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jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
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Tento dokument nahradí EN 12966-1:2005+A1:2009, EN 12966-2:2005 a EN 12966-3:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah k nařízení EU č.305/2011 [1], je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

EN 12966, Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky, zahrnuje výrobkovou normu,
posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) včetně určení typu výrobku a řízení výroby
u výrobce (FPC).

Rozdělení vychází z požadovaných vlastností a zkušebních metod, uvedených v dokumentech CEN,
CENELEC, CIE a ISO a v normách organizací, které jsou členy CEN.

Hlavní změny oproti předchozí verzi jsou uvedeny níže:
Nová struktura normy byla přizpůsobena struktuře navržené CEN BT pro harmonizované normy;●

Obsah kapitol 4 až 8 předchozí verze byl přesunut do kapitoly 4, Charakteristiky výrobku, do 4.1 až 4.6;●

Obsah kapitoly 9 předchozí verze byl přesunut do kapitoly 5, Zkoušení, posuzování a výběr vzorků;●

Obsah EN 12966-2:2005 a obsah EN 12966-3:2005 byl přesunut do kapitoly 6, Posuzování a ověřování stálosti●

vlastností (AVCP) a byl revidován v souladu s požadavky CPR;
Obsah kapitoly 10 předchozí verze byl přesunut do kapitoly 7, Klasifikace a značení;●

Obsah kapitoly 11 předchozí verze byl přesunut do kapitoly 8, Značení, označování štítkem a balení;●

Obsah kapitoly 12 předchozí verze je nyní zahrnut do kapitoly 6, Posuzování a ověřování stálosti vlastností●

(AVCP);
Obsah kapitoly 13 předchozí verze je nyní zahrnut v 4.6, Nebezpečné látky;●

Informativní příloha B předchozí verze byla přejmenována na informativní přílohu L;●

Informativní příloha C předchozí verze byla přejmenovaná na informativní přílohu M, pro lepší srozumitelnost●

byly přidány informace a návody ke grafice pro nespojité světlo emitující značky vč. obrázků;
Informativní příloha D předchozí verze byla přejmenovaná na informativní přílohu N, pro lepší srozumitelnost●

byly přidány informace a návody k rozměrům, jasu, úhlu vyzařování, čitelnosti a účinnosti pro nespojité VMS
vč. obrázků;
Informativní příloha E předchozí verze byla přejmenována na informativní přílohu O;●

Informativní příloha F předchozí verze byla přejmenována na informativní přílohu P;●

Byla přidána nová normativní příloha B, definování kódů pro značení;●

Byla přidána nová informativní příloha Q, návod pro technickou dokumentaci;●

Byla přidána nová informativní příloha R, šablona pro shrnutí výsledků zkoušek;●

Byly aktualizovány požadavky na optické vlastnosti spojitých (4.3) a nespojitých (4.4) VMS a byly●

zjednodušeny zkušební metody (5.5);
Byly aktualizovány požadavky na fyzikální vlastnosti (4.5), byly upraveny zkušební metody (5.4);●

Podle požadavků CPR byla revidována informativní příloha ZA.●

POZNÁMKA Struktura tohoto dokumentu je v souladu s požadavky konzultanta CEN CPR v době
přípravy jeho návrhu.

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

Tato evropská norma je určena pro použití u výrobců, kteří uvádějí své proměnné dopravní značky na



trh, a rovněž pro silniční správy, úřady a soukromé stavebníky, kteří je chtějí používat. Uvádí
požadavky na vlastnosti a charakteristiky těchto značek, metody pro zkoušení a posuzování
a ověřování stálosti vlastností (AVCP).

Tento dokument je norma výrobků, týkající se požadavků na proměnné dopravní značky (VMS).
Proměnná dopravní značka je značka, na které mohou být zobrazované informace měněny. Informací
může být text a/nebo symboly.

VMS spadají do dvou rozdílných typů – spojité a nespojité. Spojité VMS zobrazují činnou plochu značky
definovanou podle EN 12899. Nespojité VMS používají pro zobrazení různých zpráv světelné prvky na
jedné činné ploše značky.

