že sa dajú
otvoriť bez použitia nástrojov po skúške čelného nárazu do prekážky v súlade so smernicou
74/297/EHS, môžu akceptovať ako núdzové dvere.

7.6.7.3.

Každé ovládanie alebo zariadenie na otváranie dverí zvonku má byť vo vzdialenosti 1 000 –
1 500 mm od úrovne terénu a nemá byť od dverí vzdialené viac ako 500 mm. V prípade vozidiel tried
I, II a III má byť každé ovládanie alebo zariadenie na otváranie dverí zvnútra vo vzdialenosti 1 000
– 1 500 mm od horného povrchu podlahy alebo schodu najbližšieho k takémuto ovládaciemu
mechanizmu a nemá byť od dverí vzdialené viac ako 500 mm. Toto sa nevzťahuje na ovládací
mechanizmus umiestnený v blízkosti vodiča.

7.6.7.4.

Závesné núdzové dvere umiestnené na bočnej strane vozidla sa zavesia na svojej prednej strane
a otvárajú sa smerom von. Záchytné remene, reťaze alebo iné obmedzujúce zariadenia sú dovolené
za predpokladu, že nebránia dverám otvoriť sa, do uhlu minimálne 1000. Ak je v dostatočnej miere
zabezpečený voľný prechod k núdzovým dverám, tak požiadavka na minimálny uhol 1000 sa
neuplatňuje.

7.6.7.5.

Núdzové dvere sa zabezpečia proti mimovoľnému pohybu. Táto požiadavka sa však neuplatňuje,
pokiaľ sa dvere uzamknú automaticky , ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou vyššou ako 5 km/h.

7.6.7.6.

Všetky núdzové dvere sa vybavia akustickým zariadením, ktoré varuje vodiča v prípade, že dvere nie
sú bezpečne uzatvorené. Výstražné zariadenie sa uvedie do činnosti pohybom západky dverového
zámku alebo kľuky dverí a nie pohybom dverí samotných.
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7.6.8.

Technické p o ž i a d a v k y p r e n ú d z o v é o k n á

7.6.8.1.

Každé závesné alebo vystreľovacie okno sa otvára smerom von. Pri uvedení vystreľovacích typov do
činnosti nedochádza k ich úplnému oddeleniu od vozidla. Činnosť vystreľovacích okien je taká, aby
sa účinne zabránilo náhodnému vystreleniu.

7.6.8.2.

Každé núdzové okno má byť:

7.6.8.2.1.

buď ľahko ovládateľné zvnútra a aj zvonku vozidla pomocou zariadenia, alebo

7.6.8.2.2.

vyrobené z ľahko rozbitného bezpečnostného skla. Toto posledné ustanovenie vylučuje možnosť
použiť okenné tabule z vrstveného skla a z plastov. V blízkosti každého núdzového okna sa nachádza
zariadenie ľahko prístupné osobám nachádzajúcim sa vo vnútri vozidla, pomocou ktorého sa dá
rozbiť každé okno.

7.6.8.3.

Každé núdzové okno, ktoré sa dá uzamknúť zvonku sa konštruuje tak, aby ho bolo možné kedykoľvek
otvoriť zvnútra vozidla.

7.6.8.4.

Pokiaľ ide o núdzové okno typu horizontálne zavesené na hornej hrane, tak má byť opatrené
vhodným zariadením, ktoré ho udrží v úplne otvorenej polohe. Každé závesné núdzové okno funguje
takým spôsobom, aby neprekážalo voľnému prechodu zvnútra alebo zvonku vozidla.

7.6.8.5.

Výška spodnej hrany núdzového okna osadeného na bočnej strane vozidla od celkovej úrovne
podlahy bezprostredne pod ním (okrem akýchkoľvek miestnych zmien ako je existencia kolesa ) nie
je vyššia ako 1 200 mm a menšia ako 650 mm v prípade závesného núdzového okna, alebo 500 mm
v prípade okna vyrobeného z rozbitného skla.
V prípade závesného núdzového okna môže byť však výška spodnej hrany znížená na minimálne
500 mm za predpokladu, že otvor okna je opatrený ochranným zariadením do výšky 650 mm tak,
aby sa vylúčila možnosť vypadnutia cestujúcich z vozidla. V prípade, že otvor okna je vybavený
ochranným zariadením, tak veľkosť otvoru okna nad ochranným zariadením nie je menšia ako je
minimálna veľkosť predpísaná pre núdzové okno.

7.6.8.6.

Každé závesné núdzové okno, ktoré nie je zo sedadla vodiča jasne viditeľne, sa zabezpečí akustickým
výstražným zariadením, ktoré varuje vodiča v prípade, že okno nie je úplne zatvorené. Toto zariadenie
sa aktivuje okenným zámkom a nie pohybom samotného okna.

7.6.9.

Technické p o ž i a d a v k y p r e ú n i k o v é p o k l o p y

7.6.9.1.

Každý únikový poklop funguje tak, aby neprekážal voľnému prechodu zvnútra alebo zvonku vozidla.

7.6.9.2.

Strešné únikové poklopy sú buď vystreľovacie, závesné, alebo vyrobené z ľahko rozbitného
bezpečnostného skla. Podlahové poklopy sú buď závesné, alebo vystreľovacie a sú opatrené
akustickým výstražným zariadením, ktoré varuje vodiča v prípade, že poklopy nie sú bezpečne
uzatvorené. Toto zariadenie sa aktivuje zámkom únikového poklopu a nie pohybom samotného
poklopu. Podlahové únikové poklopy sa zabezpečia proti náhodnému uvedeniu do činnosti. Táto
požiadavka sa však neuplatňuje, pokiaľ sa podlahový poklop zablokuje automaticky vtedy, ak sa
vozidlo pohybuje rýchlosťou vyššou ako 5 km/h.

7.6.9.3.

Vystreľovacie typy sa po uvedení do činnosti úplne neoddelia od vozidla, aby poklop nepredstavoval
nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov premávky a pre chodcov. Činnosť vystreľovacích
únikových poklopov je taká, aby sa zabránilo náhodnému uvedeniu do činnosti. Podlahové
vystreľovacie poklopy môžu vystreľovať iba do priestoru pre cestujúcich.

7.6.9.4.

Závesné únikové poklopy sa zavesia na hrane smerujúcej k prednej alebo zadnej časti vozidla a dajú
sa otáčať do uhlu minimálne 1000. Závesné podlahové poklopy sa otáčajú do priestoru pre
cestujúcich.

7.6.9.5.

Únikové poklopy sa prevedú tak, aby ich bolo možné ľahko otvoriť alebo odstrániť aj zvnútra a aj
zvonku. Táto požiadavka však nemôže vylúčiť možnosť zablokovania únikového poklopu na účel
zabezpečenia vozidla bez dozoru za predpokladu, že únikový poklop sa dá zakaždým otvoriť alebo
odstrániť zvnútra pomocou bežných otváracích alebo uvoľňovacích mechanizmov. V prípade ľahko
rozbitného poklopu sa v bezprostrednej blízkosti poklopu nachádza zariadenie ľahko prístupné
osobám vo vnútri vozidla, pomocou ktorého sa dá poklop rozbiť.
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7.6.10.

Technické p o ž i a d a v k y n a z a ť a h o v a c i e s c h o d y .
Zaťahovacie schody spĺňajú nasledovné požiadavky:

7.6.10.1.

činnosť zaťahovacích schodov môže byť synchronizovaná s činnosťou príslušných obslužných alebo
núdzových dverí;

7.6.10.2.

ak sú dvere zatvorené, tak žiadna časť zaťahovacieho schodu neprečnieva viac ako 10 mm za priľahlú
líniu karosérie;

7.6.10.3.

ak sú dvere otvorené a zaťahovací schod sa nachádza vo vysunutej polohe, tak jeho plocha vyhovuje
požiadavkám odseku 7.7.7. tejto prílohy;

7.6.10.4.

v prípade mechanicky ovládaného schodu sa vylúči, aby sa vozidlo mohlo pohnúť z pokojového stavu
svojou vlastnou silou, ak sa schod nachádza vo vysunutej polohe. V prípade manuálne ovládaného
schodu vodiča vystríha akustická indikácia, ak schod nie je úplne zatiahnutý;

7.6.10.5.

Mechanicky ovládaný schod sa nevysunie, ak je vozidlo v pohybe. Ak dôjde k poruche zariadenia,
ktoré ovláda schod, schod sa zatiahne a zostane v zatiahnutej polohe. Nedochádza však k bráneniu
činnosti dverí v prípade vyššie uvedenej poruchy alebo v dôsledku poškodenia schodu;

7.6.10.6.

Príslušné dvere sa nesmú dať zatvoriť vtedy, ak cestujúci stojí na mechanicky ovládanom zaťahovacom
schode. Súlad s touto požiadavkou sa kontroluje umiestnením hmotnosti 15 kg, predstavujúcej malé
dieťa, do stredu schodu. Táto požiadavka sa nevzťahuje na žiadne dvere, ktoré sa nachádzajú
v priamom zornom poli vodiča;

7.6.10.7.

Pohyb zaťahovacieho schodu nesmie spôsobiť žiadne telesné poškodenie ani pre cestujúcich a ani pre
osoby, ktoré čakajú na autobusových zastávkach;

7.6.10.8.

Rohy zaťahovacích schodov smerujúceho dopredu alebo dozadu sú zaoblené a na polomer nie menej
ako 5 mm; hrany sú zaoblené na polomer najmenej 2,5 mm;

7.6.10.9.

Ak sú dvere pre cestujúcich otvorené, tak zaťahovací schod je bezpečne fixovaný vo vysunutej polohe.
Ak sa do stredu jedného schodu umiestni hmotnosť 136 kg alebo do stredu dvojitého schodu
hmotnosť 272 kg, tak prehnutie neprekročí v žiadnom bode schodu hodnotu 10 mm.

7.6.11.

Označenia

7.6.11.1.

Každý núdzový východ sa označí zvnútra a aj zvonku vozidla nápisom, napr:
„ Emergency exit“
„ Issue de secours“
„ Salida de emergencia“
„ Nødudgang“
„ Notausstieg“
„ Έξοδος κινδύνου“
„ Uscita di sicurezza“
„ Nooduitgang“
„ Saida de emergência“
„ Hätäuloskäynti“
„ Nödutgång“
doplneným jedným zo symbolov uvedených v prílohe II, odsek 3.4. smernice rady 92/58/EHS.

7.6.11.2.

Núdzové ovládacie prvky obslužných dverí a všetkých núdzových východov sa označia zvnútra a aj
zvonku vozidla buď reprezentatívnym symbolom alebo čitateľným nápisom.

7.6.11.3.

Jasné pokyny týkajúce sa spôsobu manipulácie sa umiestnia na alebo v tesnej blízkosti každého
núdzového ovládacieho prvku východu.
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7.6.11.4.

Jazyk, v ktorom sú slovné označenia v súlade s odsekom 7.6.11.1. až 7.6.11.3., určí schvaľujúci úrad,
pričom má na zreteli krajinu/krajiny, v ktorých žiadateľ zamýšľa uviesť na trh vozidlo a v prípade
potreby spolupracuje s príslušnými úradmi danej krajiny/krajín. Ak úrad krajiny/krajín v ktorých je
vozidlo registrované zmení jazyk, tak táto zmena si nevyžaduje žiadny nový proces typového
schválenia.

7.7.

Vnútorné usporiadanie

7.7.1.

P r í s t u p k o b s l u ž n ý m d v e r á m (pozri prílohu III, obr. 1)

7.7.1.1.

Voľný priestor rozširujúci sa smerom dovnútra vozidla od bočnej steny do ktorej sú dvere
namontované umožní voľný prechod vertikálneho pravouhlého panelu o hrúbke 20 mm, o šírke
400 mm a o dĺžke 700 mm nad podlahou s druhým panelom širokým 550 mm, ktorý je symetricky
na ňom položený; výška tohoto druhého panelu je taká, aká je predpísaná pre príslušnú triedu vozidla.
Dvojitý panel sa udržiava rovnobežne s otvorom dverí, ak ním začneme pohybovať z východzej
polohy- pričom rovina čelnej plochy najbližšej k vnútornej strane vozidla je tangenciálna
k najvzdialenejšej hrane otvoru - do polohy kedy sa dotkne prvého schodu, a potom je udržiavaný
v pravých uhloch k predpokladanému smeru pohybu osoby používajúcej vstup.

7.7.1.2.

Výška horného obdĺžnikového panelu má byť v prípade príslušnej triedy vozidla a kategórie taká, ako
je popísané v nižšie uvedenej tabuľke. Alternatívne sa môže použiť lichobežníkový prierez o výške
500 mm, ktorý tvorí prechod medzi šírkou horného a dolného panelu. V takomto prípade má byť
celková výška obdĺžnikového prierezu a tohoto lichobežníkového prierezu horného panelu
1 100 mm pre všetky triedy vozidiel s kapacitou väčšou ako 22 cestujúcich a 950 mm pre triedy
vozidiel s kapacitou neprevyšujúcou 22 cestujúcich.

Trieda vozidla

Výška horného panelu (mm)
(rozmer „A“ na obr. l)

Celková výška

Šírka

550 (**)

alternatívny
lichobežníkový
prierez
trieda A (*)

950

950

1 650

trieda B (*)

700

950

1 400

trieda I

1 100

1 100

1 800

trieda II

950

1 100

1 650

trieda III

850

1 100

1 550

(*) V prípade vozidiel s kapacitou nepresahujúcou 22 cestujúcich môže byť spodný panel voči hornému panelu
posunutý za predpokladu, že sa zachová ten istý smer.
(**) Šírka horného panelu môže byť v hornej časti zmenšená na 400 mm, ak bude do toho zahrnuté skosenie hrany
nepresahujúce 30o od horizontálnej roviny.

7.7.1.3.

Keď stredová čiara tohto dvojitého panelu sa posunula naprieč 300 mm zo svojej východiskovej
polohy a dvojitý panel sa dotýka povrchu schodu, tak má byť v tejto polohe zadržaný.

7.7.1.4.

Valcovitá figurína (pozri prílohu III, obr. 6) používaná na skúšanie svetlej výšky (voľného priechodu)
chodby sa potom začne pohybovať vychádzajúc z chodby v predpokladanom smere pohybu osoby
vystupujúcej z vozidla, až kým jej stredová čiara nedosiahne zvislú rovinu v ktorej sa nachádza horná
hrana najvzdialenejšieho schodu, alebo kým sa rovina tangenciálna k hornému valcu nedotkne
dvojitého panelu, podľa toho čo nastane skôr, a potom sa v tejto polohe zadrží (pozri prílohu III, obr.
2).

7.7.1.5.

Medzi valcovitou figurínou nachádzajúcou sa v polohe uvedenej v odseku 7.7.1.4. a dvojitým
panelom nachádzajúcim sa v polohe uvedenej v odseku 7.7.1.3. má byť voľný priestor, ktorého horné
a dolné medzné hodnoty sú uvedené v prílohe III, obr.2. Tento voľný priestor umožní voľný prechod
zvislého panelu, ktorého tvar a rozmery sú také isté ako v prípade valcovitého tvaru (odsek 7.7.5.1.),
pričom jeho prostredný prierez a hrúbka sú maximálne 20 mm. Týmto panelom sa pohybuje od
tangenciálnej polohy valcovitého tvaru až kým vonkajšia strana nepríde do kontaktu s vnútornou
stranou dvojitého panelu, dotýkajúc sa roviny alebo rovín definovaných hornými hranami schodu
v predpokladanom smere pohybu osoby používajúcej vchod (príloha III, obr. 2).
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7.7.1.6.

Do svetlej výšky voľného prechodu pre túto figurínu sa nezahŕňa žiadny priestor rozprestierajúci sa
do vzdialenosti 300 mm pred nestlačeným čalúnením sedadla smerujúceho dopredu alebo dozadu
alebo 225 mm v prípade sedadiel namontovaných na kolesových oblúkoch, a to do výšky hornej časti
čalúnenia sedadla.

7.7.1.7.

V prípade sklápacieho sedadla bude tento priestor určený vtedy, keď je sedadlo v polohe, v ktorej sa
používa.

7.7.1.8.

Sklápacie sedadlo určené pre posádku však môže brániť prístupu k obslužným dverám vtedy, keď sa
nachádza v polohe v ktorej sa používa za predpokladu, že:

7.7.1.8.1.

sa označí vo vozidle ako aj v ES osvedčení o typovom schválení (pozri príloha II, dodatok 2), že
sedadlo je určené iba pre posádku;

7.7.1.8.2.

keď sa sedadlo nepoužíva, tak sa sklopí automaticky tak, aby boli splnené požiadavky odsekov 7.7.1.1
alebo 7.7.1.2 a 7.7.1.3, 7.7.1.4 a 7.7.1.5;

7.7.1.8.3.

dvere sa nepovažujú za povinný východ pre účely odseku 7.6.1.4 a

7.7.1.8.4.

keď je sedadlo v polohe v akej sa používa a vtedy, keď je v sklopenej polohe, žiadna jeho časť
nepresahuje za vertikálnu rovinu prechádzajúcu stredom sedacieho povrchu sedadla vodiča
nachádzajúceho sa v najzadnejšej polohe a stredom vonkajšieho spätného zrkadla namontovaného
na opačnej strane vozidla.

7.7.1.9.

V prípade vozidiel s kapacitou neprevyšujúcou 22 cestujúcich sa dverový otvor a trasa ktorou
cestujúci získajú prístup k tomuto otvoru, považuje za voľnú ak:

7.7.1.9.1.

merané rovnobežne s pozdĺžnou osou vozidla, je svetlá výška minimálne 220 mm v každom bode
a 550 mm v každom bode nachádzajúcom sa viac ako 500 mm nad podlahou alebo schodmi (príloha
III, obr. 3);

7.7.1.9.2.

merané kolmo na pozdĺžnu os vozidla, je svetlá výška minimálne 300 mm v každom bode a 550 mm
v každom bode nachádzajúcom sa viac ako 1 200 mm nad podlahou alebo schodmi alebo menej ako
300 mm pod stropom (príloha III, obr. 4);

7.7.1.10.

Rozmery obslužných a núdzových dverí uvedené v odseku 7.6.3.1 a požiadavky uvedené v odsekoch
7.7.1.1 až 7.7.1.7, 7.7.2.1 až 7.7.2.3, 7.7.5.1 a 7.7.8.5 sa nevzťahujú na vozidlo triedy B s technicky
prípustnou maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 ton a až do 12 sedadiel pre cestujúcich
v ktorých je z každého sedadla voľný prístup minimálne ku dvom dverám.

