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Anotace
HAMBÁLEK, J. Vyprošťování osob z kolejových vozidel, Diplomová práce, Ostrava:

VŠB – TU Ostrava, 2010, 70 s.

Diplomová práce přináší pohled na problematiku nehod kolejových vozidel. První část

práce popisuje statistiku nehodovosti kolejových vozidel na území ČR. Druhá část práce se

zabývá rozdělením kolejových vozidel a popisem jednotlivých konstrukčních prvků

kolejových vozidel. Třetí část práce je zaměřena na taktické postupy pro vyprošťování osob

z kolejových vozidel a technickými prostředky pro vyprošťování. Závěrečná část popisuje

porovnání vyprošťovacího nářadí jednak na základě praktické zkoušky čtyř druhů nářadí, tak

pomocí multikriteriální analýzy dle daných kritérií. Na závěr práce jsou návrhy na dovybavení

vyprošťovacím nářadím Hasičského záchranného sboru.

Klíčová slova: kolejové vozidlo, technické prostředky, multikriteriální analýza, konstrukce

vozu, nehoda.

HAMBÁLEK, J. Freeing people from tracked vehicles, Diploma thesis, Ostrava:

VŠB – TU Ostrava, 2010, 70 p.

The diploma thesis brings an insight into accidents of tracked vehicles issue. First part

of the work describes tracked vehicles accident statistics in the territory of the Czech republic.

Second part of the work deals with tracked vehicles categorization and describes particular

construction parts of these vehicles. Third part is focused on tactic sequences of feeing people

from tracked vehicles and technical instruments for freeing. the final part describes a

comparison of freeing instruments on basis of both practical test of four kinds of instruments

and multi-criteria analysis according to given criteria. In the conclusions I suggest equipping

the Fire brigade with some specific freeing equipment.

Key words: tracked vehicle, technical instruments, multi-criteria analysis, vehicle

construction, accident.



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

HZS Hasičský záchranný sbor

IZS Integrovaný záchranný systém

JPO Jednotka požární ochrany

VZ Velitel zásahu

ZZS Zdravotní záchranná služba

MU Mimořádná událost

PČR Policie České republiky

MP Městská policie

DP Dopravní podnik

VN Vysoké napětí

ČD České dráhy

ČR Česká republika

SC SuperCity

EC EuroCity

IC InterCity

SŽDC Správa železniční dopravní cesty

RIC Úmluva o výměně a používání osobních a zavazadlových vozů v mezinárodní

dopravě
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Úvod

Téma „Vyprošťování osob z kolejových vozidel“ jsem si vybral z důvodu dvou

velkých nehod kolejových vozidel z nedávné doby, které poukázaly, že zasahující jednotkám

chybí zkušenosti a přehled o konstrukčních prvcích těchto vozidel. A také proto že

v posledních letech dochází k poklesu počtu nehod kolejových vozidel, přesto však dochází

k nárůstu počtu zraněných a usmrcených osob.

Nehody kolejových vozidel nejsou příliš četné. S ohledem na větší hmotnost a

rozměry kolejových vozidel bývají následky nehod velmi vážné. Tyto nehody jsou prakticky

vždy doprovázeny značnými materiálními škodami a dopady na životy a zdraví cestujících.

Nehody kolejových vozidel jsou náročné na zasahující příslušníky z důvodu velkého počtu

zraněných osob a tlakem na psychiku všech zasahujících. Likvidace následků těchto

dopravních nehod se zpravidla neobejde bez zásahu složek IZS.

Jednotky s touto činností nemají velké zkušenosti a praktické výcviky se provádějí

velmi obtížně. Získat kolejové vozidlo pro praktický výcvik je velmi složité.

Bohužel v oblasti odborné přípravy na tyto události, jak po stránce teoretické tak

praktické není věnována patřičná pozornost. Tato oblast nebyla dosud komplexně zpracována,

až na výjimky neexistují materiály věnované této problematice.

Cílem práce je popsat a charakterizovat podmínky na místě nehody kolejových vozidel,

zároveň také vytvořit ucelenější materiál, ve kterém bych shrnul problematiku popisu typů a

konstrukcí vozů. Porovnání vhodného vyprošťovacího nářadí s návrhem na dovybavení HZS.

Předložená diplomová práce se nesoustřeďuje na popis konstrukčních prvků všech

kolejových vozidel, ale na nejběžnější typy kolejových vozidel provozovaných na kolejích

České republiky.
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Rešerše

Při studiu řešené problematiky diplomové práce jsem se setkal s následující literaturou:

MV  GŘ HZS  ČR. Metodické listy: Bojový řád jednotek požární ochrany.  1.  vyd.  Ostrava:

SPBI, 2001. 280 s. ISBN 80–86111-91–1.

Tento řád je vydaný k zabezpečení jednotného postupu při výkonu služby v

jednotkách požární ochrany. Je členěn na jednotlivé souborné kapitoly podle zaměření –

Dopravní nehody (D), Nebezpečné látky (L), Nebezpečí (N), Obecné zásady (O), Požární

poplach  (P),  Řízení  (Ř),  Součinnost  (S),  Technický  zásah  (T).  V  těchto  kapitolách  jsou

formou metodických listů zpracována jednotlivá témata. V jednotlivých metodických listech

jsou hasiči seznámeni s charakteristikou tématu, úkoly, postupy a očekávanými zvláštnostmi.

Bojový řád je jedním ze základních předpisů v oblasti odborné přípravy jednotek požární

ochrany.

Máca, J., Leitner, B. Operačná analýza I. Žilinská univerzita v Žilině, 1999, Žilina

Publikace se zabývá multikriterální rozhodovací analýzou. Popisuje tři různé metody

rozhodovací analýzy:

§ DMM - Metoda rozhodovací matice (Decision Matrix Method)

§ FDMM – Modifikovaná metoda rozhodovací matice (Forced Decision Matrix

Method)

§ AHP – Analytická víceúrovňová metoda (Analytic Hierarchy Process)

Jejími popisy, příklady a postupy řešení.

Felcman, M., Nezval, V. Konspekty odborné přípravy jednotek PO: Dopravní nehody. Mgr.

Karel Švanda. Praha: MV – generální ředitelství HZS ČR, 2006. ISBN 80 – 86640 – 76 – 0.

Speciální technické prostředky pro vyprošťování. 15 s.