Existuje velká rozmanitost v VMS. Některé mají pouze prvky s předdefinovanými zprávami, zatímco
jiné umožňují zobrazování v různých sestavách. Některé zobrazují zprávy s jednotnou úrovní jasu,
zatímco jiné umožňují jas měnit individuálně. Některé mají přednastavené barevné kombinace,
zatímco jiné umožňují plnobarevné zobrazení. Některé umožňují zobrazit pouze znaky, jiné širší rozsah
použitelné legendy.

Tato evropská norma nepopisuje podrobně tvar a konfiguraci VMS. Vzhledem k nepraktičnosti
zkoušení celých značek pro stanovení shody s požadavky této evropské normy jsou používány
zkušební moduly.

Kvůli značným požadavkům na značku, týkajících se dobré čitelnosti a viditelnosti v požadovaném
rozsahu zorného pole, jsou popsány základní vlastnosti. Tyto vlastnosti mohou být různé v závislosti
na situaci. Například, pro Řecko nebude nutný požadavek na minimální teplotu –40 °C, který ale bude
nutný pro Laponsko. Pro vizuální charakteristiky bude rozdíl mezi instalací na dálnici, kde je třeba
dobrá viditelnost z velké vzdálenosti a malý úhel vyzařování, a instalací ve městech, kde je třeba
čitelnost pouze na krátkou vzdálenost a může být požadován velký úhel vyzařování.

Tato evropská norma aplikuje funkční požadavky, které nezávisí na technologii. Vizuální
a environmentální funkční charakteristiky jsou prokázány na zkušebním modulu reprezentujícím VMS.
Tato evropská norma obsahuje řadu stanovených požadavků na VMS, z nichž některé je třeba
prokázat na zkušebním modulu, jiné musí ověřit výrobce. Je odpovědností výrobce zajistit, aby VMS
plně odpovídala zkušebnímu modulu.

Hlavní vlastnosti VMS jsou rozděleny do tříd, které jsou navrženy z důvodu možnosti volby výběrem
kombinací tříd, vyplývajících ze situace a z požadavků objednatele. Národní přílohy mohou definovat
kombinaci tříd podle místních potřeb. Tato kombinace se týká nejen zákonných požadavků
(požadavků vyplývajících ze zákona) v místě určení, ale i otázek životnosti, jakosti, údržby
a konstrukčního provedení, z nichž všechny ovlivňují schopnost značky při jejím specifickém použití
plnit požadavky na bezpečnost a vhodnost použití. Údaje v informačních přílohách poskytují užitečné
pokyny pro další aspekty vztahující se k VMS pro ty, kteří připravují kupní smlouvy pro značky nebo
dopravní zařízení a systémy.

Instalované nespojité VMS by měly být, s ohledem na okolní světlo a použitou tloušťku čar legendy,
regulovatelné tak, aby poskytovaly potřebný jas a vyvážení barev. Symboly a fonty znaků legend by
měly být navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší možnou čitelnost.

Pracovní prostředí VMS může být relativně drsné a zařízení, které je označeno „vhodné pro účel“, má
vydržet v nechráněném, korozívním prostředí minimálně 10 let. Je nezbytné, aby toto bylo vzato
v úvahu u veškerých materiálů a výrobních procesů.



1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí specifikace pro dva typy proměnných dopravních značek; tj. se spojitým
(viz 3.4) a nespojitým (viz 3.7) zobrazením.

Tato evropská norma zahrnuje mobilní, dočasně a trvale instalované VMS použité na veřejných
a soukromých pozemních komunikacích včetně tunelů pro poskytování informací, rad, varování
a/nebo směrování dopravy. Zkušební moduly jsou použity pro demonstraci splnění daných požadavků.

Tato evropská norma specifikuje optické a fyzikální charakteristiky VMS a rovněž bere zřetel na jejich
stálost. Uvádí rovněž relevantní požadavky a související zkušební metody, posuzování a ověřování
stálosti vlastností (AVCP) a označování.

POZNÁMKA Ustanovení pro posuzování shody týkající se typové zkoušky jsou dále specifikovány v 6.2;
ustanovení týkající se řízení výroby (FPC) jsou dále specifikovány v 6.3.

Tato norma se nezabývá těmito výrobky a požadavky:

nosnými portály, poloportály, podpěry/nosníky a základy;a.
návěstidly;b.
velikostí a tvary informací na VMS;c.
ovládacími jednotkami a monitorovacími jednotkami, pokud nejsou součástí VMS;d.
řízením jasu značky.e.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