7.7.1.11.

Maximálny sklon podlahy v prístupovom prechode neprekročí 5 % merané vo vozidle
s pohotovostnou hmotnosťou stojacom na vodorovnom povrchu. Pritom nie je v činnosti žiadne
zariadenie kľakadla.

7.7.2.

P r í s t u p k n ú d z o v ý m d v e r á m (pozri príloha III, obr. 5)
Nasledovné požiadavky sa nebudú uplatňovať v prípade dverí vodiča používaných ako núdzový
východ vo vozidlách s kapacitou nepresahujúcou 22 cestujúcich.

7.7.2.1.

Voľný priestor medzi chodbou a otvorom núdzových dverí umožní voľný prechod vertikálneho valca
o priemere 300 mm a vysokého 700 mm od podlahy, ktorý podopiera druhý vertikálny valec
o priemere 550 mm, pričom celková výška tejto zostavy bude 1 400 mm.
Priemer horného valca môže byť v hornej časti zmenšený na 400 mm, ak sa zahrnie skosená hrana,
ktorá sa neodchyľuje od horizontálnej roviny o viac ako 300.

7.7.2.2.

Základňa prvého valca má byť v rámci presahu (prečnievania) druhého valca.

7.7.2.3.

Pokiaľ sú pozdĺž tejto chodby namontované sklápacie sedadlá, tak potom sa musí voľný priestor pre
tento valec stanoviť vtedy, keď sa sedadlo nachádza v polohe v ktorej sa používa.

7.7.2.4.

Ako alternatívu k dvojitému valcu možno použiť kalibrovacie zariadenie popísané v odseku 7.7.5.1.
(pozri príloha III, obr. 6).
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7.7.3.

Prístup k núdzovým oknám

7.7.3.1.

Existuje možnosť premiestniť skúšobný kaliber z chodby do priestorov mimo vozidla cez každé
núdzové okno.

7.7.3.2.

Smer pohybu skúšobného kalibru má byť identický so smerom, ktorým by sa podľa očakávania
pohyboval cestujúci, ktorý opúšťa vozidlo. Skúšobný kaliber sa udržiava kolmo na tento smer
pohybu.

7.7.3.3.

Skúšobný kaliber má tvar tenkého plechu s rozmermi 600 × 400 mm s rohmi zaoblenými na polomer
200 mm. Avšak v prípade núdzového okna na zadnej čelnej strane vozidla môže mať skúšobný
kaliber alternatívne rozmery 1 400 × 350 mm s rohmi zaoblenými na polomer 175 mm.

7.7.4.

Prístup k únikovým poklopom

7.7.4.1.

Únikové poklopy v streche.

7.7.4.1.1.

S výnimkou vozidiel triedy I, najmenej jeden únikový poklop sa umiestni tak, aby sa štvorhranný
zrezaný ihlan s bočným uhlom 200, o výške 1 600 mm dotýkal časti sedadla alebo ekvivalentnej
podpery. Os ihlanu má byť kolmá a jeho menší prierez sa musí dotýkať plochy otvoru únikového
poklopu. Podpery môžu byť sklápacie alebo premiestniteľné za predpokladu, že sa dajú zablokovať
v polohe v ktorej sa používajú. Pri kontrole sa berie do úvahy táto poloha.

7.7.4.1.2.

Ak konštrukčná hrúbka strechy je väčšia ako 150 mm, tak menší prierez ihlanu príde do kontaktu
s plochou otvoru únikového poklopu na úrovni vonkajšieho povrchu strechy.

7.7.4.2.

Únikové poklopy v podlahe
Vprípade únikového poklopu namontovaného v podlahe má takýto poklop umožňovať priamy
a voľný prístup do priestorov mimo vozidla a namontuje sa tam, kde je nad poklopom voľný priestor
ekvivalentný výške chodby. Všetky tepelné zdroje alebo pohyblivé komponenty sú vzdialené
najmenej 500 mm od ktorejkoľvek časti otvoru poklopu.
Existuje možnosť premiestniť skúšobný kaliber vo forme tenkého plechu s rozmermi 600 mm ×
400 mm s rohmi zaoblenými na polomer 200 mm v horizontálnom smere z výšky 1 m nad podlahou
vozidla na úroveň terénu.

7.7.5.

C h o d b y ( p o z r i prílohu III, obr. 6)

7.7.5.1.

Chodba vozidla sa navrhne a konštrukčne prevedie tak, aby umožnila voľný prechod kalibrovacieho
zariadenia, ktoré pozostáva z dvoch súosových valcov s obráteným zrezaným kužeľom vloženým
medzi ne, pričom kalibračné zariadenie má nasledovné rozmery (v mm)
trieda I

trieda II

trieda III

trieda A

priemer spodného valca „A“

450

350

300

350

300

výška spodného valca

900

900

900

900

900

priemer horného valca „C“

550

550

450

550

450

výška horného valca „B“

500 (*)

500 (*)

500 (*)

500 (*)

300

1 900 (*)

1 900 (*)

1 900 (*)

1 900 (*)

1 500

celková výška „H“

trieda B

(*) Výška horného valca a tým pádom celková výška môže byť znížená o 100 mm v ktorejkoľvek časti chodby smerom dozadu od:
— priečnej vertikálnej roviny umiestnenej 1,5 m pred stredovou čiarou zadnej nápravy (najprednejšia zadná
náprava v prípade vozidiel s viac ako jednou zadnou nápravou ), a
— priečnej vertikálnej roviny umiestnenej na zadnej hrane obslužných dverí alebo najzadnejších obslužných
dverí, pokiaľ sa tam nachádzajú viac ako jedny obslužné dvere.
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Priemer horného valca môže byť v hornej časti zmenšený na 300 mm ak je jeho súčasťou skosená
hrana neodchyľujúca sa o viac ako 300 od jeho roviny.
Kalibrovacie zariadenie môže prísť do kontaktu s pásovými závesmi, pokiaľ sú k dispozícii, alebo
s inými poddajnými predmetmi ako sú komponenty záchranných pásov, pričom ich môžu odsunúť.
7.7.5.1.1.

Ak sa pred sedadlom alebo pred radom sedadiel nenachádza žiadny východ:

7.7.5.1.1.1.

v prípade sedadiel otočených dopredu má predná hrana valcového kalibru definovaného v 7.7.5.1.
dosiahnuť minimálne po priečnu vertikálnu rovinu tangenciálnu s najprednejším bodom operadla
sedadla v najprednejšom rade a zostáva v tejto polohe. Z tejto roviny existuje možnosť premiestniť
panel zobrazený v prílohe III, obr. 7 takým spôsobom, že vychádzajúc z dotykovej polohy s valcovým
kalibrom sa strana panelu otočená k vonkajšej strane vozidla posunie dopredu o vzdialenosť 660 mm.

7.7.5.1.1.2.

v prípade sedadiel otočených nabok má predná časť valcového kalibru dosiahnuť minimálne po
priečnu rovinu, ktorá sa kryje s vertikálnou rovinou prechádzajúcou stredom predného sedadla
(príloha III, obr. 7).

7.7.5.1.1.3.

v prípade sedadiel otočených smerom dozadu má predná časť valcového kalibru dosiahnuť najmenej
priečnu vertikálnu rovinu tangenciálnu s čelnou plochou čalúnenia sedadiel predného radu alebo
sedadla (príloha III, obr. 7).

7.7.5.2.

V prípade vozidiel triedy I môže byť priemer spodného valca zmenšený zo 450 mm na 400 mm
v ktorejkoľvek časti chodby smerom dozadu od:

7.7.5.2.1.

priečnej vertikálnej roviny nachádzajúcej sa 1,5 m smerom dopredu od stredovej osi zadnej nápravy
(najprednejšia zadná náprava v prípade vozidiel, ktoré majú viac ako jednu zadnú nápravu), a

7.7.5.2.2.

priečnej vertikálnej roviny nachádzajúcej sa na zadnej hrane najzadnejších obslužných dverí.

7.7.5.3.

V prípade vozidiel triedy III sedadlá na jednej strane alebo na obidvoch stranách chodby môžu byť
posuvné smerom do boku, potom je možné zmenšiť šírku chodbičky pre figurínu zodpovedajúcu
priemeru spodného valca 220 mm za podmienky, že ovládací mechanizmus na každom sedadle ktorý
je ľahko prístupný osobe stojacej v chodbičke je dostatočne výkonný, aby vrátil sedadlo ľahko a pokiaľ
možno automaticky, dokonca aj vtedy, keď sa zaťaží, do polohy zodpovedajúcej minimálnej šírke
300 mm.

7.7.5.4.

V prípade kĺbových vozidiel kalibrovacie zariadenie definované v odseku 7.7.5.1. prejde voľne cez
kĺbovú sekciu. Žiadna časť mäkkého obloženia tejto sekcie ,vrátane častí mechov, neprečnieva do
chodbičky.

7.7.5.5.

Do chodbičiek môžu byť namontované aj schody. Šírka takýchto schodov nie je menšia ako je šírka
chodbičky v hornej časti schodov.

7.7.5.6.

Sklápacie sedadlá, ktoré umožňujú cestujúcim sedieť v chodbičke, nie sú povolené.

7.7.5.7.

Bočné posuvné sedadlá, ktoré by v niektorej polohe zasahovali do chodbičky nie sú povolené,
s výnimkou vozidiel triedy III a s výhradou podmienok uvedených v odseku 7.7.5.3.

7.7.5.8.

V prípade vozidiel, na ktoré sa vzťahuje odsek 7.7.1.9, chodbička nie je potrebná za predpokladu, že
sú dodržané prístupové rozmery stanovené v predmetnom odseku.

7.7.5.9.

Povrch chodbičiek a prístupových prechodov má protišmykovú úpravu.

7.7.6

Sklon c h o d b i č k y
Sklon chodbičky, meraný v nezaťaženom vozidle nachádzajúcom sa na vodorovnom povrchu a bez
aktivovaného systému kľakadla, nie je väčší ako:

7.7.6.1.

8 % v prípade vozidla triedy I , II a A;

7.7.6.2.

12,5 % v prípade nízkopodlažných vozidiel triedy I alebo II uvedených v článku 2(2), pokiaľ ide
o vnútornú časť chodbičky, tak 2 m na každú stranu od stredovej čiary druhej nápravy a ak to pripadá
do úvahy, tak tretej nápravy, na celkovej dĺžke 2 m;
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7.7.6.3.

12,5 % v prípade vozidla triedy III a B, a

7.7.6.4.

5 % v prípade roviny kolmej na pozdĺžnu os symetrie vozidla.

7.7.7.

Sc h o d y (pozri prílohu III, obr. 8)

7.7.7.1.

Maximálna minimálna výška - s neaktivovaným systémom kľakadla a minimálna hĺbka schodov pre
cestujúcich pri obslužných a núdzových dverách a vo vozidle má byť nasledovná:
Triedy

prvý schod od úrovne terénu
„D“

maximálna výška (mm)

IaA

II, III a B

340 (1)

380 (1) (2) (5)
300 (*)

minimálna hĺbka (mm)
ostatné schody „E“

250 (3)

maximálna výška (mm)

350 (4)

minimálna výška (mm)

120

minimálna hĺbka (mm)

200

(*) 230 mm pre vozidlá s kapacitou neprevyšujúcou 22 cestujúcich
(1) 700 mm v prípade núdzových dverí;
1 500 mm v prípade núdzových dverí na hornom podlaží poschodového vozidla.
(2) 430 mm v prípade vozidla s mechanickým zavesením
(3) 300 mm v prípade schodov pri dverách na najzadnejšou nápravou.
(4) 250 mm v chodbičkách vozidiel s kapacitou nepresahujúcou 22 cestujúcich.
(5) minimálne pre jedny obslužné dvere; pre ostatné obslužné dvere 400 mm.
Poznámka: 1. Vprípade dvojitého dverového otvoru budú schody v každej polovici prístupového priechodu považované za samostatné.
2. Príloha III, obrázok 8, rozmer E nemusí byť rovnaký pre každý schod.

7.7.7.1.1.

Žiadny prechod zo zníženej chodbičky do priestoru sa nepovažuje za schod. Kolmá vzdialenosť medzi
povrchom chodbičky a podlahou priestoru sedadiel nie je väčšia ako 350 mm.

7.7.7.2.

Pre účely oddielu 7.7.7. sa výška schodu meria v strede jeho šírky. Ďalej, výrobcovia zohľadní prístup
pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, najmä pokiaľ ide o výšku schodu, ktorá by mala byť čo
najnižšia.

7.7.7.3.

Výška prvého schodu voči úrovni terénu sa meria vo vozidle nachádzajúcom sa na rovnej ploche pri
pohotovostnej hmotnosti definovanej v odseku 2.18. a s pneumatikami a tlakom tak, ako uvádza
výrobca pre technicky prípustné maximálne zaťaženie (M) deklarované v súlade s odsekom 2.19.

7.7.7.4.

Tam kde sa nachádza viac ako jeden schod, každý schod môže zasahovať do plochy vertikálnej
projekcie nasledujúceho schodu až do 100 mm a výstupok nad nižšie položenou nástupnicou
ponechá voľný priestor minimálne 200 mm (pozri prílohu III, obr. 8), pričom všetky nábehy schodov
sa navrhnú tak, aby bolo minimalizované riziko zakopnutia sa a majú kontrastnú farbu alebo farby.

7.7.7.5.

Šírka a tvar každého schodu sú také, aby sa na schod dal položiť obdĺžnik , tak ako je uvedené
v nasledujúcej tabuľke, pričom neprečnieva nad schodom viac ako 5 % plochy príslušného obdĺžnika.
V prípade dvojitého dverového otvoru túto požiadavku spĺňa každá polovica dverového otvoru.
Počet cestujúcich

> 22

≤ 22

prvý schod (mm)

400 × 300

400 × 200

ostatné schody (mm)

400 × 200

400 × 200

Plocha

7.7.7.6.

Všetky schody majú protišmykový povrch.
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7.7.7.7.

Maximálny sklon schodu v ktoromkoľvek smere nepresiahne hodnotu 5 %. keď nezaťažené vozidlo
stojí na hladkom a vodorovnom povrchu v pohotovostnom stave (hlavne nesmie byť v činnosti žiadne
zariadenie kľakadla).

7.7.8.

Sedadlá pre c e s t u j ú c i c h a p r i e s t o r p r e s e d i a c i c h c e s t u j ú c i c h

7.7.8.1.

Minimálna šírka sedadla

7.7.8.1.1.

Minimálna šírka čalúnenia sedadla, rozmer F (príloha III, obr. 9), meraná od vertikálnej roviny
prechádzajúcej stredom polohy sedadla má byť:

7.7.8.1.2.

trieda I, II, A, B

200 mm

trieda III

225 mm

Minimálna šírka disponibilného priestoru pri každej polohe sedadla, rozmer G (príloha III, obr. 9),
meraná od vertikálnej roviny prechádzajúcej stredom takejto polohy sedadla vo výškach medzi 270
a 650 mm nad nestlačeným čalúnením sedadla nie je menšia ako:
samostatné sedadlá:

250 mm

spojité rady sedadiel pre dvoch alebo viacerých cestujúcich:

225 mm

7.7.8.1.3.

Pre vozidlá široké 2,35 m alebo užšie, šírka disponibilného priestoru pre každú polohu sedadla
meraná od vertikálnej roviny prechádzajúcej stredom takejto polohy sedadla vo výškach medzi 270
a 650 mm nad nestlačeným čalúnením sedadla je 200 mm (pozri prílohu III, obr. 9 bis). V prípade
súladu s týmto odsekom sa neuplatňujú požiadavky odseku 7.7.8.1.2.

7.7.8.1.3.

U vozidiel s kapacitou neprevyšujúcou 22 cestujúcich, v prípade sedadiel priliehajúcich ku stene
vozidla, disponibilný priestor nezahŕňa vo svojej hornej časti trojuholníkovú plochu o šírke 20 mm
a výška 100 mm (pozri prílohu III, obr. 10). Navyše, priestor potrebný pre bezpečnostné pásy a ich
ukotvenia, ako aj pre slnečnú clonu sa považuje za vyňatý.

7.7.8.2.

Minimálna hĺbka čalúnenia sedadla ( K, pozri prílohu III, obr. 11)
Minimálna hĺbka čalúnenia sedadla má byť:

7.7.8.2.1.

350 mm vo vozidlách triedy I, A a B, a

7.7.8.2.2.

400 mm vo vozidlách triedy II, III.

7.7.8.3.

Výška čalúnenia sedadla (H, pozri prílohu III, obr. 11)
Výška nestlačeného čalúnenia sedadla vzhľadom na podlahu je taká, aby vzdialenosť medzi podlahou
a horizontálnou rovinou tangenciálnou voči prednému hornému povrchu čalúnenia sedadla bola 400
- 500 mm: táto výška však môže byť znížená na najmenej 350 mm v mieste kolesových oblúkov
a motorových priestorov.

7.7.8.4.

Rozstup sedadiel (pozri prílohu III, obr. 12)

7.7.8.4.1.

V prípade sedadiel otočených rovnakým smerom, vzdialenosť medzi prednou časťou stranou
vypchatého operadla sedadla a zadnou časťou vypchatého operadla predchádzajúceho sedadla
(rozmer H) meraná horizontálne a vo všetkých výškach nad podlahou medzi úrovňou horného
povrchu čalúnenia sedadla a bodom nachádzajúcim sa 620 mm nad podlahou, nie je menšia ako:
H

trieda I, A a B

650 mm

trieda II a III

680 mm
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7.7.8.4.2.

Všetky merania sa prevedú pri nestlačenom čalúnení a vypchatom operadle sedadla vo vertikálnej
rovine prechádzajúcej stredovou čiarou jednotlivého miesta na sedenie.

7.7.8.4.3.

Tam kde sú priečne sedadlá otočené proti sebe, minimálna vzdialenosť medzi prednými čelnými
plochami vypchatých operadiel sedadiel otočených proti sebe merané medzi najvyššími bodmi
čalúnení sedadla nie je menšia ako 1 300 mm.

7.7.8.4.4.

Merania sa vykonajú tak, že lehátka pre cestujúcich a nastaviteľné sedadlá vodiča s ich operadlami
a nastavenia ostatných sedadiel sa nachádzajú v polohe bežnej pre používanie, stanovenej výrobcom.