Soubor konspektů odborné přípravy je vydaný jako pomůcka pro odbornou přípravu

jednotek požární ochrany. Jedná se o podpůrný materiál, který má usnadnit a sjednotit

odbornou přípravu JPO. Tento konkrétní konspekt se zabývá popisem speciálních technických

prostředků pro vyprošťování.
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1. Kategorizace mimořádných událostí

Mimořádná událost (dále jen MU) v drážní dopravě je závažná nehoda, nehoda nebo

ohrožení v drážní dopravě, která ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost

provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo

ohrožuje životní prostředí.

Závažná nehoda v drážní dopravě je srážka drážních vozidel nebo vykolejení

drážních vozidel, ke kterému došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy s následkem

smrti či újmy na zdraví nejméně 5 osob nebo škody velkého rozsahu (více než 5 miliónů

korun).

Nehoda je srážka nebo vykolejení drážního vozidla, nejsou-li závažnou nehodou,

střetnutí drážních vozidel se silničními vozidly na úrovňovém křížení dráhy s pozemní

komunikací  nebo  mimo  ně,  smrt  nebo  újma  na  zdraví  osob,  vzniklá  v  souvislosti  s

pohybujícími se drážními vozidly, dále požáry drážních vozidel a jiné mimořádné události na

zařízení dráhy za podmínky vzniku značné škody (500 000 – 4 999 999 Kč).

Ohrožení je mimořádná událost ohrožující pravidelnost a plynulost provozování

drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení, způsobená

provozováním dráhy a drážní dopravy, a to s vlivem na bezpečné provozování dráhy a drážní

dopravy, nebo událost způsobená únikem nebezpečné věci při její přepravě, příp. ohrožení

bezprostředním rizikem úniku nebezpečné věci při přepravě po železnici, která není závažnou

nehodou nebo nehodou [1].
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2. Statistika nehodovosti roku 2008 ve srovnání s předchozími lety

Za rok 2008 se eviduje celkem 3 786 MU, což ve srovnání s rokem 2007 představuje

snížení počtu MU o 95 případů. Nárůst se eviduje pouze v počtech MU na dráze tramvajové o

208 MU. Nepříznivý obrat ve srovnání s předchozím rokem ovšem nastal v oblasti následků

nehod. Počet usmrcených osob se zvýšil o 23 případů a počet zraněných osob narostl dokonce

o 192 případů. K tomuto vývoji přispěly zejména MU v kategorii závažná nehoda, k nimž

došlo v roce 2008 celkem v 6 případech (2007 = 5 případů).

Obr. č. 1 Vývoj mimořádných událostí

Obr. č. 2 Vývoj počtu zraněných a usmrcených osob
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Následkem MU bylo v roce 2008 usmrceno celkem 244 osob, což je o 10,4 % více než

v roce 2007, a 748 osob bylo zraněno (o 34,5 % více než v roce 2007), přičemž 226 zranění je

evidováno jako těžkých. Vedle uvedeného vysokého podílu usmrcených a raněných osob při

závažných nehodách (zejména při srážce vlaku s mostní konstrukcí ve Studénce a srážce

tramvají  v  Ostravě)  jsou  v  této  statistice  zahrnuty  rovněž  osoby,  které  jednaly  v

sebevražedném úmyslu.

Tabulka č. 1 Mimořádné události roku 2008

2008
Závažné
nehody

Nehody Ohrožení
Počet
MU

Počet usmrcených
osob

Počet zraněných
osob

Dráha celostátní 4 416 739 1159 211 301
Dráha regionální 0 8 150 158 18 53

Dráha vlečka 0 33 160 193 1 8

Dráha tramvajová 2 63 2191 2256 12 382
Dráha speciální 0 12 8 20 2 4

Celkem 6 532 3248 3786 244 748

Vývoj počtu nehod v krajích ukazuje, že v Praze se o 12,71 % (o 151 MU) opět

výrazně zvýšil počet MU (2007 – 1 188), pravděpodobně i důsledkem zvyšujícího se provozu,

naopak mírně klesla nehodovost v Jihočeském kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji a na

Vysočině. Nejvíce osob při MU zahynulo opět ve Středočeském kraji (2008 – 43, 2007 – 47)

a v Jihomoravském kraji (2008 – 32, 2007 – 21) a výrazné zvýšení počtu obětí drážních nehod

o 9 případů bylo evidováno také v Olomouckém kraji (2008 – 24, 2007 – 15).

2.1. Mimořádné události na železničních dráhách celostátních,

regionálních a vlečkách

Na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách se v roce 2008 evidovalo celkem

1 510 MU, což je o 16,7 % méně než v roce 2007, kdy se zaznamenalo 1 813 MU, vyšší byly

ovšem ztráty na lidských životech i počty zraněných. Počet srážek drážních vozidel ve

srovnání s rokem 2007, kdy se zvýšil oproti roku 2006 o 38,5 %, o dalších 25 % narostl, a to

na 45 případů. Obratem k lepšímu je naopak snížení počtů srážek s překážkou o 53,2 %, (o

160 případů). Dále došlo ke zvýšení počtu projetí návěstidel, tj. nezastavení vlaku před

návěstí zakazující jízdu (o 30,2 %), k mírnému zvýšení počtu střetů s osobami (0,8 %), ke

snížení počtů nehod na železničních přejezdech (o 3,9 %) a vykolejení (o 19,4 %, z toho

33,1 % na vlečkách). Počet požárů v roce 2008 srovnatelným s rokem 2007 je možné vysvětlit
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pozitivním vývojem na dráze regionální (snížení o 87,5 %) a negativním vývojem počtu

těchto MU na dráze celostátní (zvýšení o 10,5 %).

Obr. č. 3 Vývoj mimořádných událostí na dráze celostátní, regionální a vlečkách

Obr. č. 4 Vývoj počtu zraněných a usmrcených osob na dráze
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Tabulka č. 2 Druhy MU na drahách celostátních, regionálních a vlečkách za rok 2008
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Dráha celostátní 32 105 226 123 148 74 66 19 366

Dráha regionální 0 21 13 100 15 1 2 0 6

Dráha vlečka 13 15 2 24 99 0 1 0 39

Celkem na dráze celostátní, regionální a na vlečkách v roce 2008 zahynulo 230 osob a

362 jich bylo zraněno.

2.2. Mimořádné události na neželezničních dráhách a v metru

Na neželezničních dráhách (tj. dráze tramvajové) a v metru (tj. dráha speciální) se v

roce 2008 evidovalo 2 276 MU. Oproti roku 2007 se jejich počet na těchto dráhách o 10,1 %

zvýšil (o 208 případů) a nárůst o 30,4 % (o 90 případů) se zaznamenal také v počtu zraněných

osob. Celkem tak bylo v roce 2008 zraněno 386 osob (2007 – 296) a 14 osob usmrceno, z

toho 12 osob zemřelo na dráze tramvajové (2007 – 9) a speciální (2007 – 3). Nejvíce

zraněných, 382, je evidováno na dráze tramvajové. Je to dáno zejména hustotou provozu na

pozemních komunikacích ve velkých městech, v nichž tyto dráhy zajišťují dopravní

obslužnost.

Obr. č. 5 Vývoj mimořádných událostí na dráze tramvajové a speciální
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Obr. č. 6 Vývoj počtu zraněných a usmrcených osob na dráze tramvajové a speciální

Ke snížení o 19,4 % došlo v počtu vykolejení drážních vozidel, zároveň ale vzrostl

počet srážek drážních vozidel s drážními vozidly (o 16,9 %) i s překážkami na dopravní cestě

(o 9,2 %) a také počet střetů s osobami (o 15,6 %). Nejvyššího počtu dosáhly srážky

s překážkou na tramvajové dráze (převážně se silničními vozidly), kterých oproti roku 2007

přibylo 211 případů.

Tabulka č. 3 Druhy MU na drahách tramvajových a speciální za rok 2008
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Dráha tramvajová 84 1835 144 4 54 10 1 0 124

Dráha speciální 0 0 9 0 0 0 3 9 8
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3. Nehody kolejových vozidel

Jsou zde uvedeny některé dopravní nehody kolejových vozidel s nejzávažnějšími

dopady, jak na lidských životech, zdraví, tak na způsobené škodě na majetku za posledních 20

let. Uvedeny jsou dopravní nehody, kdy došlo usmrcení, nebo zranění osob v důsledku střetu

drážního vozidla s drážním vozidlem.

3.1. Vlakové nehody

Obr. č. 7 Vlaková nehoda Studénka [2]

Dne 8. 8. 2008 v 10.30 hod. se v železniční stanici Studénka srazil vlak EC 108

„Comenius“ se zřícenou konstrukcí silničního mostu. Vlak po srážce vykolejil, zcela zničena

byla lokomotiva a čtyři vozy pro přepravu cestujících. Následkem této závažné nehody 8

cestujících zemřelo a 93 osob bylo zraněno, z tohoto 5 zaměstnanců dopravců. Celková škoda

dosáhla 62,4 mil. Kč. Drážní doprava mezi železničními stanicemi. Studénka a Suchdol nad

Odrou byla obnovena až 10. 8. 2008 [2].
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Obr. č. 8 Vlaková nehoda Krouna [3]

Dne 24. června 1995 večer, se přihodila tragická železniční nehoda u zastávky Krouna

na trati mezi Poličkou a Skutčí na Chrudimsku. Do jedoucího motorového vozu 810.061

narazily čtyři vozy, které ujely ze stanice Čachnov. Tři nákladní vozy ložené železným šrotem

a dřevem a jeden služební vůz ujely při posunu. Na mírném klesání vozy nabraly rychlost až

100 km/h a narazily do osobního vlaku jedoucího v té době asi třicetikilometrovou rychlostí.

Střet životem zaplatil strojvedoucí a dalších 18 převážně mladých lidí, 4 další byli zraněni.

Pouze jedna dívka vyvázla bez zranění, protože se v době nehody nacházela na WC [3].

3.2. Tramvajové nehody

Obr. č. 9 Tramvajová nehoda Vřesina [2]

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poli%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skute%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chrudim
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Dne 11. 4. 2008 v 17.51 hod. se čelně srazily dvě tramvaje Tatra T3 linek č. 5 v

Ostravě mezi zastávkami Poruba koupaliště a Vřesina na jednokolejné tramvajové trati Zátiší

– Vřesinská. Vyprošťování mrtvých a zraněných probíhalo několik hodin, na místě byly

zřízeny ambulantní ošetřovny a několikrát zasahoval i vrtulník. Při MU byly 3 osoby

usmrceny a 58 osob zraněno, celková škoda dosáhla 2,6 milionu korun. Drážní doprava byla

obnovena až 21. 4. 2008. Bezprostřední příčinou vzniku MU byl nezajištěný odjezd do

jednokolejného úseku trati. Vliv na vznik MU měla okolnost, že provozovatel nereagoval na

předcházející mimořádné události a nepřijal účinná opatření k předcházení opakujících se MU

[2].

Obr. č. 10 Tramvajová nehoda Praha [5]

Dne 7. října 1994 před půl pátou odpoledne, se čelně srazily dvě tramvaje linky 11 na

křižovatce Starostrašnické a Černokostelecké ulice v Praze 10 - Strašnicích. Vážná dopravní

nehoda si vyžádala 17 zraněných z toho 4 těžce. Mezi zraněnými byli i oba řidiči tramvají. V

okamžiku srážky se odtrhla část tramvaje a vyrazila okno projíždějícího autobusu ČSAD.

Škoda byla vyčíslena na čtyři miliony korun. Okamžitě po havárii byla na trase zavedena

náhradní autobusová doprava, tramvajový provoz byl zcela obnoven v 19:45 [4]. Příčinou

havárie bylo vjetí do nesprávného směru na výhybce [5].
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4. Rozdělení kolejových vozidel

Rozdělení kolejových vozidel pro přepravu osob je vyobrazeno na Obr. č. 11, kde jsou

rozděleny do tří hlavních kategorií.

· Tramvajová

· Drážní

· Ostatní
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Obr. č. 11 Rozdělení kolejových vozidel
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Tramvajová

Tramvajová doprava je druh kolejové dopravy používaný v městské hromadné

dopravě. V současnosti mají tramvaje zpravidla elektrický pohon, přičemž proud odebírají

z trolejového vedení pomocí pantografického sběrače. Od železniční dopravy se tramvajová

doprava liší zpravidla tím, že je častěji vedena po komunikacích (zpravidla v ulicích města),

provozováním pouze osobní dopravy, menšími vzdálenostmi mezi zastávkami, lehčími

vozidly, kratší maximální délkou vlaků, kratšími intervaly, jiným způsobem řízení provozu a

odlišným legislativním rámcem upravujícím způsob schvalování a technické požadavky. V

některých státech je však běžné, že se tramvajový systém se železničním prolíná a některá

vozidla mohou mezi nimi přecházet [25].