7.7.8.4.5.

Merania sa vykonajú tak, že všetky sklopné stolíky namontované na operadle sedadle sú v sklopenej
polohe.

7.7.8.4.6.

Sedadlá, ktoré sú namontované na vodiacej ploche alebo na inom systéme, ktorý umožňuje
operátorovi alebo užívateľovi ľahko meniť vnútornú konfiguráciu vozidla, sa merajú v polohe bežnej
na užívanie, ktorá bola špecifikovaná výrobcom v žiadosti o schválenie.

7.7.8.5.

Priestor pre sediacich cestujúcich (pozri prílohu III, obr. 13)

7.7.8.5.1.

Zabezpečí sa minimálny voľný priestor pred každým sedadlom cestujúceho (pozri príloha III, obr. 13).
Operadlo predchádzajúceho sedadla alebo priečka, ktorej obrysy zodpovedajú približne obrysom
sklopeného operadla sedadla , môžu prečnievať do tohto priestoru tak, ako je to stanovené v odseku
7.7.8.4. Miesto pre nohy v blízkosti sedadiel v tomto priestore sa povolí za predpokladu, že zostane
primeraný priestor pre nohy cestujúceho. V prípade sedadiel umiestnených pozdĺž sedadla vodiča vo
vozidlách s kapacitou do 22 cestujúcich je zasahovanie prístrojovej dosky, prístrojového panelu,
čelného skla, slnečnej clony, sedadlových bezpečnostných pásov a ukotvení bezpečnostných pásov
do tohto priestoru povolené.

7.7.8.5.2.

Avšak v tej časti autobusu, ktorá je najvhodnejšia na nastupovanie sa nachádzajú minimálne dve
v triede I a v triede II a jedno v triede A dopredu alebo dozadu otočené sedadlo zvlášť vyhradené
a označené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou , ktorí však nie sú vozíčkari. Tieto sedadlá sú
navrhnuté pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou tak, aby poskytovali dostatok priestoru a majú
vhodne navrhnuté a umiestnené hmatadlá, ktoré umožňujú sadanie a vstávanie zo sedadla a ktoré
v sediacej polohe umožnia komunikáciu v súlade s odsekom 7.7.10.

7.7.8.5.2.1.

Tieto sedadlá poskytujú minimálne 110 % priestoru uvedeného v bode 7.7.8.5.1.

7.7.8.6.

Voľný priestor medzi pozíciami sedadiel

7.7.8.6.1.

Nad každou pozíciou sedadiel, s výnimkou prípadu predného radu sedadiel vo vozidle, pre 22
cestujúcich a priestorom vyhradeným na nohy sa nachádza voľný priestor o výške minimálne
900 mm, merané od najvyššieho bodu nestlačeného čalúnenia sedadla a najmenej 1 350 mm od
strednej úrovne podlahy v priestore pre nohy. V prípade vozidiel na ktoré sa vzťahuje odsek 7.7.1.10.,
môže byť tento rozmer zmenšený na 1 200 mm, merané od podlahy.

7.7.8.6.2.

Tento voľný priestor sa rozšíri nad zónou definovanou:

7.7.8.6.2.1.

pozdĺžnymi vertikálnymi rovinami 200 mm na každú stranu od strednej vertikálnej roviny pozície
sedadiel, a

7.7.8.6.2.2.

priečnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou najzadnejším horným bodom operadla sedadla
a priečnou vertikálnou rovinou 280 mm pred najprednejším bodom nestlačeného čalúnenia sedadla,
merané v každom prípade v strednej
vertikálnej rovine pozície sedadiel.

7.7.8.6.3.

Z okrajov voľného priestoru definovaného odsekmi 7.7.8.6.1. a 7.7.8.6.2. sa môžu vyňať nasledovné
zóny:

7.7.8.6.3.1.

v prípade hornej časti vonkajších sedadiel zóna s obdĺžnikovým prierezom 150 mm na výšku
a 100 mm na šírku ( pozri prílohu III, obr. 14);

7.7.8.6.3.2.

v prípade hornej časti vonkajších sedadiel zóna s trojuholníkovým prierezom, ktorého vrchol sa
nachádza vo vzdialenosti 650 mm od podlahy a ktorého základňa je široká 100 mm (pozri prílohu
III, obr. 15);
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7.7.8.6.3.3.

v prípade priestoru na nohy vonkajšieho sedadla zóna o priereze najviac 0,02 m2 (0,03 m2 pre
nízkopodlažné vozidlá triedy I) a s maximálnou šírkou maximálne 100 mm (150 mm pre
nízkopodlažné vozidlá triedy I) (pozri prílohu III, obr. 16);

7.7.8.6.3.4.

v prípade vozidla pre 22 cestujúcich, v prípade miest na sedenie najbližšie k zadným rohom karosérie
môže byť vonkajšia zadná hrana voľného priestoru, v pôdoryse, zaoblená na polomer najviac 150 mm
(pozri prílohu III, obr. 17).

7.7.8.6.4.

Do voľného priestoru definovaného odsekmi 7.7.8.6.1. , 7.7.8.6.2. a 7.7.8.6.3. sa povolia nasledovné
presahovania:

7.7.8.6.4.1.

presahovanie operadla iného sedadla, jeho podpier a jeho prídavných zariadení (napr. sklopný stolík);

7.7.8.6.4.2.

v prípade vozidiel do 22 cestujúcich, presahovanie kolesového oblúku za predpokladu, že bude sa
splní jedna z dvoch nasledujúcich podmienok:

7.7.8.6.4.2.1.

presahovanie nezasahuje za strednú vertikálnu rovinu pozície sedadiel (pozri prílohu III, obr. 18),
alebo

7.7.8.6.4.2.2.

najbližšia hrana plochy hlbokej 300 mm, ktorá je k dispozícii pre nohy sediacich cestujúcich, nebude
posunutá smerom dopredu o viac ako 200 mm od hrany nestlačeného čalúnenia sedadla a nie viac
ako 600 mm pred vypchatým operadlom sedadla, tieto merania sa preto vykonajú v strednej
vertikálnej rovine pozície sedadiel (pozri prílohu III, obr. 19). V prípade dvoch proti sebe otočených
sedadiel sa toto ustanovenie uplatňuje iba na jedno z týchto sedadiel a zvyšný priestor na nohy
sediacich cestujúcich musí byť minimálne 400 mm;

7.7.8.6.4.3.

v prípade sedadiel umiestnených pozdĺž sedadla vodiča vo vozidlách do 22 cestujúcich presahovanie
sklápacích okien (ak sú otvorené) a ich príslušenstva, prístrojovej dosky/prístrojového panelu, čelného
skla, slnečných clôn, sedadlových bezpečnostných pásov, ukotvení sedadlových bezpečnostných
pásov a prednej kapoty.

7.7.9.

Komunikácia s vodičom

7.7.9.1.

V prípade vozidiel triedy I, II a A existuje zariadenie, ktoré umožní cestujúcim signalizovať vodičovi
zastaviť vozidlo. Ovládacie mechanizmy všetkých takýchto komunikačných zariadení majú
vyčnievajúce (reliéfne) tlačidlá v prípade vozidiel triedy I a A umiestnené maximálne 1 200 mm od
podlahy a majú kontrastnú farbu. Tieto ovládacie mechanizmy sú rozdelené primerane a rovnomerne
po celom vozidle. Aktivácia ovládacieho mechanizmu je indikovaná cestujúcimi pomocou jedného
alebo viacerých osvetlených symbolov. V symboloch sa zobrazia napr. aj slová
„ bus stopping“
„ arrêt demandé“
„ parada solicitada“
„ standser“
„ Bus hält“
„ στάση“
„ fermata richiesta“
„ bus stopt“
„ paragem“
„ pysähtyy“
„ stannar“,
alebo ich ekvivalent a/alebo vhodný piktogram a zostanú svietiť až do otvorenia obslužných dverí.
Kĺbové vozidlá majú takéto symboly v každej tuhej sekcii vozidla. Poschodové vozidlá ich majú
na každom podlaží.

7.7.9.2.

Komunikácia s priestorom pre posádku. Pokiaľ z priestoru pre posádku nie je žiadny prístup
k vodičovi a ani do priestorov pre cestujúcich, tak vozidlo musí byť vybavené komunikačnými
prostriedkami medzi kabínou vodiča a takýmto priestorom pre posádku.
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7.7.10.

Stroje na teplé nápoje a z a r i a d e n i a n a v a r e n i e .

7.7.10.1.

Stroje na teplé nápoje a zariadenia na varenie sú namontované tak, aby sa nemohla žiadna horúca
strava a ani nápoje vyliať na cestujúcich v dôsledku prudkého zabrzdenia alebo síl pôsobiacich pri
prechádzaní zákrutami.

7.7.10.2.

V prípade vozidiel vybavených strojmi na teplé nápoje alebo zariadeniami na varenie majú všetky
sedadlá pre cestujúcich príslušné zariadenie na zafixovanie horúcej stravy alebo nápojov
v pohybujúcom sa vozidle.

7.7.11.

Dvere do v n ú t o r n ý c h p r i e s t o r o v
Každé dvere na toaletu alebo do iných vnútorných priestorov:

7.7.11.1.

sú samouzatvárateľné a nesmú byť vybavené žiadnym zariadením, ktoré by ich udržiavalo v otvorenej
polohe a ktoré by pri otvorených dverách mohlo v núdzovej situácii prekážať cestujúcim;

7.7.11.2.

ak sú otvorené nezakrývajú žiadnu rukoväť, ovládacie zariadenie na otváranie a povinné označenie
pre každé obslužné dvere, núdzové dvere, núdzový východ, hasiaci prístroj a príručnú lekárničku;

7.7.11.3.

sú vybavené zariadením, ktoré umožní v prípade núdzovej situácie otvoriť dvere z vonkajšej strany;

7.7.11.4.

nie sú zablokované zvonku, pokiaľ sa nedajú za každých okolností otvoriť zvnútra.

7.8.

Umelé osvetlenie

7.8.1.

Zabezpečí sa vnútorné elektrické osvetlenie, ktoré bude osvetľovať:

7.8.1.1.

všetky priestory určené pre cestujúcich, priestory pre posádku, toaletné priestory a kĺbovú sekciu
kĺbového vozidla;

7.8.1.2.

všetky schody;

7.8.1.3.

prístup ku všetkým výstupom a priestor bezprostredne pri obslužných dverách;

7.8.1.4.

vnútorné označenia a vnútorné ovládacie prvky všetkých východov;

7.8.1.5.

všetky miesta, na ktorých sa nachádzajú prekážky.

7.8.2.

Existujú najmenej dva obvody vnútorného osvetlenia tak, aby porucha jedného nemala vplyv na ten
druhý obvod. Obvod slúžiaci výlučne na trvalé osvetlenie vchodu a východu sa môže považovať za
jeden z takýchto obvodov.

7.8.3.

Prijmú sa opatrenia na ochranu vodiča pred účinkami oslnenia a odrazov zapríčinených umelým
vnútorným osvetlením.

7.9.

Kĺbová sekcia kĺbových vozidiel

7.9.1.

Kĺbová sekcia ktorou sú prepojené tuhé časti vozidla je navrhnutá a konštruovaná tak, aby umožnila
minimálne jeden otáčavý pohyb okolo jednej horizontálnej osi a jednej vertikálnej osi.

7.9.2.

Keď sa kĺbové vozidlo s pohotovostnou hmotnosťou nachádza v pokoji na vodorovnom rovnom
povrchu, tak nesmie byť medzi podlahou ktorejkoľvek z tuhých sekcií a podlahou otáčavej základne
alebo prvku nahrádzajúceho takúto základňu nezakrytá medzera o šírke väčšej ako:

7.9.2.1.

10 mm, keď sa všetky kolesá vozidla nachádzajú v tej istej rovine, alebo

7.9.2.2.

20 mm, keď kolesá nápravy najbližšej ku kĺbovej sekcii spočívajú na povrchu, ktorý je o 150 mm
vyšší, ako je povrch, na ktorom spočívajú kolesá ostatných náprav.
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7.9.3.

Rozdiel v úrovni medzi podlahou tuhých častí a podlahou otáčavej základne meraný v mieste kĺbu
nie je väčší ako:

7.9.3.1

20 mm, za podmienok opísaných v odseku 7.9.2.1., alebo

7.9.3.2

30 mm, za podmienok opísaných v odseku 7.9.2.2.

7.9.4.

Kĺbové vozidlá sú vybavené zariadením, ktoré fyzicky zabráni prístupu cestujúcich do akejkoľvek časti
kĺbovej sekcie v prípade, že:

7.9.4.1.

v podlahe sa nachádza nezakrytá medzera, ktorá nevyhovuje požiadavkám odseku 7.9.2;

7.9.4.2.

podlaha nie je schopná uniesť hmotnosť cestujúcich;

7.9.4.3.

pohyby stien predstavujú nebezpečenstvo pre cestujúcich.

7.10.

Udržiavanie smeru kĺbových vozidiel
Ak sa kĺbové vozidlo pohybuje v priamej línií, tak pozdĺžne stredné roviny jeho tuhých častí sa kryjú
a vytvoria kontinuitnú rovinu bez akýchkoľvek odchýlok.

7.11.

Madlá a hmatadlá

7.11.1

Vš e o b e c n é p o ž i a d a v k y

7.11.1.1.

Madlá a hmatadlá sa vyznačujú primeranou pevnosťou.

7.11.1.2.

Musia byť navrhnuté a namontované tak, aby nepredstavovali žiadne riziko poranenia pre cestujúcich.

7.11.1.3.

Madlá a hmatadlá majú taký prierez, ktorý umožní cestujúcim uchopiť ich ľahko a pevne. Každé
madlo má minimálnu dĺžku 100 mm na umiestnenie ruky. Žiadny rozmer tejto sekcie nesmie byť
menší ako 20 mm a väčší ako 45 mm s výnimkou madiel na dverách a sedadlách, a v prípade vozidiel
triedy I, II, III a B v prístupových prechodoch. V takýchto prípadoch sú povolené madlá s minimálnym
rozmerom 15 mm za predpokladu, že niektoré z ďalších rozmerov bude minimálne 25 mm. Madlá
nemajú žiadne ostré ohyby.

7.11.1.4.

Voľný priestor medzi madlom alebo hmatadlom a priľahlou časťou karosérie alebo stien vozidla musí
byť najmenej 40 mm. V prípade madla umiestneného na dverách alebo na sedadle, alebo
v prístupovom prechode vo vozidle triedy II, III a B môže byť však povolený aj minimálny voľný
priestor 35 mm.

7.11.1.5.

Povrch každého madla, hmatadla alebo stĺpika je farebne kontrastný a v protišmykovom vyhotovení.

7.11.2.

Madlá a hm a t a d l á p r e s t o j a c i c h c e s t u j ú c i c h

7.11.2.1.

Madlá a hmatadlá sa nachádzajú v dostatočnom počte v každom bode plochy podlahy určenej
v súlade s odsekom 7.2.2. pre stojacich cestujúcich. Pre tento účel sa môžu pásové závesy počítať za
hmatadlá, za predpokladu, že sú vhodným spôsobom upevnené vo svojej polohe. Táto požiadavka
sa považuje za splnenú vtedy, keď v prípade všetkých možných umiestnení skúšobného zariadenia
zobrazeného na obr. 20 v prílohe III , dosiahne pohyblivé rameno tohto zariadenia najmenej dve
madlá alebo hmatadlá. Toto skúšobné zariadenie sa môže voľne otáčať okolo svojej vertikálnej osi.

7.11.2.2.

Ak sa uplatňuje postup opísaný v odseku 7.11.2.1, tak sa môžu brať do úvahy iba také madlá
a hmatadlá, ktoré nie sú umiestnené menej ako 800 mm a viac ako 1 900 mm nad podlahou.

7.11.2.3.

V prípade akejkoľvek pozície, ktorú môže zaujať stojaci cestujúci, minimálne jedno z dvoch
požadovaných madiel alebo hmatadiel sa nesmie nachádzať vyššie ako 1 500 mm nad úrovňou
podlahy v prípade takejto pozície. Toto sa nevzťahuje na plochu v blízkosti dverí vtedy, keď dvere
alebo ich mechanizmus v otvorenej polohe zabráni použitiu takéhoto hmatadla.
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7.11.2.4.

Plochy, na ktorých sa môžu zdržiavať stojaci cestujúci a ktoré nie sú oddelené sedadlami od bočných
stien alebo zadnej steny vozidla, sa zabezpečia horizontálnymi madlami rovnobežnými so stenami
a namontovanými vo výške od 800 do 1 500 mm od podlahy.

7.11.3.

Madlá a h m a t a d l á p r e o b s l u ž n é d v e r e

7.11.3.1.

Otvory dverí sa zabezpečia madlami alebo hmatadlami na každej strane. V prípade dvojitých dverí
možno túto požiadavku splniť namontovaním jedného stredového stĺpika a jedného stredového
madla.

7.11.3.2.

Madlá alebo hmatadlá ktoré sa nachádzajú na obslužných dverách sa zabezpečia tak, aby ich súčasťou
bol aj bod uchopenia , ktorý je k dispozícii pre osobu stojacu na podlahe v blízkosti obslužných dverí
alebo na niektorom zo schodov. Takéto body sa umiestnia vertikálne vo vzdialenosti od 800 do
1 100 mm nad podlahou alebo nad povrchom každého schodu, a horizontálne:

7.11.3.2.1.

v prípade pozície príslušnej pre osobu stojacej na podlahe nie viac ako 400 mm smerom dovnútra
od vonkajšej hrany prvého schodu, a

7.11.3.2.2.

v prípade pozície príslušnej pre daný schod nie ďalej ako je vonkajšia hrana príslušného schodu a nie
viac ako 600 mm smerom dovnútra od tejto istej hrany.

7.11.4.

Madlá pre pre d n o s t n é s e d a d l á

7.11.4.1.

Medzi prednostnými sedadlami popísanými v odseku 7.7.8.5.2. a obslužnými dverami vhodnými
na nastupovanie a vystupovanie sa namontuje madlo vo výške od 800 do 900 mm nad úrovňou
podlahy. Prerušenie je dovolené tam, kde treba získať prístup do priestoru pre invalidné vozíky,
k sedadlu umiestnenému na kolesovom oblúku, schodišťu, k prístupovému prechodu alebo do
chodbičky. Žiadne prerušenie madla nesmie presiahnuť hodnotu 1 050 mm a minimálne na jednej
strane takéhoto prerušenia musí byť namontované vertikálne madlo.