Nízkopodlažní tramvaj je zvláštní druh tramvaje se sníženou podlahou vozu. Jsou

určeny pro snadnější nástup invalidních osob, kočárků, apod. Nízkopodlažní vozy můžou být

celé vozy, nebo vozy pouze se sníženou středovou částí.

Kloubové tramvaje jsou dvoučlánkové tramvaje vzájemně spojené kloubem a krycím

měchem.

Tramvajové vozy můžou být také kombinací výše uvedených druhů.

Vlečné vozy jsou určeny ke zvýšení přepravní kapacity, nemají řídící stanoviště,

interiér vozu je osazen pouze sedadly pro cestující. Provoz může být zajišťován soupravami

složenými z jednoho motorového a jednoho vlečného vozu, případně ve spojení dvou

motorových vozů a jednoho vlečného vozu při ovládání z jednoho stanoviště.

Obr. č. 12 Tramvajový vůz kloubový nízkopodlažní; Vlečný vůz [25]

Drážní

Lokomotiva je tažné kolejové vozidlo, ve kterém se energie dodaná prostřednictvím

paliva, stlačeného plynu nebo elektrického proudu mění v mechanickou energii, přenášenou

na kola lokomotivy. Lokomotivy se dělí podle trakce na parní, dieselové (dieselmechanické,
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dieselhydraulické, dieselelektrické) a elektrické (stejnosměrné, střídavé, vícesystémové,

akumulátorové) [26].

Vozy řídící jsou hnací vozidla se spalovacím nebo elektrickým motorem, prostorem

pro cestující a stanovištěm strojvedoucího. Spolu s vozy přípojnými a vloženými tvoří

jednotku. Jednotka (viz. Obr. č. 13) je ucelená souprava kolejových vozidel, sestávající

z několika konstrukčně velmi podobných vozů, spojených spřáhly a propojených

přechodovými můstky.

Osobní vozy rozdělujeme podle druhu určení. Služební vůz - jedná se o kombinovaný

vůz pro přepravu cestujících a úschovu a přepravu zavazadel. Lůžkové a lehátkové vozy

slouží k odpočinku cestujících při přepravě na delší vzdálenosti; lůžka jsou bud sklápěcí, nebo

pevná. Jídelní vozy slouží k stravování a občerstvení cestujících. Dále se dělí podle vnitřního

uspořádání na oddílové, velkokapacitní, nebo kombinované a to s postraní uličkou, nebo

uličkou uprostřed apod.

Obr. č. 13 Elektrická jednotka Pendolíno; Motorová jednotka Regionova [26]

Ostatní

Metro (z francouzského chemin de fer métropolitan - železnice hlavního města) neboli

podzemní dráha je druh kolejové dráhy a městské hromadné dopravy na ní provozované.

Většinou celá, nebo velká část trasy, je vedena podzemními tunely. Vozy metra se tak mohou

pohybovat zcela nezávisle na ostatních druzích dopravy. Vozy metra jsou poháněny

elektřinou, elektrický proud je odebírán z boční napájecí kolejnice, která je stále pod napětím

[23].

Pozemní lanová dráha je v České republice jediná v Praze na vrch Petřín. Provoz je

zajišťován po kolejích systémem tažných lan. Dráha je dlouhá 510,4 m. Vozy jsou

12 100 mm dlouhé, mají 25 míst k sezení a 75 ke stání. V čelních kabinách je stanoviště

obsluhy [24].
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Obr. č. 14 Vůz metra; Pozemní lanová dráha Petřín [23, 24]

4.1. Skladba vozového parku

České dráhy disponují výbavou 101 druhů vozů osobní přepravy v celkovém množství

3 228 kusů, jejich přehled s počty vozů, rokem výroby/modernizace je uveden v příloze č. 5.

Na obrázku č. 15 je vyobrazena skladba vozového parku podle roku výroby vozů, z čehož

vyplývá, že největší skupinou v provozu Českých drah v počtu 1 183 kusů, což je 37 %, jsou

vozy starší 30 let. Vozy starší 35 let jsou již na hranici své životnosti.

Obr. č. 15 Skladba vozového parku Českých drah podle roku výrovy vozů.

V České republice je 7 měst disponující tramvajovou dopravou, s celkovým počtem

1953 kusů tramvajových vozů, různých druhů uvedených v příloze č. 1.
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5. Technicko-taktická data kolejových vozidel

Pro technicko-taktická data kolejových vozidel jsem vybral po jednom vozu

z kategorie tramvajová vozidla a drážní vozidla. Tramvaj Tatra T3 je nejrozšířenější

tramvajové vozidlo na našem území v různých modifikacích, v celkovém počtu 1 351 kusů

(Praha 720, Brno 139, Ostrava 161, Plzeň 128, Liberec 53, Olomouc 48, Most-Litvínov 102).

Osobní vůz řady B ve výbavě Českých drah je jeden z nejpočetněji zastoupených vozů,

v celkovém počtu 250 kusů.

Dále jsou zde uvedeny konstrukční prvky, které se nevyskytují u níže popsaných dvou

kolejových vozidel. Mají zásadní vliv na zásah, nebo vyprošťování z kolejového vozidla.

5.1. Tatra T3

Obr. č. 16 Tatra T3 [33]



26

5.1.1.  Základní charakteristika

Tatra T3 (viz. Obr. č. 16) je typ nejrozšířenější československé tramvaje, vyráběné od

začátku 60. let do konce 90. let 20. století podnikem Tatra Smíchov. T3 (původní označení

TIII) byla vyvinuta především kvůli velké hmotnosti svého předchůdce - typu Tatra T2 - který

nebyl pro menší provozovatele s nekvalitním kolejovým svrškem ideální. Díky nadčasovému

designu a kvalitní konstrukci se tento nový vůz stal synonymem slova tramvaj. T3 je

rekordman v počtu vyrobených kusů jednoho modelu tramvaje (přes 14 000 vyrobených

vozů). I v současnosti je nejrozšířenějším vozem na světě. Na svoji dobu patřila k

nejmodernějším vozidlům, byly použity tehdy nové materiály (např. plasty a sklolaminát). T3

je jednosměrný čtyřnápravový motorový tramvajový vůz odvozený z americké koncepce

PCC. Oproti T2 prodělal změny jak interiér (byly použity koženkové sedačky - laminátové se

začaly používat až později), tak i elektrická výzbroj (nová odporová typu TR37). Podvozky

ale zůstaly beze změny. Od 90. let můžeme vysledovat různé úspěšné i neúspěšné pokusy o

modernizaci či rekonstrukci těchto tramvají [9].

5.1.2.  Hlavní technické údaje

· Délka: 14 000 mm

· Délka se spřáhly: 15 104 mm

· Šířka: 2 500 mm

· Výška: 3 058,5 mm

· Pracovní výška: 6 168 mm

· Výška podlahy: 874 mm

· Počet dveří: 3

· Počet míst k sezení: 23/36 T3SU

· Počet míst ke stání: 87/59 T3SU

· Hmotnost prázdného vozu:  16 000 kg

· Maximální rychlost: 65 km/h

· Výkon motoru: 4 x 40 kW

· Napájení: 600 V stejnosměrných; standardní provoz je s normální

polaritou (+ v troleji, - v kolejích), podle požadavků

dopravních podniků lze vozy upravit i na obrácenou

polaritu (Brno, Ostrava, Košice) [8].
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5.1.3.  Popis vozu

Spodek vozu

Je svařovaný z lisovaných a válcovaných nosníků. Ústřední částí je průběžný skříňový

nosník, který je proti středním dveřím přerušen a rozvětven do tvaru H, aby se získalo místo

pro umístění zrychlovače, odporníku a motorgenerátoru s ventilátory. Na hlavních příčnících

spodku jsou přivařeny čepy pro otočné uložení skříně na podvozky. V přední části spodku

jsou následující elektrické přístroje: řadič, stýkačové skříně, linkový stýkač a bočníky

trakčních motorů. V zadní části se nachází bateriová skříň, pod oběma čely jsou uchyceny

mnohačlenné přepínače.

Skříň vozu

Kostra skříně je z lisovaných profilů z ocelového plechu. Ke kostře jsou přivařeny

obložné plochy bočnic a střechy. Celá skříň tvoří tuhý skořepinový nosník. Vyráběna byla

v třídveřovém provedení. Na celokovové střeše je gumový koberec kolem sběrače, základna

sběrače je opatřena krytem. Na střechu vozu je zajištěn přístup pomocí čtyř stupaček, které se

vyklápějí z pravé bočnice, a dvou střešních madel. Podélnou osou vozu v prostoru střešního

obložení je nad okny veden kabelový kanál Obr. č. 17, sloužící pro rozvody elektrické energie

pro pohon vozu, tak i osvětlení a vytápění.

Obr. č. 17 Kabelový kanál vozu Tatra T3
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Obr. č. 18 Výkres a řez skříně tramvajového vozu Tatra T3

Dveře

Dveře jsou čtyřkřídlé skládající se dovnitř vozu, zasklené bezpečnostním sklem.

Světlost předních a zadních dveří je 1 354 mm, středních 1 002 mm. Dveře jsou poháněny

prostřednictvím elektromotorků na 24 V a převodovek s čelními a šnekovými ozubenými

koly. Ovládací mechanismus je umístěn nad dveřmi v plechovém krytu a je přístupný

z vnitřku vozu.
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Okna

Čelní okna jsou pevná trojdílná. Boční okna jsou vesměs dvojdílná. Spodní část oken

je pevná, horní část (cca 1/3) otevíratelná. Veškeré zasklení vozu je provedeno bezpečnostním

kaleným sklem Thorax.

Topení a větrání

Vzduch nasávaný žaluziemi v levé bočnici trvale běžícími ventilátory motorgenerátoru

se ohřívá na odporových článcích zrychlovače, vchází kanály s výpustkami podle bočních

stěn do vozu, a pak odchází štěrbinou v duté vaznici nad okny. Přívod ohřátého vzduchu do

interiéru lze regulovat klapkou působící jako trojcestný kohout, za teplého počasí je možné

veškerý teplý vzduch odvádět do prostoru pod vozem.

Interiér

Strop vozu zhotovený z dřevovláknitých desek je opatřen bílým nátěrem, desky jsou

spojené k sobě pomocí kovových lišt. Boční stěny jsou obloženy dřevovláknitými deskami

natřenými lakem. Okenní sloupky a rámy jsou obloženy plechem. Pro stojící cestující jsou

instalovány vodorovné a svislé záchytné tyče. Okna, před kterými nejsou sedadla, jsou

chráněny vodorovnými tyčemi sloužící jako madla. Tyče jsou z ocelových trubek natřených

vypalovací barvou.

Baterie

Vůz je vybaven alkalickou akumulátorovou baterií se sedmnácti články o kapacitě

105Ah uloženými ve čtyřech dřevěných bednách. Bedny s články jsou umístěny společně

s odpojovačem baterie v dřevěné skříni uchycené v ocelovém rámu pod vozem v jeho zadní

části [7, 33].

Obr. č. 19 Rozmístění přístrojů na spodku vozu; 1 řadič, 2 stykačová skříň, 3 bočník trakčních

motorů, 4 stykačová skříň, 5 stykačová skříň, 6 skříň linkového stykače, 7 zrychlovač, 8 řídící

motor zrychlovače, 9 motorgenerátor, 10 rozjezdové rezistory, 11 odporník výhybky, 12

odporník výhybky, 13 baterie, 14 odporníky termické ochrany výhybky, 15 přepínače

mnohočlenného řízení, 16 zvonek [33]
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Konstrukce skříně ostatních tramvajových vozů provozovaných na našem území je

podobná, liší se vzhledem vozu a vnitřním uspořádáním interiéru.

5.2. Osobní vůz řady B

Obr. č. 20 Osobní vůz řady B [6]

Obr. č. 21 Osobní vůz řady B;  1 - nástupní prostor, 2 - postranní chodba, 3 - oddíl pro

cestující, 4 - WC s umývárnou, 5 - umývárna, 6 - hlavní rozvaděč, 7 - skříň na náhradní díly,

8 - ruční brzdy [6]
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5.2.1.  Základní charakteristika

Vůz řady B (viz. Obr. č. 20) je čtyřnápravový osobní vůz druhé třídy s deseti oddíly

pro cestující a s postranní chodbou. Vůz řady B kód 256 je určen pro vnitrostátní provoz s

nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h, vůz řady B kód 249 je vybaven dálkovým ovládáním a

blokováním nástupních dveří a je určen i pro provoz v režimu RIC.