7.12.

Ochranné kryty schodových šachiet
Tam, kde existuje riziko, že by niektorý sediaci cestujúci mohol byť vymrštený smerom dopredu do
schodovej šachty v dôsledku prudkého brzdenia sa namontuje ochranný kryt. Tento ochranný kryt
má minimálnu výšku od podlahy na ktorej sú nohy cestujúceho 800 mm a zasahuje smerom dovnútra
od steny vozidla minimálne do vzdialenosti 100 mm za pozdĺžnu stredovú čiaru každej pozície
sedadiel, kde cestujúcemu hrozí riziko, alebo podstupnice najvnútornejšieho schodu; podľa toho,
ktorý rozmer je menší.

7.13.

Batožinové police a ochrana cestujúceho
Cestujúci vo vozidle sú chránení pred predmetmi, ktoré môžu padať z batožinových políc v dôsledku
brzdenia alebo účinkov pôsobiacich na vozidle pri prechádzaní zákrutami. Ak sú zabudované
batožinové priestory musia byť navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabránilo v prípade náhleho
brzdenia padaniu batožiny.

7.14.

Padacie dvere, pokiaľ sú namontované
Každé padacie dvere, ktoré nie sú únikovým poklopom, na podlahe vozidla sa osadia a zabezpečia
tak, aby ich nebolo možné vytlačiť a ani otvoriť bez použitia náradia alebo kľúčov a žiadne zdvíhacie
alebo zabezpečovacie zariadenie nesmie vyčnievať viac ako 8 mm nad úroveň podlahy. Hrany
výstupkov sú zaoblené.

7.15.

Vizuálna zábava
Formy vizuálnej zábavy pre cestujúcich , napr. televízne obrazovky alebo videá, sa umiestnia mimo
zorného poľa vodiča, ak vodič sedí v polohe bežnej na riadenie. Toto však nebráni použitiu televíznej
obrazovky alebo iného podobného prístroja ako súčasti ovládania alebo vedenia vozidla zo strany
vodiča, napr. sledovanie obslužných dverí.
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Dodatok

OVERENIE MEDZNEJ HODNOTY STATICKÉHO NÁKLONU POMOCOU VÝPOČTU

1.

Potvrdiť, či vozidlo spĺňa požiadavku uvedenú v odseku 7.4. prílohy I je možné výpočtovou metódou, ktorú
schválil Technický servis pre vykonávanie skúšok.

2.

Technický servis zodpovedný za vykonávanie skúšok môže požadovať, aby výkon skúšok bol prevádzaný
na častiach vozidla tak, aby sa dali overiť predpoklady zabudované do výpočtu.

3.

Príprava na výpočet.

3.1.

Vozidlo je reprezentované priestorovým systémom.

3.2.

Vzhľadom na umiestnenie ťažiska karosérie vozidla a rôzne triedy pružín zavesenia vozidla a pneumatík,
nápravy sa bežne nedvíhajú súbežne na jednej strane vozidla ako dôsledok bočného zrýchlenia. Vzhľadom na to
sa zabezpečí priečny sklon karosérie nad každou nápravou za predpokladu, že kolesá ostatných náprav zostanú
na zemi.

3.3.

S cieľom zjednodušiť tento fakt, predpokladá sa, že ťažisko neodpružených hmôt sa nachádza v pozdĺžnej
rovine vozidla na línii prechádzajúcej stredom otáčavej nápravy kolesa. Malý posuv stredu nakláňania
v dôsledku bočného priehybu nápravy sa môže zanedbať. Pneumatické ovládanie zavesenia sa neberie do
úvahy.

3.4.

Minimálne nasledovné parametre sa berú do úvahy:
údaje o vozidle ako sú rázvor, šírka behúňa pneumatiky a odpružené/neodpružené hmotnosti, poloha ťažiska
vozidla, bočný priehyb a odraz a trieda pružín zavesenia vozidla berúc do úvahy aj nelinearity, trieda
horizontálnych a vertikálnych pružín pneumatík, torzia nadstavby, poloha stredu nakláňania náprav.

4.

Platnosť výpočtovej metódy.

4.1.

Platnosť výpočtovej metódy sa stanoví k spokojnosti technického servisu, napr. na základe porovnávacej skúšky
s podobným vozidlom.
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Poddodatok 2
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Poddodatok 3
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Dodatok 2
Poddodatok1
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Doplnok k ES osvedčeniu o typovom schválení č…

týkajúci sa ES typového schválenia vozidla v zmysle smernice…/…/ES, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená
smernicou…/…/ES.
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Poddodatok 2
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Doplnok k ES osvedčeniu o typovom schválení č…

týkajúci sa ES typového schválenia vozidla v zmysle smernice…/…/ES, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená
smernicou…/…/ES
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Poddodatok 3

57

58

SK

Úradný vestník Európskej únie

13/zv. 29

13/zv. 29

SK

Úradný vestník Európskej únie
Doplnok k ES osvedčeniu o typovom schválení č…

týkajúci sa ES typového schválenia typu vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická
jednotka v zmysle smernice…/…/ES, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou…/…/ES
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PRÍLOHA III
VYSVETĽUJÚCE DIAGRAMY
(Všetky rozmery sú uvedené v mm)

Obrázok 1
Prístup k obslužným dverám
(pozri prílohu I, odsek 7.7.1)

alternatívy
Triedy I, II a III: A = 1 100 mm
Triedy A a B: A = 950 mm

počet cestujúcich

triedy
rozmer A (mm)
celková výška dvojitého panelu (mm)

≤ 22 (1)

> 22

A

B

I

II

III

950

700

1 100

950

850

1 650

1 400

1 800

1 650

1 550

(1) pozri príslušnú poznámku pod čiarou v prílohe I odstavec 7.7.1.2.

(*) pozri príslušnú poznámku pod čiarou v prílohe I odstavec 7.7.1.2.
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Obrázok 2
Prístup k obslužným dverám
(pozri Príloha I, odsek 7.7.1.4)

Obrázok 3
Určenie voľného prístupu k dverám
(pozri Príloha I, odsek 7.7.1.9.1.)
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Obrázok 4
Určenie voľného prístupu k dverám
(pozri prílohu I, odsek 7.7.1.9.2)

Obrázok 5
Prístup k núdzovým dverám
(pozri prílohu I, odsek 7.7.2)
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Obrázok 6
Chodbičky
(pozri prílohu I, odsek 7.7.5)

Triedy

rozmery (mm)

A

B

I

II

III

A

350

300

450

350

300

C

550

450

550

550

450

B

500 (*)

300

500 (*)

500 (*)

500 (*)

H

1 900 (*)

1 500

1 900 (*)

1 900 (*)

1 900 (*)

(*) pozri príslušnú poznámku pod čiarou („*“) v odseku 7.7.5.1.
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Obrázok 7
Určené obmedzenie chodbičky
(pozri prílohu I, odsek 7.7.5.1.1.1)
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Obrázok 8
Schody pre cestujúcich
(pozri prílohu I, odsek 7.7.7)

Výška nad úrovňou terénu, vozidlo nenaložené
Triedy

prvý schod od úrovne terénu „D“

max. výška (mm)

IaA

II, III a B

340 (1)

380 (1) (2) (5)
300 (*)

min. hĺbka (mm)
ostatné schody „E“

max. výška (mm)

250 (3)

350 (4)

min. výška (mm)

120

min. hĺbka (mm)

200

(*) 230 mm pre vozidlá s kapacitou najviac 22 cestujúcich.
(1) 700 mm v prípade núdzových dverí.
1 500 mm v prípade núdzových dverí na hornom podlaží poschodového vozidla.
(2) 430 mm v prípade vozidla s výlučne s mechanickým zavesením.
(3) 300 mm v prípade schodov pri dverách za najzadnejšou nápravou.
(4) 250 mm v chodbičkách vo vozidlách s kapacitou maximálne 22 cestujúcich.
(5) Pre minimálne jedny obslužné dvere; 400 mm pre ostatné obslužné dvere.

Upozornenie: 1. V prípade dvojitého dverového otvoru sú schody v každej polovici prístupového prechodu
posudzované samostatne.
2. E nemusí byť rovnaké pre každý schod.
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Obrázok 9
Rozmery sedadiel pre cestujúcich
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.1)

G (mm) min.

F (mm) min.
200 (*)
(*) 225 pre triedu III

spojité sedadlá

samostatné sedadlá

225

250
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Obrázok 9 bis
Rozmery sedadiel pre cestujúcich
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.1.3)

G (mm) min.

F (mm) min.
200

spojené sedadlá

samostatné sedadlá

200

200
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Obrázok 10
Dovolené preniknutie vo výške ramien

Priečny rez minimálnym disponibilným priestorom vo výške ramien pre sedadlo priliehajúce ku stene vozidla
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.1.4)

G = 225 mm ak ide o spojité sedadlo
G = 250 mm ak ide o samostatné sedadlo
G = 500 mm v prípade vozidiel užších ako 2,35 m

Obrázok 11
Hĺbka a výška čalúnenia sedadla
(pozri prílohu I, odseky 7.7.8.2. a 7.7.8.3)

H = 400/500 mm (*)
K = 350 mm min (**)

(*) 350 mm v prípade kolesových oblúkov a priestoru pre motor
(**) 400 mm vo vozidlách tried II a III
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Obrázok 12
Rozstup medzi sedadlami
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.4)

H

triedy I, A a B

650 mm

trieda II a trieda

680 mm

Obrázok 13
Priestor pre sediacich cestujúcich
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.5)
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Obrázok 14
Dovolené preniknutie do priestoru nad sedadlom

Priečny rez minimálnym voľným priestorom nad miestom na sedenie priľahlým ku stene vozidla
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.6.3.1)
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Obrázok 15
Dovolené preniknutie nad miestom na sedenie
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.6.3.2)
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Obrázok 16
Dovolené preniknutie v spodnej časti priestoru pre cestujúcich
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.6.3.3)

(*) 150 mm v prípade nízkopodlažných vozidiel triedy I
(**) 0,03 m2 v prípade nízkopodlažných vozidiel triedy I
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Obrázok 17
Dovolené preniknutie v mieste zadných rohových sedadiel
Pohľad na predpísanú plochu sedadla (dve bočné sedadlá vzadu)
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.6.3.4)

Obrázok 18
Dovolené preniknutie kolesového oblúku nezasahujúceho za vertikálnu stredovú čiaru bočného sedadla
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.6.4.2.1)
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Obrázok 19

Dovolené preniknutie kolesového oblúku zasahujúceho za vertikálnu stredovú čiaru bočného sedadla
(pozri prílohu I, odsek 7.7.8.6.4.2.2)

Obrázok 20
Skúšobné zariadenie na umiestnenie hmatadiel
(pozri prílohu I, odsek 7.11.2.1)
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Obrázok 21
Referenčný invalidný vozík
(pozri prílohu VII, odsek 3.6.4)

Celková dĺžka, l: 1 200 mm
Celková šírka, b: 700 mm
Celková výška, h: 1 090 mm
Upozornenie:
Užívateľ invalidného vozíka sediaci v ňom zväčšuje celkovú dĺžku o 50 mm a predstavuje výšku 1 350 mm nad
úrovňou terénu.

Obrázok 22
Minimálny voľný priestor pre používateľa invalidného vozíka v priestore vyhradenom pre invalidné
vozíky
(pozri prílohu VII, odsek 3.6.1)
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Obrázok 23
(pozri prílohu VII, odsek 3.4)
Piktogram pre používateľov invalidných vozíkov (23 a)

Piktogram pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, okrem užívateľov invalidných vozíkov (23 b)
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PRÍLOHA IV
PEVNOSŤ NADSTAVBY

1.

Rozsah platnosti
Táto príloha sa uplatňuje na všetky jednopodlažné vozidlá triedy II a III.

2.

Definície
Na účely tejto prílohy:

2.1.

pod pojmom „zvyškový priestor“ sa rozumie priestor, ktorý musí zostať zachovaný v priestore pre cestujúcich
počas a po vystavení konštrukcie jednej zo skúšok predpísaných v tejto prílohe;

2.2.

pod pojmom „nadstavba“ sa rozumie tá časť (časti) konštrukcie vozidla, ktoré prispievajú k pevnosti vozidla
v prípade nehody spojenej s prevrátením;

2.3.

pod pojmom „sekcia karosérie“ sa rozumie sekcia obsahujúce najmenej dva identické vertikálne stĺpiky
na každej strane predstavujúcej časť alebo časti konštrukcie vozidla;

2.4.

pod pojmom „celková energia“ sa rozumie energia, ktorú musí absorbovať celá konštrukcia vozidla. Stanoví
sa to spôsobom uvedeným v tejto prílohe.

3.

Všeobecné technické podmienky a požiadavky
Ak nadstavba dostala schválenie v súlade s nariadením UN /ECE č. 66 Ekonomickej komisie pre Európu, tak
sa považuje za nadstavbu, ktorá spĺňa tieto všeobecné technické podmienky a požiadavky.

3.1.

Nadstavba vozidla má dostatočnú pevnosť, aby bolo zabezpečené, že počas a po podrobení jednej
zo skúšobných metód alebo výpočtových metód predpísaných v odseku 4:

3.1.1.

žiadna posunutá časť vozidla nezasahuje do zvyškového priestoru, tak ako je uvedené v odseku 5, a:

3.1.2.

žiadna časť zvyškového priestoru neprečnieva cez deformovanú konštrukciu.

3.2.

Požiadavky odseku 3.1. sa uplatňujú na vozidlo vrátane všetkých jeho konštrukčných častí, členov a panelov
a všetky prečnievajúce tuhé časti ako police na batožinu, ventilačné zariadenie atď. Avšak priečky, priehradky,
krúžky a ostatné členy spevňujúce nadstavbu vozidla a fixné zariadenia, ako sú bary, kuchynky alebo toalety,
sú na účely odseku 3.1. zamietnuté.

3.3.

V prípade kĺbového vozidla každá časť vozidla spĺňa požiadavky uvedené v odseku.1.

4.

Skúšobné metódy

4.1.

Každý typ vozidla sa skontroluje v súlade s jednou z nasledovných metód na základe rozhodnutia výrobcu
alebo v súlade s alternatívnou metódu schválenou príslušným úradom:

4.1.1.

skúška naklápaním celého vozidla v súlade s postupom uvedeným v dodatku 1;

4.1.2.

skúška naklápaním sekcie karosérie alebo sekcií predstavujúcich celé vozidlo v súlade s dodatkom 2;

4.1.3.

kyvadlová skúška sekcie karosérie alebo sekcií v súlade s dodatkom 3; alebo

4.1.4.

kontrola pevnosti nadstavby výpočtom v súlade s dodatkom 4.
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4.2.

pokiaľ metódy predpísané v odsekoch 4.1.2, 4.1.3 alebo 4.1.4 nedokážu zohľadniť významnú zmenu medzi
dvomi sekciami vozidla – napr. inštalácia klimatizácie na streche – tak technickému servisu treba dodať ďalšie
skúšobné metódy alebo výpočty. Pokiaľ takéto dodatočné informácie nie sú k dispozícii, tak možno
požadovať, aby vozidlo bolo podrobené skúšobnej metóde stanovenej v odseku 4.1.4.

5.

Zvyškový priestor

5.1.

Na účely odseku 2.1 sa pod pojmom zvyškový priestor rozumie objem v rámci priestoru pre cestujúcich,
ktorý bude zabraný vtedy, keď pohybujeme priečnou vertikálnou rovinou definovanou na obrázku 1(a) po
priamke alebo po priamkach tak, že bod „R“ na obr. 1(a) prejde od bodu „R“ najzadnejšieho vonkajšieho
sedadla cez bod „R“ každého prostredného vonkajšieho sedadla do bodu „R“ najprednejších vonkajších
sedadiel pre cestujúcich.

5.2.

Predpokladá sa, že poloha bodu „R“ zobrazeného na obr. 1(b) bude 500 mm nad podlahou pod nohami
cestujúcich, 300 mm od vnútorného povrchu bočnej strany vozidla a 100 mm pred operadlom sedadla
na stredovej čiare vonkajších sedadiel.

6.

Interpretácia výsledkov skúšky

6.1.

Ak sa skúšajú sekcie karosérie, tak technický servis zodpovedný za vykonanie skúšky zabezpečí, aby vozidlo
spĺňalo podmienky uvedené v poddodatku 2 dodatku 3, v ktorom sú obsiahnuté požiadavky na rozloženie
hlavných energiu pohlcujúcich častí nadstavby vozidla.
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Obrázok 1
Zvyškový priestor
(všetky rozmery sú uvedené v milimetroch)

1(a) laterálny

Poznámka: pozri požiadavku odseku 5.1.

1(b) pozdĺžne
Rez A-A vozidla vertikálnou rovinou stredovej čiary vnútorných sedadiel.

Poznámka: pozri požiadavku odseku 5.2.
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Dodatok I
ODKLOPNÁ SKÚŚKA KOMPLETNÉHO VOZIDLA

1.

Skúšobné podmienky

1.1.

Zatiaľ čo vozidlo nemusí byť úplne ukončené, musí byť však reprezentatívne pre danú výrobu vozidiel, pokiaľ
ide o hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave, ťažisko a rozloženie hmotnosti tak, ako to deklaruje výrobca.

1.2.

Operadlá sedadiel vodiča a cestujúcich musia byť dané – pokiaľ sú nastaviteľné – do svojej najvzpriamenejšej
polohy. Výška sedadiel – pokiaľ je nastaviteľná – musí byť v čo možno najvyššej polohe.

1.3.

Každé dvere a otváracie okno vozidla sa zatvoria a zaistia západkou, avšak neuzamknuté. Okná a zasklené
priečky alebo clony (zásteny) môžu byť glazované alebo neglazované – podľa želania zákazníka. Ak sú
neglazované, tak potom sa priloží na vozidlo v príslušných miestach ekvivalentné závažie.

1.4.

Pneumatiky sa nahustia na tlak stanovený výrobcom vozidla a pokiaľ je vozidlo vybavené systémom
zavesenia na pneumatických pružinách, tak sa zabezpečí prívod vzduchu do pneumatických pružín. Každý
automatický vyrovnávací systém sa nastaví na úroveň stanovenú výrobcom vtedy, keď sa vozidlo nachádza
na rovnom horizontálnom povrchu. Tlmiče pracujú normálne.

1.5.

Palivo, akumulátorová kyselina a ostatné horľavé výbušné alebo korozívne materiály môžu byť nahradené
inými materiálmi za predpokladu, že budú sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.1.

1.6.

Oblasť nárazu pozostáva z betónu alebo iného tuhého materiálu.

2.

Skúšobný postup (pozri obr.1)

2.1.

Vozidlo sa umiestni na platformu tak, aby ho bolo možné preklopiť na jednu stranu. Túto stranu určí výrobca.

2.2.

Poloha vozidla na tejto platforme je taká, že keď platforma je horizontálna:

2.2.1.

os otáčania je rovnobežná s pozdĺžnou osou vozidla,

2.2.2.

os otáčania je0-200 mm od vertikálneho schodu medzi dvomi úrovňami,

2.2.3.

os otáčania je 0-100 mm od bočnej strany pneumatiky najširšej nápravy,

2.2.4.

os otáčania je 0-100 mm pod horizontálnou východiskovou rovinou na ktorej pneumatiky spočívajú, a

2.2.5.

rozdiel medzi výškou horizontálnej východiskovej roviny a horizontálnej spodnej roviny na ktorú sa realizuje
náraz (dopad) je najmenej 800 mm.

2.3.

Zabezpečia sa prostriedky, ktoré zabránia vozidlu pohybovať sa pozdĺž svojej pozdĺžnej osi.

2.4.

Skúšobný prístroj zabráni bočnému skĺzaniu pneumatík v smere naklápania pomocou bočných stien.

2.5.

Skúšobný prístroj zabezpečí súčasné dvíhanie náprav vozidla.

2.6.

Vozidlo sa nakláňa bez kývania a bez dynamických efektov až kým sa nepreklopí. Uhlová rýchlosť nesmie
prekročiť hodnotu 5 stupňov za sekundu (0,087 rad/sek).

2.7.

Na účel stanovenia, či bola splnená požiadavka odseku 3.1. tejto prílohy sa použije rýchlostná fotografia,
deformovateľné podložky alebo iné vhodné prostriedky. Toto sa skontroluje v minimálne dvoch polohách,
nominálne v prednej a zadnej časti priestoru pre cestujúcich, pričom rozhodnutie o presných polohách
prináleží technickému servisu. Podložky sa upevnia k v zásade nedeformovateľným častiam konštrukcie.
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Obrázok 1
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Dodatok 2

ODKLOPNÁ SKÚŚKA SEKCIE KAROSÉRIE

1.

Skúšobné podmienky

1.1.

Sekcia karosérie predstavuje sekciu nenaloženého vozidla.

1.2.

Geometria sekcie karosérie, os otáčania a poloha ťažiska vo vertikálnom a laterálom (bočnom) smere má byť
reprezentatívna pre kompletné vozidlo.

1.3.

Hmotnosť sekcie karosérie vyjadrená ako percento hmotnosti nenaloženého vozidla v pohotovostnom stave
sa určí zo strany výrobcu.

1.4.

Energia ktorú pohltí sekcia karosérie – vyjadrená ako percento celkovej energie ktorú by pohltilo kompletné
vozidlo – sa určí zo strany výrobcu.

1.5.

Percento celkovej energie popisovanej v odseku 1.4. nesmie byť menšie ako percento celkovej hmotnosti
vozidla v pohotovostnom stave tak, ako je popísané v odseku 1.3.

1.6.

Uplatňujú sa skúšobné podmienky uvedené v odseku 1.6. dodatku 1 a v odsekoch 2.1. až 2.6. dodatku 3.

2.

Skúšobný postup

2.1.

Skúšobný postup je totožný s postupom popísaný v dodatku 1, okrem toho, že namiesto kompletného vozidla
sa použije vyššie popísaná sekcia karosérie.
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Dodatok 3

KYVADLOVÁ SKÚŚKA SEKCIE KAROSÉRIE

1.

Energetická hladina a smer dopadu

1.1.

Energia, ktorá sa musí preniesť na určitú sekciu karosérie je súčtom energií deklarovaných výrobcom, ktoré
musia byť stanovené pre každý z prierezových prstencov nachádzajúcich sa v danej sekcii karosérie.

1.2.

Príslušný podiel energie stanovený v poddodatku 1 k tomuto dodatku musí pôsobiť na sekciu karosérie
prostredníctvom kyvadla takým spôsobom, aby v momente dopadu smer pohybu kyvadla zvieral so stredovou
pozdĺžnou vertikálnou rovinou danej sekcie karosérie 25 stupňov (+ 00 ; - 50). Presný uhol v tomto rozmedzí
určí výrobca vozidla.

2.

Skúšobné podmienky

2.1.

Musí sa vykonať dostatočný počet skúšok tak, aby technický servis vykonávajúci takúto skúšku bol
presvedčený, že požiadavka uvedená v odseku 3.1. tejto prílohy bola splnená.

2.2.

Na účely tejto skúšky sekcie karosérie sú sekcie s bežnou konštrukciou namontované medzi stĺpiky, pokiaľ ide
o podlahu a spodný rám, bočné steny a strechu. Sekcie takých komponentov ako sú batožinové police, vetracie
kanály atď. sú taktiež zahrnuté.

2.3.

Každé dvere a otváracie okno sekcie karosérie musí byť zatvorené a zaistené západkou, avšak neuzamknuté.
Okná a zasklené priečky alebo clony (zásteny) môžu byť glazované alebo neglazované, podľa želania zákazníka.

2.4.

Podľa rozhodnutia výrobcu môžu byť zahrnuté aj sedadlá v ich bežnej polohe voči konštrukcii danej sekcie
karosérie. Bežné upevňovacie prípravky a spoje medzi všetkými členmi a príslušenstvom musia byť
zabudované. Zadné opierky, pokiaľ sú nastaviteľné, musia byť uvedené do najvzpriamenejšej polohy a sedadlá,
pokiaľ sú nastaviteľné, musia byť nastavené do najvyššej polohy.

2.5.

Stranu sekcie karosérie, ktorá je vystavená nárazu určí výrobca. V prípade, že sa vyžaduje skúška viac ako iba
jednej sekcie karosérie , tak všetky sa vystavia nárazu z tej istej strany.

2.6.

Na účel stanovenia, či bola splnená požiadavka odseku 3.1. tejto prílohy, sa použije rýchlostná fotografia,
deformovateľné podložky alebo iné vhodné prostriedky. Podložky sa upevnia k v zásade nedeformovateľným
častiam konštrukcie.

2.7.

Sekcia karosérie, ktorá sa skúša, sa pevne a bezpečne pripevní k montážnemu rámu pomocou priečnikov alebo
dielov, ktoré ich nahradia takým spôsobom, že počas nárazu nedôjde k žiadnemu významného pohlteniu
energie nosným rámom a jeho príslušenstvom.

2.8.

Kyvadlo sa spustí z takej výšky, aby narazilo do sekcie karosérie rýchlosťou 3-8 m/s.

3.

Opis kyvadla

3.1.

Čelná nárazová plocha kyvadla sa vyrobí z ocele alebo z preglejky o hrúbke 20mm - 5 mm a hmotnosť kyvadla
sa rovnomerne rozloží. Jeho čelný povrch je pravouhlý a rovný, pričom jeho šírka nesmie byť menšia ako šírka
skúšanej sekcie karosérie a jeho výška nesmie byť menšia ako 800 mm. Jeho hrany sú zaoblené na polomer
zakrivenia nie menej ako 15 mm.

3.2.

Teleso kyvadla je tuho pripevnené k dvom tuhým tyčiam. Os tyčí je vzdialená najmenej 3 500 mm od
geometrického stredu telesa kyvadla.
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Poddodatok 1

Výpočet celkovej energie (E*)

Predpoklady:
1. predpokladá sa, že tvar prierezu karosérie je pravouhlý;
2. predpokladá sa, že systém zavesenia je namontovaný tuho;
3. predpokladá sa, že pohyb sekcie karosérie je rýdzo rotačný okolo „A“.

Výpočet celkovej energie (E*)
Ak sa pokles ťažiska (h) stanovuje grafickými metódami, tak možno vychádzať z toho, že E* je dané vzorcom:

E* = 0,75M.g.h(Nm)
alternatívne sa dá E* vypočítať podľa vzorca:

E* = 0,75M.g.
pričom:

[√( )

M = hmotnosť nenaloženého vozidla (kg),
g

= 9,8 m/s2,

W = celková šírka vozidla (m),
H S = výška ťažiska nenaloženého vozidla (m),
H = výška vozidla (m).

W
2

2
2

+Hs –

W

H

√H2–0,82 + 0,8 Hs
2H

]

(Nm)
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Poddodatok 2
Požiadavky na rozdelenie hlavných energiu absorbujúcich častí nadstavby

1.

Vykoná sa dostatočný počet skúšok tak, aby technický servis nadobudol presvedčenie, že kompletné vozidlo
spĺňa požiadavky odseku 3.1. tejto prílohy. Neznamená to však nevyhnutne, že sa vyžaduje viac ako jedna skúška.

2.

Výpočty vychádzajúce z údajov získaných pri skúške sekcie karosérie sa môžu použiť na demonštrovanie
prijateľnosti inej časti karosérie, ktorá nie je identická so sekciou karosérie už odskúšanou, pokiaľ vykazuje
s predmetnou karosériou mnoho spoločných konštrukčných charakteristických rysov.

3. Výrobca deklaruje, ktoré stĺpiky nadstavby sa považujú za stĺpiky prispievajúce k pevnosti nadstavby a musí
taktiež deklarovať množstvo energie (Ei ) má každý stĺpik pohltiť. Tieto vyhlásenia vyhovujú nasledovným
kritériám:
1)

pričom m je celkový počet deklarovaných stĺpikov.

i=m

∑ Ei >

E*

i=l

2) (a)

pričom n je počet deklarovaných stĺpikov pred ťažiskom vozidla;

i=n

∑

EiF ≥ 0,4 E*

i=l

(b)

pričom p je počet deklarovaných stĺpikov za ťažiskom vozidla.

i=p

∑ EiR ≥ 0,4 E*
i=l

3)

LF ≥ 0,4lf

4)

LR ≥ 0,4lr

5)

dmax
dmin

≤ 2,5

toto platí iba vtedy, ak dmax je väčšie ako 0,8 x maximálna odchýlka povolená bez
zasahovania do zvyškového priestoru,

pričom:
Ei

je deklarované množstvo energie, ktoré dokáže pohltiť i-tý stĺpik nadstavby,

EiF

je deklarované množstvo energie, ktoré dokáže pohltiť i-tý stĺpik pred ťažiskom vozidla,

EiR

je deklarované množstvo energie, ktoré dokáže pohltiť i-tý stĺpik za ťažiskom vozidla,

E*

je celková energia, ktorú absorbuje celá konštrukcia vozidla,

dmax je najväčšia odchýlka nameraná v smere nárazu ľubovoľnej sekcie konštrukcie karosérie potom,
ako pohltila svoju vlastnú deklarovanú energiu nárazu,
dmin je najmenšia odchýlka nameraná v smere nárazu v tom istom bode na oddieli ako dmax
v ľubovoľnej sekcie konštrukcie karosérie potom, ako pohltila svoju vlastnú deklarovanú
energiu nárazu.
i=n

∑ (EiF liF)
LF =

i=l

= vážená priemerná vzdialenosť deklarovaných stĺpikov pred ťažiskom vozidla.

i=n

∑ EiF
i=l

i=p

∑ (EiR liR)
LR =

i=l
i=p

∑ EiR
i=l

= vážená priemerná vzdialenosť deklarovaných stĺpikov za ťažiskom vozidla.
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pričom:
IiF je vzdialenosť od ťažiska vozidla i-tého stĺpika pred ťažiskom vozidla,
IiR je vzdialenosť od ťažiska vozidla i-tého stĺpika za ťažiskom vozidla,
LF je vzdialenosť prednej časti vozidla od ťažiska vozidla,
LR je vzdialenosť zadnej časti vozidla od ťažiska vozidla.
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Dodatok 4

OVERENIE PEVNOSTI KAROSÉRIE VÝPOČTOM

1.

Výpočtovou metódou schválenou technickým servisom zodpovedným za vykonávanie skúšok sa dá dokázať,
že nadstavba alebo sekcie nadstavby spĺňajú požiadavky stanoveným v odseku 3.1. tejto prílohy.

2.

Ak je predpoklad, že konštrukcia sa vystaví deformáciám nad rámec medze pružnosti použitých materiálov,
tak potom výpočty simulujú správanie sa konštrukcie prechádzajúcej značnými plastickými deformáciami.

3.

Technický servis zodpovedný za vykonávanie skúšok môže požadovať, aby skúšky boli vykonané na spojoch
alebo častiach konštrukcie, s cieľom overiť predpoklady prevedené v rámci výpočtu.

4.

Prípravy na výpočet

4.1.

S výpočtami sa nedá začať kým konštrukcia nie je analyzovaná a kým sa nevytvorí matematický model. Tento
definuje jednotlivé členy, ktoré sa berú do úvahy a identifikujú body v ktorých sa môžu vyvinúť plastické
zavesenia (kĺby). Stanovia sa rozmery členov a vlastnosti použitého materiálu. Fyzikálne skúšky sa vykonajú
v kĺbových bodoch s cieľom stanoviť charakteristiky sila (rotačný moment ) – deformácia v plastickom režime,
nakoľko toto sú z hľadiska výpočtov podstatné údaje. Stanoví sa rýchlosť deformácie a dynamické namáhania
na medzi trvalej deformácie prislúchajúce takejto rýchlosti deformácie. Ak výpočtová metóda neindikuje, kedy
dôjde k významného lomu, tak potom sa stanoví experimentálne cestou samostatných analýz alebo príslušným
dynamickým rozložením. Stanoví sa rozloženie zaťaženia pozdĺž celej dĺžky vozidla.

4.2.

Súčasťou výpočtovej metódy sú deformácie až do medze pružnosti materiálov a následne aj identifikácia, kde
sa vytvárajú plastické kĺby a následné vytváranie ďalších plastických kĺbov, pokiaľ poloha a postupnosť
vytvárania plastických kĺbov nie je známa z predchádzajúcich skúseností. Metóda zahrnie aj zmeny geometrie
konštrukcie ku ktorým došlo aspoň do takej miery, kedy deformácie prekročili prijateľné medze. Výpočty
simulujú energiu a smer nárazu ku ktorému dôjde vtedy, ak by takáto nadstavba bola podrobená skúškam
preklopenia predpísaným v dodatku 1. Platnosť výpočtovej metódy sa určí porovnaním s výsledkami fyzických
skúšok, ktoré sa však nemuseli nevyhnutne vykonať v súvislosti v súčasnosti schvaľovaným vozidlom.

5.

Skúšky sekcie nadstavby
Ak sa výpočtová metóda použije pre určitú sekciu celej nadstavby, tak potom platia také isté podmienky ako
boli uvedené skôr v prípade celého vozidla.
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PRÍLOHA V
(pozri prílohu I, odsek 7.6.5.6.1.1)
SMERNICE NA MERANIE UZAVIERACÍCH SÍL MECHANICKY POHÁŇANÝCH DVERÍ

1.

Všeobecne
Zatváranie mechanicky ovládaných dverí predstavuje dynamický proces. Ak pohybujúce sa dvere narazia do
prekážky, výsledkom je dynamická reakčná sila, priebeh ktorej (časový) závisí od niekoľkých faktorov (napr.
hmotnosť dverí, zrýchlenie, rozmery).

2.

Definície

2.1.

Zatváracia sila F(t) je funkciou času, meraná na zatváracích hranách dverí (pozri odsek 3.2 nižšie).

2.2.

Špičková sila FS je maximálna hodnota zatváracej sily.

2.3.

Efektívna sila FS je priemerná hodnota zatváracej sily vzhľadom na dĺžku trvania impulzu:

FE =

2.4.

1
T

∫t2 F(t)dt
t
1

Doba trvania impulzu T je čas medzi t1 a t2:

T = t2–t1
pričom:
t1 = prah citlivosti, keď zatváracia sila prekročí hodnotu 50 N,
t2 = prah slabnutia signálu, keď zatváracia sila poklesne pod hodnotu 50 N.
2.5.

Vzťah medzi vyššie uvedenými parametrami je znázornený na obr. 1 (ako príklad):

Obrázok 1
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2.6.

Zvieracia sila fc je aritmetická stredná hodnota efektívnych síl nameraná v rovnakých meracích bodoch
následne niekoľkokrát po sebe:

i=n

∑ (FE)i
Fc =

3.

Merania

3.1.

Podmienky merania:

3.1.1.

Rozsah teplôt: 10 – 30 0C;

3.1.2.

Vozidlo musí stáť na horizontálnom povrchu.

3.2.

Meracie body sa nachádzajú:

3.2.1.

Na hlavných zatváracích hranách dverí:

i=l

n

— jeden v strede dverí,
— jeden 150 mm nad spodnou hranou dverí;
3.2.2.

V prípade dverí vybavených zariadeniami na zabránenie zovretiu za účelom procesu otvárania:
na sekundárnych uzatváracích hranách dverí v tom bode, ktorý sa považuje z hľadiska zovretia
na najnebezpečnejšie miesto;

3.2.3.

Na účel stanovenia zvieracej sily v zmysle odseku 2.6 sa vykonajú v každom z meracích bodov minimálne
3 merania.

3.3.

Signál zatváracej sily sa zaznamenáva pomocou dolnopriepustného filtra s medznou frekvenciou 100 Hz.
Prah citlivosti ako aj prah slabnutia signálu s cieľom obmedziť dĺžku trvania impulzu sa stanoví na 50 N.

3.4.

Odchýlka odčítanej hodnôt od menovitej hodnoty nesmie byť väčšia ako ± 3 %.

4.

Merací prístroj

4.1.

Merací prístroj pozostáva z dvoch častí. Z jednej manipulačnej časti a z jednej meracej časti, ktorou je
dynamometer (pozri obr. 2).

4.2.

Dynamometer sa vyznačuje nasledovnými charakteristikami:

4.2.1.

Pozostáva z dvoch posuvných krytov s vonkajším rozmerom 100 mm v priemere a 115 mm v šírke. Vo vnútri
dynamometra je zabudovaná tlačná pružina medzi tieto dva kryty tak, aby sa dynamometer dal stlačiť, ak
na tento pôsobí príslušná sila.

4.2.2.