Vůz má podvozky typu Görlitz V resp. Görlitz Va a je vybaven samočinnou tlakovou

brzdou DAKO s brzdovými špalíky. Vytápění vozu je teplovzdušné s parním a elektrickým

ohřívačem vzduchu s automatickou regulací teploty vzduchu a ruční regulací v oddílech pro

cestující. Větrání vozu je zajištěno střešními větrači a pomocí vytápěcí soustavy bez ohřevu

vzduchu.

Zdrojem elektrické energie je třífázový generátor na přírubě ložiskové komory

nápravového ložiska. Za klidu vozu je zdrojem elektrické energie akumulátorová baterie.

Hlavní osvětlení je zářivkové, nouzové a noční je žárovkové. Vůz je vybaven hlavním a

napájecím brzdovým potrubím, průběžným parním potrubím, průběžným elektrickým

vedením VN a kabelem UIC. Čela vozu jsou s přechodovými můstky a pryžovými návalky.

5.2.2.  Hlavní technické údaje

· Rozchod vozu: 1 435mm

· Nejvyšší provozní rychlost: 140 km/h

· Hmotnost prázdného vozu: cca 38 500 kg

· Hmotnost podvozku: cca 6 300 kg

· Šířka vozu: 2 882 mm

· Výška vozu: 4 231,5 mm

· Délka přes nárazníky: 24 500 mm

· Délka přes čelníky: 24 200 mm

· Rozvor vozu: 19 700 mm

· Rozvor podvozku: 2 500 mm

· Vzdálenost středů otáčení podvozků: 17 200 mm

· Délka převislého konce vozu: 3 650 mm

· Počet oddílu pro cestující: 10

· Počet míst k sezení: 80

· Počet WC s umývárnou: 2

· Počet umýváren: 2
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· Počet a objem vodojemů: 2 x 450 l

5.2.3.  Popis vozu

Spodek a skříň vozu

Spodek a skříň vozu tvoří samonosnou konstrukci z válcovaných a lisovaných profilů,

na kterou je přivařen ocelový plech tloušťky 1,5 mm a 2 mm. Rám spodku je zesílen vlnitým

ocelovým plechem tloušťky 1,5 mm. Pevnost vozové skříně odpovídá UIC 567 a tlakové

zkoušce 2 000 kN a zkoušce tahem 1 500 kN v podélné ose pro zařízení samočinného spřáhla.

Materiál podélníků je ocelový válcovaný profil U 26. Materiál příčníků je ocelový lisovaný

profil. Tloušťka bočnice skříně činí 64 mm. Tloušťka obložených plechů bočnice a čelnice

skříně 2 mm a plechů střechy a podlahy 1,5 mm. Materiál vnitřního obložení stěn a bočnic –

dřevovláknité desky oboustranně opatřené umakartem.

Obr. č. 22 Odstrojená skříň osobního vozu [26]

Podlahu tvoří ocelový vlnitý plech tloušťky 1,5 mm, antivibrační vrstva 5 mm,

podpěra dřevěné podlahy, pryžová podložka 6 mm, vodovzdorná překližka 16 mm, plstěná

podložka 5 mm, podlahová krytina PVC 2,6 mm, která je v oddílech řešena do výše 120 mm a

tvoří vanu.

Tepelnou a zvukovou izolaci tvoří opláštění skříně, antivibrační vrstva, skelná vata

(v místech pro údržbu v obalech z PVC), vodovzdorná překližka a dřevovláknité desky

oboustranně opatřené umakartem.
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Obr. č. 23 Řez skříně vozu a detail okenního profilu

Vnitřní zařízení

Sedadla jsou pevné sedadlové lavice, opěradlo je dvoudílné s podhlavníkem a má 2

opěrky hlavy. Polštářování a potah sedadel je tvořen pružinovou vložkou, pěnovou pryží,

impregnovanou hmotou MOLTON potažená koženkou. Materiál lišt, kování a zavazadlových

polic je hliníková slitina.

Okna

Okna v oddílech a v postranní chodbě jsou polospouštěcí, s dvojitým bezpečnostním

sklem a vyvažovačem umístěným nad oknem. Počet oken v oddílech a na chodbě je 20. Světlá

šířka/výška otevřeného okna je 1 200/400 mm.

Vnější dveře

Vnější nástupní dveře jsou otočné, sklápěcí s pevným oknem, se směrem otevírání ven

z vozu. Světlá šířka otevřených nástupních dveří je 740 mm, s přesahem přes bočnici vozu při

úplném otevření 200 mm. Materiál dveří tvoří desky z polyesteru zesíleného laminátem,

vnitřní prostor vyplněn polyuretanem.

Vytápěcí a větrací zařízení

  Vytápění vozu je teplo-vzdušné s elektrickým a parním ohřívačem vzduchu,

dvoukanálové s rozvodem vzduchu do jednotlivých částí vozu. Vytápěcí zařízení s auto-

matickou regulací teploty vzduchu a ruční regulací v oddílech pro cestující je umístěno ve
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spodku vozu. Pro přirozené větrání se používají střešní větrače, pro nucené větrání se používá

vytápěcího zařízení bez ohřevu vzduchu. Hlavní parní potrubí jsou ocelové trubky o průměru

50 mm. Ostatní trubky parního potrubí jsou z hliníkové slitiny. Rozvod vzduchu do oddílu je

dvěma vzduchovými kanály umístěnými v oddílech u bočnice, spodní teplo-vzdušný kanál je

izolován, horní pro studený vzduch je bez izolace; v každém oddíle jsou dva výdechy teplého

a studeného vzduchu a dvě směšovací komory.

Zásobování vozu elektrickou energií

Zásobování vozu elektrickou energií zajišťuje 1 trojfázový generátor, usměrňovací

blok, regulátor a 2 sady akumulátorových baterií. Generátor je umístěn na převodovce 1.

nápravy podvozku. Usměrňovací blok je umístěný na spodku vozu. Regulátor je umístěn

uvnitř usměrňovacího bloku. Přístrojová skříň s bateriemi je na spodku vozu. Baterie jsou

niklokadmiové se jmenovitým napětím 24 V a jmenovitou kapacitou 375Ah. Jsou zde dvě

sady baterií.