Tuhosť dynamometra musí byť 10 ± 0,2 N/mm. Maximálny priehyb pružiny je obmedzený na 30 mm tak,
aby sa dosiahla maximálna špičková sila 300 N.
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PRÍLOHA VI
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLÁ S KAPACITOU NEPREVYŠUJÚCOU 22 CESTUJÚCICH
1.1.

Minimálne rozmery východov
Týchto niekoľko druhov východov má nasledovné minimálne rozmery:
otvor

obslužné
dvere

rozmery

poznámky

výška vchodu
trieda:
A:
1 650 mm
B:
1 500 mm

Výška vchodu obslužných dverí sa meria ako vertikálna vzdialenosť nameraná na vertikálnej rovine horizontálnych priemetov stredného bodu otvoru dverí a horného povrchu najnižšieho schodu.

výška otvoru

vertikálna výška otvoru obslužných dverí je taká, aby umožnila
voľný priechod dvojitého panelu uvedeného v odseku 7.7.1.1
prílohy I. Horné rohy môžu byť zmenšené o zaoblenia s polomerom maximálne 150 mm.

šírka

v prípade vozidiel triedy B u ktorých sa výška otvoru obslužných dverí pohybuje od 1 400 mm do 1 500 mm, sa použije
minimálna šírka otvoru jednoduchých dverí 750 mm. V prípade všetkých vozidiel sa môže šírka ktorýchkoľvek obslužných dverí zmenšiť o 100 mm ak sa meranie vykonáva
na úrovni hmatadiel a o 250 mm v prípadoch kde si to vyžadujú zasahujúce kolesové oblúky alebo ovládací mechanizmus
automatických alebo diaľkovo ovládaných dverí alebo uhol
sklonu čelného skla.

jednoduché
dvere:

núdzovédvere

núdzové
okno

650 mm

dvojité
dvere:

1 200 mm

výška:

1 250 mm

šírka:

plocha
otvoru:

550 mm

4 000 cm2

šírka sa môže zmenšiť na 300 mm v prípadoch, ak si to vyžadujú zasahujúce kolesové oblúky, za predpokladu, že sa dodrží
šírka 550 mm v minimálnej výške 400 mm nad najspodnejšou
časťou otvoru dverí. Horné rohy môžu byť zmenšené o zaoblenia, s polomerom max. 150 mm.
pokiaľ ide o túto plochu, tak bude povolená 5 % tolerancia pre
typové schválenia vydané na jeden rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Musí byť možné vpísať do tejto plochy
obdĺžnik 500 mm × 700 mm.
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Vozidlo na ktoré sa vzťahuje odsek 7.7.1.9 prílohy I spĺňa požiadavky odseku 7.6.3.1 prílohy I alebo odseku
1.1 tejto prílohy, pokiaľ ide o núdzové okná a únikové poklopy, a nasledovné minimálne požiadavky, pokiaľ
ide o obslužné dvere a núdzové dvere:
otvor

obslužné
dvere

rozmery

výška otvoru:

poznámky

1 100 mm

šírka
jednoduché
dvere:

núdzovédvere

650 mm

dvojité
dvere:

1 200 mm

výška:

1 100 mm

šírka:

550 mm

Tento rozmer môže byť zmenšený o zaoblenie v rohoch otvoru
s polomerom najviac 150 mm.
Tento rozmer môže byť zmenšený o zaoblenie v rohoch otvoru
s polomerom max. 150 mm. Šírka môže byť zmenšená
o 100 mm ak sa meranie vykonáva na úrovni hmatadiel
a o 250 mm v prípadoch kde si to vyžadujú zasahujúce kolesové oblúky alebo ovládací mechanizmus automatických alebo
diaľkovo ovládaných dverí alebo uhol sklonu čelného skla.
šírka sa môže zmenšiť na 300 mm v prípadoch, ak si to vyžadujú zasahujúce kolesové oblúky, za predpokladu, že sa dodrží
šírka 550 mm v minimálnej výške 400 mm nad najspodnejšou
časťou otvoru dverí. Horné rohy môžu byť zmenšené o zaoblenia, s polomerom max. 150 mm.

1.2.

Umiestnenie východov

1.2.1.

Obslužné dvere sú umiestnené na tej strane vozidla, ktorá sa nachádza bližšie k tej strane vozovky, ktorá
zodpovedá smeru premávky v tej krajine v ktorej sa vozidlo prihlási, alebo na zadnej čelnej strane vozidla.

1.2.2.

Východy sú umiestnené tak, aby bol na každej strane vozidla minimálne jeden východ.

1.2.3.

Aj v prednej a aj v zadnej polovici priestoru pre cestujúcich sa nachádza minimálne jeden východ.

1.2.4.

Pokiaľ nie je namontovaný únikový poklop, tak minimálne jeden východ sa nachádza buď na zadnej čelnej
strane alebo na prednej čelnej strane vozidla.
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PRÍLOHA VII
POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ ZARIADENIA UĽAHČUJÚCE PRÍSTUP ĽUĎOM SO ZNÍŽENOU
POHYBLIVOSŤOU

1.

VŠEOBECNE
Táto príloha obsahuje ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na vozidlo navrhnuté tak, aby umožňovalo ľahký
prístup cestujúcim so zníženou pohyblivosťou a vozíčkarom.

2.

ROZSAH POSOBNOSTI
Tieto požiadavky sa uplatňujú na vozidlá umožňujúce ľahší prístup cestujúcim so zníženou
pohyblivosťou.

3.

POŽIADAVKY

3.1.

Schody
Výška prvého schodu od úrovne terénu u minimálne jedných obslužných dverí nesmie byť väčšia ako
250 mm v prípade vozidiel triedy I a A, a 320 mm v prípade vozidiel triedy II, III a B.
Ako alternatíva v prípade vozidiel triedy I a A, prvý schod od úrovne terénu nesmie byť vyšší ako
270 mm vo dvoch dverových otvoroch , pričom je to jeden vchod a jeden východ.
Môže sa použiť systém kľakadla alebo systém zatiahnuteľného schodu.
Výška schodov - až na prvý schod – od úrovne terénu pri vyššie uvedených dverách, v prístupovom
prechode a v chodbičke, nesmie byť väčšia ako 200 mm v prípade vozidiel triedy I a A a 250 mm
v prípade vozidiel triedy II, III a B.
Prechod medzi zníženou chodbičkou priestorom pre sedadlá sa nepovažuje za schod.

3.2.

Prioritné sedadlá a priestor pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou

3.2.1.

Minimálny počet dopredu a dozadu smerujúcich sedadiel navrhnutých ako prioritné sedadlá pre
invalidných cestujúcich sa nachádza v blízkosti obslužných dverí, ktoré sú vhodné na nastupovanie
a vystupovanie. Minimálny počet prioritných sedadiel je 4 pre triedu I, 2 pre triedu II a III a 1 pre triedu
A a B. Sedadlo, ktoré sa sklápa tak, aby neprekážalo v prípade že sa nepoužíva, nie je označené za
prioritné sedadlo. Odsek 7.7.8.5.2. prílohy I sa neuplatňuje na vozidlá, ktoré spĺňajú túto požiadavku.

3.2.2.

Pod alebo v tesnej blízkosti k minimálne k jednému prioritnému sedadlu musí byť dostatočný priestor
pre vodiaceho psa.

3.2.3.

Operadlá na ruky sú namontované na sedadlách medzi pozíciou sedadla a chodbičkou a dá sa nimi
ľahko pohybovať tak, aby neprekážali a umožnili ľahký prístup k sedadlu.
Hmatadlá sú namontované v blízkosti prioritných sedadiel takým spôsobom, aby ich bolo možné ľahko
uchopiť.

3.2.4.

Minimálna šírka čalúnenia prioritného sedadla, meraná od vertikálnej roviny prechádzajúcej stredom
pozície takýchto sedadiel, musí byť 220 mm na každej strane, alebo v prípade spojitého sedadla
220 mm pre každú pozíciu sedadiel na každej strane.

3.2.5.

Výška nestlačeného čalúnenia sedadla voči podlahe musí byť taká, aby vzdialenosť od podlahy po
horizontálnu rovinu tangenciálnu k prednému hornému povrchu čalúnenia sedadla činila 400 až
500 mm.

3.2.6.

Priestor na nohy v prípade pozícií prioritných sedadiel sa rozprestiera smerom dopredu od sedadla
z vertikálnej roviny prechádzajúcej cez prednú hranu čalúnenia sedadla. Takýto priestor na nohy
nemôže mať v žiadnom smere sklon väčší ako 8 %.
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3.2.7.

Každá pozícia prioritných sedadiel má svetlú výšku najmenej 1 300 mm pre vozidlá triedy
I a A a 900 mm pre vozidlá triedy II, merané od najvyššieho bodu nestlačeného čalúnenia sedadla. Táto
svetlá výška siaha nad vertikálny priemet celého sedadla a k nemu prislúchajúceho priestoru na nohy.
Zasahovanie zadného operadla sedadla alebo iného predmetu do tohto priestoru bude povolené za
predpokladu, že minimálny svetlý vertikálny priestor siahajúci 230 mm pred čalúnenie sedadla zostane
zachovaný. Tam, kde je prioritné sedadlo umiestnené tak, že je otočené ku priečke vyššej ako 1,2 m –
tento priestor sa stanoví na 300 mm.

3.3.

Komunikačné zariadenia

3.3.1.

Komunikačné zariadenia sa umiestnia v blízkosti každého prioritného sedadla a v každom priestore
vyhradené pre invalidné vozíky a nachádzajú sa vo výške 700 mm až 1 200 mm nad podlahou.

3.3.2.

Komunikačné zariadenia umiestnené v nízkopodlažnom priestore sú umiestnené vo výške 800 –
1 500 mm tam, kde sa nenachádzajú žiadne sedadlá.

3.3.3.

Ovládacie zariadenia pre internú komunikáciu sa uvedú do činnosti pomocou dlane ruky a obsahujú
kontrastujúcu farbu alebo farebný odtieň.

3.3.4.

Ak je vozidlo vybavené rampou alebo výťahom, tak zariadenia pre komunikáciu s vodičom sú
namontované zvonku v tesnej blízkosti dverí a najviac 1 300 mm od úrovne terénu.

3.4.

Piktogramy

3.4.1.

Vozidlá vybavené priestorom pre invalidné vozíky alebo prioritnými sedadlami sú opatrené
piktogramami v súlade s prílohou III, obr. 23 (a) viditeľnými zvonku, tak na prednej ľavej strane vozidla
ako aj v blízkosti príslušných obslužných dverí. Príslušné piktogramy sú rozmiestnené aj vnútri
v blízkosti priestorov pre invalidné vozíky alebo v blízkosti prioritných sedadiel.

3.5.

Sklon podlahy
Sklon každej chodbičky, prístupového prechodu alebo časti plochy podlahy medzi každým prioritným
sedadlom alebo priestorom pre invalidné vozíky a najmenej jedným vchodom a jedným východom
alebo kombinovaným vchodom a východom nesmie prekročiť hodnotu 8 %. Takéto plochy so sklonom
majú povrch s protišmykovou úpravou.

3.6.

Ustanovenia týkajúce sa umiestňovania invalidných vozíkov

3.6.1.

Pre každý invalidný vozík sa zabezpečí v priestore pre cestujúcich osobitná plocha o šírke najmenej
750 mm a dĺžke 1 300 mm. Pozdĺžna rovina tejto osobitnej plochy je rovnobežná s pozdĺžnou rovinou
vozidla a povrch podlahy tejto zvláštnej plochy je vybavený protišmykovou úpravou.
V prípade priestoru pre invalidný vozík navrhnutého pre invalidný vozík smerujúci dopredu, horná časť
pred ním umiestnených operadiel sedadiel môže zasahovať do priestoru pre invalidný vozík pokiaľ je
zabezpečený svetlý priestor tak, ako je to znázornené v prílohe III, obr. 22.

3.6.2.

Existuje aspoň jeden dverový otvor, cez ktorý môžu prechádzať vozíčkari. V prípade vozidiel triedy
I musia byť aspoň jedny prístupové dvere pre invalidný vozík byť obslužnými dverami. Prístupové dvere
pre invalidný vozík sú vybavené pomocným zariadením na nastupovanie, ktoré je v súlade
s ustanoveniami odseku 3.11.2 (systém kľakadla) tejto prílohy; je v kombinácii s ustanoveniami odseku
3.11.3 (výťah) alebo 3.11.4 (rampa) tejto prílohy.

3.6.3.

Dvere umožňujúce prístup pre invalidný vozík – ktoré nie sú obslužnými dverami – majú minimálnu
výšku 1 400 mm. Minimálna šírka všetkých dverí umožňujúcich prístup invalidných vozíkov do
vozidla je 900 mm , môže byť však zmenšená o 100 mm, pokiaľ sa meranie vykonáva na úrovni
hmatadiel.

3.6.4.

Existuje možnosť dostať sa s referenčným invalidným vozíkom o rozmeroch znázornených v prílohe
III, obr. 21 z vonkajšej strany vozidla cez minimálne cez jedny z dverí, určených pre prístup
s invalidným vozíkom do vyhradeného priestoru (priestorov).
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3.7.

Sedadlá v priestore pre invalidné vozíky

3.7.1.

V priestore pre invalidné vozíky môžu byť zabudované sklápacie sedadlá. Tieto sedadlá – ak sú zložené
a nepoužívajú sa – nezasahujú do priestoru pre invalidné vozíky.

3.7.2.

Vozidlo môže byť vybavené demontovateľnými sedadlami zabudovanými v priestore pre invalidné
vozíky za predpokladu, že takéto sedadlá môže ľahko demontovať vodič alebo iný člen posádky.

3.7.3.

Ak priestor na nohy ktoréhokoľvek sedadla alebo časť sklápacieho sedadla ktoré sa práve používa,
zasahuje do priestoru pre invalidné vozíky, tak na takýchto sedadlách alebo v ich blízkosti musí byť
upevnená značka s nasledovným textom:„Uvoľnite prosím tento priestor pre vozíčkara“.

3.8.

Stabilita invalidných vozíkov

3.8.1.

Systém na obmedzenie invalidných vozíkov. Ako alternatíva k požiadavkám obsiahnutým v odsekoch
3.8.1.1. až 3.8.1.2.3. , obmedzovacie systémy môžu vyhovovať požiadavkám uvedeným v odsekoch
3.8.2. až 3.8.2.11.

3.8.1.1.

Vo vozidle, kde sa nevyžaduje, aby sedadlá pre cestujúcich boli vybavené akýmkoľvek systémom
na obmedzovanie užívateľov, priestor pre invalidné vozíky sa vybaví obmedzovacím systémom, ktorý
zaručí stabilitu invalidných vozíkov.

Vykoná sa statická skúška v súlade s nasledovnými požiadavkami:
a) na samotný obmedzovací systém sa pôsobí silou 250 daN ± 20 daN na každý jeden invalidný vozík.
b) táto sila pôsobí v horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla, pokiaľ
obmedzovací systém nie je pripevnený k podlahe vozidla. Ak je obmedzovací systém pripevnený
ku podlahe, tak potom sila pôsobí v uhle 45 ± 10o voči horizontálnej rovine smerom k prednej časti
vozidla;
c) sila pôsobí najmenej 1,5 sekundy;
d) obmedzovací systém musí túto skúšku vydržať. Trvalá deformácia, vrátane čiastočného prasknutia
alebo zlomenia obmedzovacieho systému nebude predstavovať poruchu (zlyhanie), ak sa bude
požadovanou silou pôsobiť počas určenej doby. Blokovacie zariadenie umožňujúce invalidnému
vozíku opustiť vozidlo sa musí dať ovládať manuálne po prekonaní ťažnej sily.

3.8.1.2.

Ak sa vyžadujú sedadlá pre cestujúcich vybavené obmedzovacími systémami užívateľa, tak každý
priestor pre invalidné vozíky sa zabezpečí obmedzovacím systémom, ktorý je schopný obmedzovať aj
invalidný vozík a aj jeho užívateľa.
Tento obmedzovací systém a jeho ukotvenia sú konštruované tak, aby odolali ekvivalentným silám,
ktoré sa vyžadujú v prípade obmedzovacích systémov pre sedadlá cestujúcich a ich užívateľov.

Vykoná sa statická skúška v súlade s nasledovnými požiadavkami:
a) sily uvádzané v tomto materiáli pôsobia v smere dopredu a dozadu, samostatne a na samotný
obmedzovací systém;
b) sila pôsobí po dobu najmenej 0,2 sekundy;
c) obmedzovací systém musí túto skúšku vydržať. Trvalá deformácia vrátane čiastočného prasknutia
alebo zlomenia obmedzovacieho systému nepredstavuje poruchu (zlyhanie), ak sa požadovanou
silou pôsobiť počas určenej doby. Blokovacie zariadenie umožňujúce invalidnému vozíku opustiť
vozidlo sa ovláda manuálne po prekonaní ťažnej sily.
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3.8.1.2.1.

V smere dopredu v prípade oddeleného obmedzovacieho systému pre invalidné vozíky a pre užívateľov invalidných
vozíkov.

3.8.1.2.1.1.

Pre kategóriu M2:
a) 1 110 daN ± 20 daN v prípade brušného pásu. Sila pôsobí na obmedzovací systém užívateľa
invalidného vozíka v horizontálnej rovine vozidla a smerom do prednej časti vozidla, pokiaľ
obmedzovací systém nie je pripevnený k podlahe vozidla. Pokiaľ je obmedzovací systém pripevnený
k podlahe vozidla, tak sila musí pôsobiť v uhle
b) 45 ± 10o voči horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla; 675 daN ± 20 daN
k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla na brušnú časť pásu
a 675 daN ± 20 daN k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla na trupovú
časť pásu v prípade trojbodového pásu;
c) 1 715 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla na obmedzovací systém invalidného vozíka;
d) sily pôsobia súčasne.

3.8.1.2.1.2.

Pre kategóriu M3:
a) 740 daN ± 20 daN v prípade brušného pásu. Sila pôsobí na obmedzovací systém užívateľa
invalidného vozíka v horizontálnej rovine vozidla a smerom do prednej časti vozidla, pokiaľ
obmedzovací systém nie je pripevnený k podlahe vozidla. Pokiaľ je obmedzovací systém pripevnený
k podlahe vozidla, tak sila musí pôsobiť v uhle 45 ± 10o voči horizontálnej rovine vozidla a smerom
k prednej časti vozidla;
b) 450 daN ± 20 daN k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla na brušnú časť
pásu a 450 daN ± 20 daN k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla
na trupovú časť pásu v prípade trojbodového pásu;
c) 1 130 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla na obmedzovací systém invalidného vozíka;
d) sily pôsobia súčasne.