Hlavní rozvaděč pro osvětlení a vytápění vozu obsahuje přístroje pro obsluhu,

kontrolu, jištění a řízení osvětlení, vytápění a větrání. Je umístěný v nástupním prostoru na

straně vozu bez ruční brzdy [6].

Modernizované a nově pořízené vozy jsou dnes opatřeny klimatizací.

Klimatizační zařízení

Stávající systém teplovzdušného vytápění s elektrickým a naftovým ohřívačem

vzduchu byl zrušen a nahrazen klimatizačním zařízením. Rozvod upraveného vzduchu

navazuje na klimatizační agregát a je tvořen vzduchovými kanály, polozapuštěnými do

podlahy vozu, které přecházejí do svislých kanálů, jimiž je veden upravený vzduch pod každé

okno v prostoru pro cestující. V těchto kanálech jsou umístěna elektrická přídavná topná

tělesa. Upravený vzduch se přivádí postranními dýzami pod sedačky a střední dýzou do

svislého kanálu, co ústí do výřezu v podokenní liště, kde mřížka usměrňuje vzduch na skla

oken. Dva el. topné panely jsou umístěny v nástupním prostoru a jeden na WC. Ke zvýšení

cirkulace vzduchu v letním období je při režimu chlazení, část chladného vzduchu vedena

kanály umístěnými v podhledu ve stropu a je přiváděna dýzami ve směru podélné osy vozu.

Větrání vozu je zajištěno 4 dynamickými ventilátory, které jsou umístěny v nástupním

prostoru. Součást klimatizačního zařízení je klimatizační agregát, chladící agregát, kanálový

rozvod upraveného vzduchu, sací mříže se vstupním filtrem a regulační klapkou, elektrické

přihřívací topnice pod okny.  Umístění klimatizačního agregátu je ve spodku vozu ve dvou

skříních. Umístění regulačního zařízení je v rozvaděči v nástupním prostoru [6].
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Obr. č. 24 Kostra osobního vozu [26]

Konstrukce ostatních osobních vozů je podobná, liší se pouze např. vnitřním

vybavením nebo uspořádáním - jako je chodbička uprostřed, nebo na boku vozu, zasedacím

pořádkem v jednotlivých kupé, nebo úplným odstraněním kupé a upořádáním sedadel za

sebou apod.

Jídelní vozy se od ostatních vozů liší vnitřním vybavením, které se skládá z jídelny,

přípravny jídel, kuchyně, zásobárny jídla. Vůz je vybaven vodním hospodářstvím

k zásobování vozu teplou, studenou a pitnou vodou, 4 chladničkami, mrazničkou, dvěma

sporáky na propan-butan, průběžným elektrickým vedením pro dálkové ovládání a řízení.

Nachází se zde 4 lahve na propan-butan o hmotnosti 11 kg. Dvě lahve jsou umístěny

v ocelové skříni u postranní stěny přístupné z venku a 2 náhradní láhve v ocelové skříni ve

spodku vozu. Propan-butanové lahve se také vyskytují u vozů lehátkových a lůžkových,

sloužící k ohřevu vody.
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6. Taktické postupy pro vyprošťování osob z kolejových vozidel

Charakteristika místa zásahu

· Velký počet přepravovaných osob, čímž je dáno i velký počet zraněných a usmrcených

osob

· Přítomnost trakčního vedení

o Vlak 3 kV ss (1,5 kV ss), nebo 25 kV / 50 Hz

o Tramvaj 600 V ss

· Složité zásahové cesty pro jednotku (členitý povrch, provoz na železnici, překážky,

nesnadný přístup k místu zásahu)

· Velká vzdálenost k místu zásahu od místa nutného odstavení techniky jednotky

· Nasazení velkého počtu zasahujících jednotek

· Výška podlahy kolejového vozidla nad zemí:

o vlak (cca 1 300 mm)

o tramvaj (cca 900 mm)

· Potřeba velkého množství vyprošťovací techniky

· Masivní nosné konstrukce kolejových vozidel a jejich hmotnost

· Součinnost složek IZS, Českých drah, dopravního podniku

· Možný provoz kolejových vozidel na vedlejších kolejích

· Rozčlenění místa zásahu na místo nasazení jednotek (úseky a sektory), shromaždiště

zraněných osob, týlový prostor, místo pro kontakt s médii apod.

· Potřeba těžké vyprošťovací techniky

Příjezd, zajištění a průzkum místa nehody

Na místo zásahu přijíždíme opatrně, obezřetně a s ohledem na podmínky na místě

zásahu. Pokud to charakter terénu dovolí a s ohledem na hmotnost a množství vyprošťovacího

nářadí a ostatních prostředků potřebných pro zásah, přijedeme se zasahující technikou co

nejblíže k místu zásahu. Nehoda kolejového vozidla může nastat na místě, kde není přístup po

zpevněné komunikaci (využít znalostí místních jednotek, které mají dokonalou znalost

místních geografických podmínek). Je třeba myslet také na příjezd jednotlivých složek, jenž

se mohou účastnit při záchranných prací (ZZS, PČR, MP, apod.), především vozidel zdravotní

záchranné  služby,  a  to  protože  se  jedná  o  zásah  s  velkým  počtem  zraněných  osob,  je  nutno

počítat s transportem velkého množství raněných a z toho vyplývající využití velkého
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množství sanitních vozů. Vozidla na místě zásahu ustavujeme s ohledem na ochranu

zasahujících.

Zajištěním v místě zásahu se rozumí provedení všech opatření, která mají za cíl snížit

ohrožení zasahujících a zachraňovaných osob v průběhu záchranných prací. Jedná se

především o zajištění uzavření tratě a následné zajištění místa zásahu jednotkami IZS

především HZS a PČR. Dále zajistíme vypnutí trakčního vedení a zastavení provozu na

přilehlých kolejích. U tramvajové nehody vypnutí trolejového vedení a omezení provozu

provádějí pracovníci městské hromadné dopravy přes dispečink dopravního podniku. U

nehody na železnici je nutné informovat operační středisko HZS SŽDC a vyrozumět

odpovědné zaměstnance železnice, kteří odpojí trakční vedení a omezí provoz na železnici,

jsou jimi:

· Výpravčí nebo elektrodispečer – vypnutí trakčního vedení

· Dispečer generálního ředitelství ČD nebo oblastní podnikové ředitelství –

omezení provozu kolem místa zásahu

· Výpravčí přilehlých železničních stanic – omezení provozu, zajištění odtažení

kolejových vozidel mimo místo zásahu

· Strojvedoucí – uvedení kolejového vozidla do bezpečného stavu a poskytnutí

informací o daném kolejovém vozidle

Uvést tažné kolejové vozidlo a tažené kolejové vozidlo do bezpečného stavu.