3.8.1.2.2.

V smere dopredu v prípade kombinovaného obmedzovacieho systému pre invalidné vozíky a pre užívateľov
invalidných vozíkov

3.8.1.2.2.1.

Pre kategóriu M2:
a) 1 110 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o voči horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla; na obmedzovací systém užívateľa invalidného vozíka v prípade brušného pásu;
b) 675 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o voči horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla na brušnú časť pásu a 675 daN ± 20 daN k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej
časti vozidla na trupovú časť pásu v prípade trojbodového pásu;
c) 1 715 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla na obmedzovací systém invalidného vozíka;
d) sily pôsobia súčasne.

3.8.1.2.2.2.

Pre kategóriu M3:
a) 740 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o voči horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla; na obmedzovací systém užívateľa invalidného vozíka v prípade brušného pásu;
b) 450 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o k k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla
na brušnú časť pásu a 450 daN ± 20 daN k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla na trupovú časť pásu v prípade trojbodového pásu;
c) 1 130 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o k horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla na obmedzovací systém invalidného vozíka;
d) sily pôsobia súčasne.
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3.8.1.2.3.

V smere dozadu:
a) 810 daN ± 20 daN v uhle 45 ± 10o k horizontálnej rovine vozidla a smerom k zadnej časti vozidla
na obmedzovací systém invalidného vozíka.

3.8.2.

Alternatívny obmedzovací systém invalidného vozíka:

3.8.2.1.

priestor pre invalidný vozík sa zabezpečí obmedzovacím systémom invalidného vozíka vhodným
na použitie pre bežný invalidný vozík a umožní prepravu invalidného vozíka a jeho užívateľa otočeného
smerom k prednej časti vozidla;

3.8.2.2.

priestor pre invalidný vozík sa zabezpečí obmedzovacím systémom užívateľa invalidného vozíka, ktorý
pozostáva minimálne z dvoch kotevných bodov a z panvového obmedzenia (brušný pás) navrhnutého
a skonštruovaného z komponentov, ktoré sa správajú obdobným spôsobom ako komponenty
sedadlového pása vyhovujúceho smernici 77/541/EHS po zmene a doplnení;

3.8.2.3.

každý obmedzovací systém namontovaný v priestore pre invalidné vozíky sa dá v prípade núdze ľahko
uvoľniť.

3.8.2.4.

každý obmedzovací systém invalidných vozíkov musí buď:

3.8.2.4.1.

vyhovovať požiadavkám na dynamickú skúšku popísaným v odseku 3.8.2.8 a byť bezpečne pripevnený
k ukotveniam vozidla, ktoré spĺňajú požiadavky statickej skúšky v zmysle odseku 3.8.2.6; alebo

3.8.2.4.2.

byť bezpečne pripevnený k ukotveniu vozidla tak, aby takáto kombinácia obmedzovacieho systému
a ukotvení vyhovovala požiadavkám uvedeným v odseku 3.8.2.8.

3.8.2.5.

každý obmedzovací systém užívateľa invalidných vozíkov musí buď:

3.8.2.5.1.

vyhovovať požiadavkám na dynamickú skúšku popísaným v odseku 3.8.2.9. a byť bezpečne pripevnený
k ukotveniam vozidla, ktoré spĺňajú požiadavky statickej skúšky v zmysle odseku 3.8.2.6; alebo

3.8.2.5.2.

byť bezpečne pripevnený k ukotveniu vozidla tak, aby takáto kombinácia obmedzovacieho systému
a ukotvení vyhovovala požiadavkám dynamickej skúšky popísanej v odseku 3.8.2.9, ak bude pripojený
k ukotveniam nastaveným tak, ako je to opísané v odseku 3.8.2.6.7.

3.8.2.6.

Statická skúška sa vykoná v bodoch ukotvenia tak pre obmedzovací systém invalidného vozíka ako aj
pre obmedzovací systém užívateľa invalidného vozíka v súlade s nasledovnými požiadavkami:

3.8.2.6.1.

sily uvedené v odseku 3.8.2.7 pôsobia prostredníctvom zariadenia reprodukujúceho geometriu
obmedzovacieho systému invalidného vozíka;

3.8.2.6.2.

sily uvedené v odseku 3.8.2.7.3 pôsobia prostredníctvom zariadenia reprodukujúceho geometriu
obmedzovacieho systému užívateľa invalidného vozíka a prostredníctvom trakčného zariadenia
uvedené v odseku 5.3.4 prílohy I k smernici 76/115/EHS;

3.8.2.6.3.

sily opísané v odseku 3.8.2.6.1 a 3.8.2.6.2 budú pôsobiť súčasne v smere dopredu a v uhle 10o ± 5o
nad horizontálnou rovinou;

3.8.2.6.4.

sily popísané v odseku 3.8.2.6.1. budú pôsobiť v smere dozadu a v uhle 10o ± 5o nad horizontálnou
rovinou;

3.8.2.6.5.

sily pôsobia čo možno najrýchlejšie cez stredovú vertikálnu os priestoru pre invalidné vozíky; a

3.8.2.6.6.

sila pôsobí po dobu najmenej 0,2 sekúnd;

3.8.2.6.7.

skúška sa uskutoční na reprezentatívnej sekcii konštrukcie vozidla spolu s akýmkoľvek príslušenstvom
nachádzajúcim sa vo vozidle u ktorého je predpoklad, že prispeje k pevnosti alebo tuhosti konštrukcie.

3.8.2.7.

Sily uvedené v odseku 3.8.2.6 sú nasledovné:

3.8.2.7.1.

V prípade ukotvení slúžiacich pre obmedzovací systém invalidných vozíkov zabudovaný vo vozidle
kategórie M2:
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3.8.2.7.1.1.

1 100 daN pôsobí v pozdĺžnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla vo výške nie menej ako
200 mm a nie viac ako 300 mm, merané vertikálne od podlahy priestoru pre invalidné vozíky, a

3.8.2.7.1.2.

550 daN pôsobí v pozdĺžnej rovine vozidla a smerom k zadnej časti vozidla vo výške nie menej ako
200 mm a nie viac ako 300 mm, merané vertikálne od podlahy priestoru pre invalidné vozíky;

3.8.2.7.2.

v prípade ukotvení slúžiacich pre obmedzovací systém invalidných vozíkov zabudovaný vo vozidle
kategórie M3:

3.8.2.7.2.1.

740 daN pôsobí v pozdĺžnej rovine vozidla a smerom k prednej časti vozidla vo výške nie menej ako
200 mm a nie viac ako 300 mm, merané vertikálne od podlahy priestoru pre invalidné vozíky, a

3.8.2.7.2.2

. 370 daN pôsobí v pozdĺžnej rovine vozidla a smerom k zadnej časti vozidla vo výške nie menej ako
200 mm a nie viac ako 300 mm, merané vertikálne od podlahy priestoru pre invalidné vozíky;

3.8.2.7.3.

v prípade ukotvení zabezpečených pre obmedzovací systém užívateľa invalidného vozíka sú dané sily
v súlade s požiadavkami odseku 5.4 prílohy I k smernici 76/115/EHS.

3.8.2.8.

Obmedzovací systém invalidného vozíka sa podrobí dynamickej skúške vykonanej v súlade
s nasledovnými požiadavkami:

3.8.2.8.1.

skúšobný vozík predstavujúci invalidný vozík o hmotnosti 85 kg sa vystaví, z rýchlosti 48 km/h až 50
km/h až po zastavenie, časovému impulzu spomaľovania:

3.8.2.8.1.1.

presahujúcemu hodnotu 20 g v smere dopredu na celkovú dobu najmenej 0,015 sekundy;

3.8.2.8.1.2.

Presahujúcemu hodnotu 15 g v smere dopredu na celkovú dobu najmenej 0,04 sekundy;

3.8.2.8.1.3.

presahujúcemu dĺžku trvania 0,075 sekúnd;

3.8.2.8.1.4.

nepresahujúcemu 28 g na dobu nie dlhšiu ako 0,8 sekúnd;

3.8.2.8.1.5.

nepresahujúcemu dĺžku trvania 0,12 sekúnd, a

3.8.2.8.2.

skúšobný vozík predstavujúci invalidný vozík o hmotnosti 85 kg sa vystaví, z rýchlosti 48 km/h až 50
km/h až po zastavenie, časovému impulzu spomaľovania:

3.8.2.8.2.1.

presahujúcemu hodnotu 5 g v smere dozadu na celkovú dobu najmenej 0,015 sekúnd;

3.8.2.8.2.2.

nepresahujúcemu hodnotu 8 g smerom dozadu a na dobu nie dlhšiu ako 0,02 sekúnd;

3.8.2.8.3.

skúška podľa odseku 3.8.2.8.2 sa neuplatňuje, pokiaľ sa používajú rovnaké obmedzovacie systémy aj
v smere dopredu a aj v smere dozadu alebo ak bola vykonaná ekvivalentná skúška;

3.8.2.8.4.

na účely vyššie uvedenej skúšky bude obmedzovací systém invalidných vozíkov pripevnený k:

3.8.2.8.4.1.

ukotveniam pripevneným ku skúšobnému vybaveniu, ktoré reprezentuje geometriu ukotvení vo
vozidle pre ktoré je takýto obmedzovací systém určený, alebo

3.8.2.8.4.2.

k ukotveniam, ktoré tvoria časť reprezentatívnej sekcie vozidla, pre ktoré je daný obmedzovací systém
určený, nastaveným tak, ako je opísané v odseku 3.8.2.6.7.

3.8.2.9.

Obmedzovací systém užívateľov invalidného vozíka spĺňa skúšobné požiadavky uvedené v odseku
2.7.8.4. prílohy I k smernici 77/541/EHS alebo požiadavky ekvivalentnej skúšky s časovým impulzom
spomaľovania tak, ako je opísané v odseku 3.8.2.8.1. Sedadlový pás schválený v súlade so smernicou
77/541/EHS a aj takto označený, sa považuje za vyhovujúci.

3.8.2.10.

Skúška podľa odseku 3.8.2.6., 3.8.2.8 alebo 3.8.2.9. sa považuje za neúspešnú vtedy, ak nie sú splnené
nasledovné požiadavky:

3.8.2.10.1.

žiadna časť systému nesmie zlyhať ani sa nesmie uvoľniť zo svojho ukotvenia alebo z vozidla počas
skúšky;
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3.8.2.10.2.

mechanizmus na uvoľňovanie invalidného vozíka a jeho užívateľa sa po ukončení skúšky musí dať
uvoľniť;

3.8.2.10.3.

v priebehu skúšky v zmysle odseku 3.8.2.8 sa invalidný vozík nesmie posunúť o viac ako 200 mm
v pozdĺžnej rovine vozidla;

3.8.2.10.4.

žiadna časť systému nesmie byť deformovaná po ukončení skúšky do takej miery, aby ostré hrany alebo
iné výčnelky mohli spôsobiť poranenie.

3.8.2.11.

Návod na používanie tohto systému sa nachádza v blízkosti.

3.8.3.

Ako alternatíva k ustanoveniam k odseku 3.8.8.1, je priestor pre invalidné vozíky navrhnutý tak, aby
užívateľ invalidného vozíka mohol cestovať neobmedzene takým spôsobom, že invalidný vozík bude
otočený smerom dozadu proti podpere alebo chrbtovej opierke, v súlade s nasledovnými
ustanoveniami:
a) jedna z pozdĺžnych strán priestoru pre invalidné vozíky sa nachádza proti bočnej stene vozidla;
b) na prednom konci priestoru pre invalidné vozíky sa nachádza podpera alebo chrbtová opierka
kolmá k pozdĺžnej osi vozidla;
c) táto podpera alebo chrbtová opierka je skonštruovaná tak, aby sa kolesá alebo zadná strana
invalidného vozíka dotýkali podpery alebo chrbtovej opierky – aby sa zabránilo prevráteniu
invalidného vozíka;
d) podpera alebo chrbtová opierka radu sedadiel vpredu je schopná odolať sile 250 daN ± 20 daN
na jeden invalidný vozík. Táto sila pôsobí v horizontálnej rovine vozidla a smerom k prednej časti
vozidla v strede podpery alebo chrbtovej opierky. Sila pôsobí po dobu najmenej 1,5 sekundy;
e) na bočnej stene vozidla je namontované madlo alebo hmatadlo tak, aby ho užívateľ invalidného
vozíka mohol ľahko uchopiť;
f) na opačnej strane priestoru pre invalidné vozíky je namontované zatiahnuteľné madlo alebo
podobné zariadenie, ktoré zabráni bočnému posunu invalidného vozíka a ktoré môže užívateľ
invalidného vozíka ľahko uchopiť;
g) povrch podlahy vo vyhradenom priestore má protišmykovú úpravu;
h) v priestore pre invalidné vozíky visí oznam s nasledovným textom:
„Tento priestor je vyhradený pre invalidné vozíky. Invalidný vozík musí byť umiestnený tak, aby bol otočený
čelom dozadu a aby sa opieral o podperu alebo chrbtovú opierku, pričom má zatiahnutú brzdu.“

3.9.

Ovládacie zariadenia dverí

3.9.1.

Akékoľvek ovládanie otvorenia nachádzajúce sa v blízkosti dverí uvedené v odseku 3.6, či sa už
nachádza na vonkajšej strane alebo na vnútornej strane vozidla, nesmie byť vyššie ako 1 300 mm od
úrovne terénu alebo od podlahy.

3.10.

Osvetlenie

3.10.1.

Zabezpečí sa primerané osvetlenie plochy vo vnútri a taktiež z vonkajšej strany vozidla tak, aby ľudia
so zníženou pohyblivosťou mohli nastupovať a vystupovať bezpečne. Akékoľvek osvetlenie, ktoré by
mohlo mať vplyv na zrak a videnie vodiča sa môže používať iba vtedy, ak vozidlo stojí.

3.11.

Ustanovenia týkajúce sa pomocných zariadení slúžiacich na nastupovanie

3.11.1.

Všeobecné požiadavky

3.11.1.1.

Ovládacie mechanizmy, ktorými sa uvádzajú do činnosti pomocné zariadenia slúžiace na nastupovanie
sa zreteľne označia. O vysunutej alebo zníženej polohe pomocného zariadenia slúžiaceho
na nastupovanie sa vodičovi indikuje pomocou kontrolného zariadenia.
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3.11.1.2.

V prípade poruchy bezpečnostného zariadenia budú výťahy, rampy a systém kľakadla vyradené
z prevádzky , pokiaľ sa nedajú bezpečne prevádzkovať manuálne. Typ na umiestnenie núdzového
ovládacieho mechanizmu sa zreteľne vyznačí. V prípade výpadu energie sa výťahy a rampy ovládajú
manuálne.

3.11.1.3.

Prístup k jedným z obslužných alebo núdzových dverí vo vozidle môže byť zatarasený pomocným
zariadením na nastupovanie za predpokladu, že sú z vnútornej ako aj vonkajšej strany vozidla splnené
nasledovné dve podmienky:
— zariadenie na nastupovanie neprekáža kľučke alebo inému zariadeniu slúžiacemu na otváranie
dverí,
— zariadením na nastupovanie a dá ľahko manipulovať tak, aby dverový otvor zostal voľný pre prípad
núdzovej situácie.

3.11.2.

Systém kľakadla

3.11.2.1.

Prevádzkovanie systému kľakadla je možné realizovať pomocou vypínača.

3.11.2.2.

Akékoľvek ovládacie zariadenie , ktorým sa spúšťa alebo dvíha ktorákoľvek časť alebo celá karoséria voči
povrchu vozovky musí byť zreteľne označené a musí byť pod priamym dozorom vodiča.

3.11.2.3.

Proces spúšťania alebo dvíhania sa musí dať v ktoromkoľvek momente zastaviť a okamžite reverzovať
ovládacím zariadením, ktoré sa nachádza v dosahu vodiča sediaceho v kabínke. Takéto ovládacie
zariadenie sa musí nachádzať aj v blízkosti všetkých ostatných ovládacích zariadení slúžiacich
na prevádzkovanie systému kľakadla.

3.11.2.4.

Akýkoľvek systém kľakadla namontovaný vo vozidle neumožní:
riadenie vozidla rýchlosťou vyššou ako 5 km/h ak sa vozidlo nachádza v nižšej polohe ako je bežná
cestovná výška, alebo
dvíhanie alebo spúšťanie vozidla ak je z akýchkoľvek dôvodov blokovaná činnosť obslužných dverí.

3.11.3.

Výťah

3.11.3.1

Všeobecné ustanovenie

3.11.3.1.1.

Výťah je schopný prevádzky len v prípade stojaceho vozidla. Keď sa po spustení začne následné dvíhanie
plošiny, tak sa automaticky uvedie do činnosti zariadenie zabraňujúce nakláňaniu invalidného vozíka.

3.11.3.1.2.

Plošina výťahu nesmie byť užšia ako 800 mm a kratšia ako 1 200 mm a je schopná činnosti keď nesie
hmotnosť najmenej 300 kg.

3.11.3.2.

Ďalšie technické požiadavky na výťahy ovládané mechanicky

3.11.3.2.1.

Riadenie prevádzky sa navrhne tak, aby sa po uvoľnení automaticky vrátilo do vypnutej polohy. Ak
k tomu dôjde, tak pohyb výťahu sa okamžite zastaví a je možné ním pohybovať v oboch smeroch.

3.11.3.2.2.

Bezpečnostné zariadenie (napr. reverzný mechanizmus) chráni oblasti, ktoré sú pre operátora
neviditeľné a tam, kde by pohyb výťahu mohol zachytiť alebo rozdrviť predmety.

3.11.3.2.3.

V prípade, že sa jedno z týchto bezpečnostných zariadení uvedie do činnosti, tak pohyb výťahu sa
okamžite zastaví a začne sa pohyb v opačnom smere.

3.11.3.3.

Činnosť výťahov ovládaných mechanicky

3.11.3.3.1.

Ak sa výťah nachádza pri obslužných dverách v priamom zornom poli vodiča vozidla, tak potom tento
výťah môže ovládať vodič sediaci na svojom sedadle.
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3.11.3.3.2.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa ovládací mechanizmus nachádza pri výťahu. Aktivovať alebo
deaktivovať ich môže iba vodič zo svojho sedadla.

3.11.3.4.

Manuálne ovládaný výťah

3.11.3.4.1.

Výťah je konštruovaný tak, aby jeho činnosť bola riadená ovládacími mechanizmami nachádzajúcimi
sa vedľa výťahu.

3.11.3.4.2.

Výťah je konštruovaný tak, aby si jeho činnosť nevyžadovala nadmerné sily.

3.11.4.

Rampa

3.11.4.1.

Všeobecné ustanovenia

3.11.4.1.1.

Rampa sa môže uviesť do činnosti iba v prípade ak vozidlo stojí.

3.11.4.1.2.

Hrany na vonkajšej strane sú zaoblené na polomer minimálne 2,5 mm. Rohy na vonkajšej strane sú
zaoblené na polomer minimálne 5 mm.

3.11.4.1.3.

Minimálna šírka rampy je 800 mm. Sklon rampy, keď sa vysunie alebo rozloží na obrubník o výške
150 mm, neprekročí hodnotu 12 %. Na dosiahnutie tejto podmienky sa môže použiť aj systém kľakadla.

3.11.4.1.4.

Každá rampa, ktorá je, ak je už pripravená na používanie, dlhšia ako 1 200 mm je prispôsobená
zariadením, ktoré zabráni, aby sa invalidný vozík nakláňal do strán.

3.11.4.1.5.

Každá rampa schopná bezpečnej prevádzky s nákladom 300 kg.

3.11.4.2.

Režimy prevádzky

3.11.4.2.1.

Vysunutie alebo zatiahnutie rampy sa môže vykonať buď manuálne alebo pomocou mechanického
ovládania.

3.11.4.3.

Dodatočné technické požiadavky na mechanicky ovládané rampy

3.11.4.3.1.

Vysunutie a zatiahnutie rampy sa indikuje blikajúcimi žltými svetlami a akustickým signálom; rampy
sú identifikovateľné podľa zreteľne viditeľných červených a bielych výstražných označení s vratným
odrazom na vonkajších hranách.

3.11.4.3.2.

Vysunutie rampy v horizontálnom smere je chránené bezpečnostným zariadením.

3.11.4.3.3.

V prípade uvedenia jedného z týchto zariadení do činnosti sa pohyb rampy okamžite zastaví.

3.11.4.3.4.

Horizontálny pohyb rampy sa preruší, ak je táto rampa zaťažená hmotnosťou 15 kg.

3.11.4.4.

Činnosť rámp ovládaných mechanicky.

3.11.4.4.1.

Ak sa rampa nachádza pri obslužných dverách v priamom zornom poli vodiča vozidla, tak potom túto
rampu môže ovládať vodič sediaci na svojom sedadle.

3.11.4.4.2.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa ovládací mechanizmus nachádza pri rampe. Aktivovať alebo
deaktivovať ho môže iba vodič zo svojho sedadla.

3.11.4.5.

Manuálne ovládaná rampa.

3.11.4.5.1.

Rampa je konštruovaná tak, aby si jeho činnosť nevyžadovala nadmerné sily.
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PRÍLOHA VIII
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA POSCHODOVÉ VOZIDLÁ

Táto príloha obsahuje požiadavky na poschodové vozidlá, pokiaľ sa tieto líšia od základných požiadaviek z prílohy
I. Nižšie uvedené odseky alebo pododseky nahradia tieto odseky alebo pododseky ekvivalentnými číslami v prílohe
I. Pokiaľ nie je uvedené inak, tak všetky ostatné požiadavky prílohy I sa vzťahujú na poschodové vozidlá. Číslovanie
nižšie uvedených odsekov je rovnaké ak v prílohe I.
7.4.2.1.

Záťaže rovnajúce sa Q (ako je to definované v odseku 7.4.3.3.1. prílohy I k smernici 97/27/ES) sa
umiestnia na každé sedadlo na hornom poschodí. Ak je vozidlo určené na používanie s členom posádky,
ktorý nesedí, tak potom ťažisko hmotnosti 75 kg predstavujúce člena posádky sa umiestni do chodbičky
na hornom poschodí vo výške 875 mm. V batožinových priestoroch sa nenachádza žiadna batožina.

7.5.5.

Hasiace prís troje a vybav enie na pos k ytnutie prvej pomoci

7.5.5.1.

Vytvorí sa priestor na namontovanie dvoch hasiacich prístrojov, pričom jeden z nich sa nachádza
v blízkosti sedadla vodiča a druhý na hornom poschodí. tento priestor nie je menší ako 15 dm3.

7.6.

Východy

7.6.1.

Počet východov

7.6.1.1.

Každé poschodové vozidlo má na dolnom poschodí dvoje dvere (pozri odsek 7.6.2.2.). Minimálny počet
požadovaných obslužných dverí je nasledovný:
počet obslužných dverí na poschodovom vozidle

počet cestujúcich

7.6.1.4.

trieda I a A

trieda II

trieda III a B

9-45

1

1

1

46-70

2

1

1

71-100

2

2

1

> 100

4

3

1

Minimálny počet núdzových východov je taký, aby bol celkový počet východov nasledovný, pričom
počet východov sa stanoví osobitne pre každé poschodie a pre každý samostatný priestor. Toaletné
priestory a kuchynky sa nepovažujú za samostatné priestory pre účely definovania počtu núdzových
východov. Únikové poklopy sa môžu počítať iba ako jeden z vyššie uvedených počtov núdzových
východov:
počet cestujúcich a členov posádky na jedno oddelenie,
ktorí sú umiestnení v každom oddieli alebo na každom
poschodí

minimálny celkový počet núdzových východov

1-8

2

9-16

3

17-30

4

31-45

5

46-60

6

61-75

7

76-90

8

91-110

9

111-130

10

> 130

11
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Únikové poklopy naviac k núdzovým dverám a oknám sú namontované na streche horného poschodia
vozidiel triedy II a triedy III. Môžu byť namontované aj na vozidlách triedy I. V takomto prípade je
minimálny počet poklopov nasledovný:
celkový počet cestujúcich na hornom poschodí (Aa)

počet poklopov

nie viac ako 50

1

viac ako 50

2

7.6.1.12.

Každé prepojovacie schodište sa považuje za východ z horného poschodia.

7.6.1.13.

Všetky osoby nachádzajúce sa na spodnom poschodí majú v núdzovej situácii prístup k opusteniu
vozidla bez toho, aby vkročili na horné poschodie.

7.6.1.14.

Chodbička horného poschodia je spojená jedným alebo viacerými prepojovacími schodišťami
s prístupovým priechodom obslužných dverí alebo s chodbičkou spodného poschodia vo vzdialenosti
do 3 metrov od obslužných dverí;
a) vo vozidlách triedy Ia II sa nachádzajú dve alebo najmenej jedno plus jedno polovičné schodište,
pokiaľ sa na hornom poschodí preváža viac ako 50 cestujúcich;
b) vo vozidlách triedy III sa nachádzajú dve alebo najmenej jedno plus jedno polovičné schodište,
pokiaľ sa na hornom poschodí preváža viac ako 30 cestujúcich.

7.6.2.

Umiestnenie východov

7.6.2.2.

Dvoje dvere uvedené v odseku 7.6.1.1. sú oddelené tak, aby vzdialenosť medzi priečnymi vertikálnymi
rovinami prechádzajúcimi stredmi ich plochy nebola menšia ako 25 % celkovej dĺžky vozidla alebo 40 %
celkovej dĺžky oddielu pre cestujúcich na spodnom poschodí; toto sa neuplatňuje vtedy, ak sa tieto dvoje
dvere nachádzajú na rôznych stranách vozidla. Ak jedny z týchto dvoch dverí tvoria časť dvojitých dverí,
tak potom sa vzdialenosť meria medzi tými dvomi dverami, ktoré sú od seba najvzdialenejšie.

7.6.2.3.

Východy na každom poschodí sa umiestnia tak, aby ich počet na každej strane vozidla bol rovnaký.

7.6.2.4.

Na každom hornom poschodí je minimálne jeden núdzový východ umiestnený buď na zadnej čelnej
ploche, alebo prednej čelnej ploche vozidla.

7.6.4.

Technické požiadavky na všetky obslužné dvere

7.6.4.6.

Ak priamy výhľad nie je adekvátny, tak sa inštalujú optické alebo iné zariadenia, ktoré umožnia vodičovi
z jeho sedadla zistiť prítomnosť cestujúceho v bezprostrednej blízkosti každých obslužných dverí
z vonkajšej strany, ktoré nie sú automaticky ovládanými obslužnými dverami. V prípade vozidiel triedy
I sa táto požiadavka vzťahuje aj na vnútorný priestor všetkých obslužných dverí a na bezprostredné
okolie každého prepojovacieho schodišťa na hornom poschodí.

7.6.7.

Technické požiadavky na núdzové dvere

7.6.7.3.

Každé ovládanie alebo zariadenie na otváranie núdzových dverí na spodnom poschodí zvonku sa
umiestni vo výške 1 000 až 1 500 mm nad úrovňou terénu a nie ďalej ako 500 mm od dverí. V prípade
vozidiel tried I, II a III je každé ovládanie alebo zariadenie na otváranie núdzových dverí zvnútra
umiestnenie vo výške 1 000 až 1 500 mm nad povrchom podlahy alebo schodu najbližšieho
k takémuto ovládaniu a nie je ďalej ako 500 mm od dverí. Toto sa neuplatňuje na ovládacie mechanizmy
umiestnené v dosahu vodiča.
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7.7.5.

C h o d b i č k y (pozri obr. 1)

7.7.5.1.

Chodbičky vozidla sú navrhnuté a konštruované tak, aby umožnili voľný prechod meracieho zariadenia
pozostávajúceho z dvoch súosových valcov s obráteným zrezaným kužeľom vsunutým medzi ne,
pričom meracie zariadenie má nasledovné rozmery:
(v mm)
trieda I (*)

horné/spodné
poschodie

horné
poschodie

trieda II (*)

spodné
poschodie

horné
poschodie

trieda III (*)

spodné
poschodie

horné
poschodie

spodné
poschodie

priemer spodného
valca

450

450

350

350

300

300

výška spodného
valca

900

1 020
(900/990)

900

1 020
(900/990)

900

1 020
(900/990)

priemer horného
valca

550

550

550

550

450

450

výška horného
valca

500

500

500

500

500

500

1 680

1 800
(1 680/1 770)

1 680

1 800
(1 680/1 770)

1 680

1 800
(1 680/1 770)

celková
výška

(*) Rozmery v zátvorkách sa týkajú najzadnejšej časti spodného poschodia a iba v blízkosti prednej nápravy (pozri
odsek 7.7.5.10).

Meracie zariadenie môže prísť do kontaktu s pásovými závesmi pre stojacich cestujúcich a odsunúť ich
nabok. Priemer horného valca môže byť v hornej časti znížený na 300 mm, ak je do toho zahrnutý uhol
nepresahujúci hodnotu 30 stupňov od horizontálnej línie (obr. 1).
7.7.5.3.

V prípade kĺbových autobusov alebo autokarov je meracie zariadenie definované v odseku 7.7.5.1 prejsť
bez prekážok cez kĺbovú sekciu na ktoromkoľvek poschodí, kde dve sekcie dovoľujú priamy prechod
cestujúcim. Do chodbičky neprečnieva žiadna časť mäkkého poťahu (obloženia) tejto sekcie vrátane častí
mechu.

7.7.5.10.

Celková výška meracieho zariadenia uvedená odseku 7.7.5.1 môže byť znížená:
— z 1 800 mm na 1 680 mm v ktorejkoľvek časti chodbičky spodného poschodia za priečnou
vertikálnou rovinou umiestnenou 1 500 mm pred stredom zadnej nápravy (najprednejšia zadná
náprava v prípade vozidiel s viac ako s jednou zadnou nápravou),
— z 1 800 mm na 1 770 mm v prípade obslužných dverí, ktoré sú umiestnené pred prednou nápravou
ktorejkoľvek časti chodbičky umiestnenou medzi dvomi priečnymi vertikálnymi rovinami
nachádzajúcimi sa 800 mm pred a za stredovou čiarou prednej nápravy.

7.7.7.

Schody

7.7.7.1.

Maximálne 850 mm v prípade núdzových dverí na spodnom podlaží a maximálne 1 500 mm v prípade
núdzových dverí na hornom podlaží.

7.7.8.6.

Svetlá výška nad pozíciami sedadiel

7.7.8.6.1.

Každá pozícia sedadiel má svetlú výšku minimálne 900 mm meranú od najvyššieho bodu nestlačeného
čalúnenia sedadla. Táto svetlá výška zasahuje nad vertikálny priemet celej plochy sedadla a k nemu
patriaceho priestoru na nohy. V prípade horného poschodia môže byť táto svetlá výška znížená
na 850 mm.

7.7.12.

Prepojovacie schodište (pozri prílohu III, obr. 1).

7.7.12.1.

Minimálna šírka každého prepojovacieho schodišťa je navrhnutá tak, aby umožnila voľný priechod
prístupovej šablóny jednoduchých dverí tak, ako je to definované na obr. 1 prílohy III. Panelom sa
pohybuje vychádzajúc z chodbičky spodného poschodia až po posledný schod, v pravdepodobnom
smere pohybu osoby používajúcej toto schodište.
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7.7.12.2.

Prepojovacie schodištia sa navrhnú tak, aby počas prudkého brzdenia vozidla pohybujúceho sa smerom
dopredu nehrozilo cestujúcemu žiadne riziko, že bude vrhnutý smerom nadol.
Táto požiadavka sa považuje za splnenú vtedy, ak sa splní minimálne jedna z nasledovných podmienok:

7.7.12.2.1.

žiadna časť schodišťa neklesá smerom dopredu;

7.7.12.2.2.

schodište sa zabezpečí zábradliami alebo iným podobným zariadením;

7.7.12.2.3.

v hornej časti schodišťa sa nachádza automatické zariadenie, ktoré zabráni používaniu schodišťa vtedy,
ak je vozidlo v pohybe; s týmto zariadením sa dá ľahko manipulovať v núdzovej situácii.

7.7.12.3.

Pomocou valca uvedeného v odseku 7.7.5.1. treba preveriť, či sú prístupové podmienky z chodbičiek
(horná a dolná) ku schodišťu primerané.

7.11.

Madlá a hmatadlá

7.11.5.

Madlá a hmatadlá pre prepojovacie schodištia. Na každej strane všetkých prepojovacích schodíšť sa
nachádzajú vhodné madlá alebo hmatadlá. Tieto sú umiestnené vo výške 800 až 1 100 mm nad
nášľapnou hranou každého schodu

7.11.5.2.

Madlá alebo hmatadlá musia byť také, aby ich súčasťou bol uchopovací bod ktorý bude v dosahu osoby
stojacej na dolnom alebo hornom poschodí v tesnej blízkosti prepojovacieho schodišťa
a na ktoromkoľvek nasledujúcom schode. Tieto body sú umiestnené vertikálne vo výške 800 až
1 100 mm nad úrovňou spodného poschodia alebo nad povrchom každého schodu, a

7.11.5.2.1.

v prípade polohy prislúchajúcej osobe stojacej na spodnom poschodí nie viac ako 400 mm smerom
dovnútra od vonkajšej hrany prvého schodu, a

7.11.5.2.2.

v prípade polohy prislúchajúcej danému schodu nie smerom von od vonkajšej hrany daného schodu
a nie viac ako 600 mm smerom dovnútra od tej istej hrany.

7.14.

Ochrana schodiskových šácht a nechránených sedadiel

7.14.2.

Na hornom poschodí poschodového vozidla je prepojovacie schodište chránené uzavretým krytom
s minimálnou výškou 800 mm, merané od podlahy. Spodná hrana krytu nie je vyššia ako 100 mm nad
podlahou.

7.14.3.

Čelné sklo pred cestujúcimi, ktorí sedia na predných sedadlách na hornom poschodí musí byť
zabezpečené čalúneným krytom. Horná hrana tejto ochrany sa umiestni vertikálne vo výške 800 až
900 mm nad podlahou, na ktorej spočívajú nohy cestujúcich.

7.14.4.

Podstupnica každého schodu schodišťa sa uzatvorí.
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Dodatok

Obrázok 1
Chodbičky
(pozri odsek 7.7.5 prílohy VIII)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm) (1)

F (mm) (1)

trieda I

550

450

500

1 800
(1 680/1 770)

1 020
(900/990)

trieda II

550

350

500

1 800
(1 680/1 770)

1 020
(900/990)

trieda III

450

300 (220 v
prípade bočne
pohyblivých
sedadiel )

500

1 800
(1 680/1 770)

1 020
(900/990)

(1) Rozmery v zátvorkách platia iba pre horné poschodie a/alebo najzadnejšiu časť spodného poschodia a/alebo spodné poschodie
v blízkosti prednej nápravy.
(pozri odsek 7.7.5.10).
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PRÍLOHA IX

ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE PRE SAMOSTATNÚ TECHNICKÚ JEDNOTKU A ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE
VOZIDLA OPATRENÉHO KAROSÉRIOU UŽ SCHVÁLENOU AKO SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ
JEDNOTKA

1.

Typové schválenie samostatnej technickej jednotky

1.1.

S cieľom získať typové schválenie samostatnej technickej jednotky v zmysle tejto smernice pre karosériu vozidla
musí výrobca preukázať k spokojnosti schvaľovacieho úradu splnenie podmienok deklarovaných výrobcom.
Zostávajúce podmienky tejto smernice sa musia splniť v súlade s odsekom 2.

1.2.

Udelenie schválenia je podmienené splnením podmienok v prípade celého vozidla (ako napr. charakteristiky
vhodného podvozku, obmedzenie používania alebo inštalovania), pričom tieto podmienky sa musia
zaznamenať do osvedčenia o schválení.

1.3.

Všetky takéto podmienky sa musia oznámiť kupujúcemu karosérie vozidla alebo konštruktérovi ďalšej etapy
vozidla primeranou formou.

2.

ES typové schválenie vozidla opatreného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka

2.1.

S cieľom získať ES typové schválenie v zmysle tejto smernice pre vozidlo vybavené karosériou ktorej už bolo
udelené schválenie ako samostatná technická jednotka, výrobca musí preukázať k spokojnosti schvaľovacieho
úradu súlad s požiadavkami tejto smernice ktoré ešte neboli splnené v súlade s odsekom 1, považujúc každé
predchádzajúce typové schválenie za schválenie neúplného vozidla.

2.2.

Každá požiadavka stanovená v súlade s odsekom 1.2 sa musí splniť.
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