Motorová lokomotiva a motorový vůz:

Zastavit chod spalovacího motoru zpravidla červeně označeným „stop“ tlačítkem nebo

vypínačem na stanovišti strojvedoucího. Vypnout všechny i zaplombované jističe

elektrického rozvaděče vozidla.

Elektrická lokomotiva a elektrická jednotka:

Stáhnout sběrače hnacího železničního vozidla červeně označeným tlačítkem hlavního

vypínače na stanovišti strojvedoucího a vizuálně zkontrolovat stažení sběračů [28].

Železniční osobní vozy:

Odpojit průběžný kabel vlakového topení u strojvedoucího (napájení z lokomotivy),

nebo u odpovědného zaměstnance železnice. Vypnutím osvětlení (180 V/50 Hz) a

zásuvkového okruhu (220 V/50 Hz) vozu v elektrickém rozvaděči umístěním v představku

vozu, tlačítkem, přepínačem, vypínačem na čtyřhran a vypnutím elektrických jističů.

Odpojením vozidlových baterií odpojením bateriového kabelu. Vozidlové baterie 24 V a

48 V umístěnými pod rámem vozidla v označených schránkách.
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Tramvajové vozy:

Stáhnout sběrač tramvajového vozu na stanovišti řidiče červeným tlačítkem sběrač

dolů, nebo pomocí provazu z kabiny řidiče, anebo ručním stažením pomocí speciálního klíče,

který se nasazuje pod každým sběračem, klíč je umístěn u řidiče. Odpojit baterie vozu, co jsou

uloženy v zadní části vozu, kde je lze odpojit pomocí odpojovače, nebo je lze vyndat

z vozidla a odpojit přímo baterie.

Cílem průzkumu je  zjistit,  o  jaká  havarovaná  vozidla  se  jedná  a  jejich  počet.  Zda  po

nehodě nehrozí vznik požáru. Zjištění počtu zraněných osob, a rozsahů zranění. Určení míst,

kde se postižené osoby nacházejí, prozkoumat i okolí havárie - osoby mohou ležet v trávě

nebo se potulovat v okolí nehody. Zjistit, zda z vozidel něco neuniká. Stanovit, jaká je

stabilita havarovaných vozidel. Zda bude potřeba speciální technika [27].

Stabilizace vozidla

Pro stabilizaci proti pohybu se používají místa určená pro zvedání kolejového vozidla,

kde je konstrukce zesílena, za pomoci těžké vyprošťovací techniky (požární tank, jeřáb,

apod.) a vazacích prostředků (lana, řetězy, apod.). Pomocí zakládacích klínů pod koly vozidla

zajistíme vůz proti pohybu po kolejích. Stabilizace se provádí pro zamezení proti posunu,

převrácení, nebo rozlomení kolejového vozidla.

Záchranné (vyprošťovací) práce

Zásah je nutné provádět z důvodů odborných činností a manipulací ve spolupráci

s personálem železnice a dopravního podniku. Prvořadá je ochrana osob, které jsou uvězněné

ve vozidle. Zajistíme poskytnutí první pomoci (krční fixní límec, zastavení krvácení,

znehybnění zlomenin apod.). Důležitá je komunikace se zraněnými, zakrytí osob dekou proti

možnému odpadnutí kusů úlomků (sklo, plasty, kov apod.), zabezpečit ostré hrany. Se

zraněnými zacházíme šetrně, vystupujeme klidně a rozvážně, bez známek nervozity a emocí.

Je-li kolejové vozidlo řádně stabilizováno, vytvoří se přístup do vnitřního prostoru vozidla.

Samotný přístup provádíme podle pokynů velitele zásahu.

Způsob a velikost přístupových otvorů do kolejového vozidla závisí na jeho poloze.

Kolejové vozidlo na kolech:

Vstup přes boční dveře, jejich otevřením. Vypáčením, odtlačením např. hydraulickým

rozpínákem a nebo odřezáním pantů pomocí rozbrušovací pily, nebo přímočaré pily.
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Vstup přes prosklené části vozu, odstraněním bočního nebo čelního skla. Rozbitím,

vyříznutím, nebo bezpečným vyjmutím po odřezání gumového těsnění (tramvaj).

Vstup přes boční stěnu kolejového vozidla, kdy se vytvoří vstupní otvor nejčastěji,

odstraněním stěny vozu pod oknem až podlaze vozu. Řezy/střihy vedenými podél okrajů oken

k podlaze provádíme pomocí rozbrušovací pily, nebo hydraulických nůžek.

Kolejové vozidlo na boku:

Vstup přes prosklené části vozu, odstraněním čelního nebo zadního skla. Rozbitím,

vyříznutím, nebo bezpečným vyjmutím po odřezání gumového těsnění (tramvaj). Pouze u

tramvajových vozů a hnacích železničních vozidel (opatřeny nerozbitnými skly – nutno

vyříznout).

U tažených železničních vozidel vstup přes přechodové dveře s pryžovými návalky,

jejich otevřením - vypáčením, odtlačením např. hydraulickým rozpínákem, a to pouze u vozu

zapojených na konci vlaku, nebo pokud při nehodě dojde k odtržení jednotlivých vagonů, a

tím dojde k zpřístupnění tohoto vstupu.

Vstup přes střechu kolejového vozidla, kdy se vytvoří vstupní otvor nejprve

vyříznutím pláště střechy vozu, abychom viděli, kde se nacházejí nosné a zesílené konstrukce

střechy vozu. Poté se odstraní vnitřní izolace a dřevěné obložení vozu.

Vstup přes boční stěnu a boční skla je možný, ale velmi fyzicky náročný pro značný

výškový rozdíl. Proto jej lze využít pouze v krajních případech, kdy není možné vytvořit jiný

přístupový otvor.

Vyproštění zraněného

Před vlastním vyproštěním je třeba zajistit základní životní funkce zraněného, snížit

bolestivost, tak i odstranění všech překážek, které zabraňují vytažení uvězněné osoby z

vozidla. Vždy bychom měli zafixovat zraněného krčním límcem. Podle situace používáme

potřebné zdravotní pomůcky, dlahy, vakuová nosítka apod. Zraněné nepřetáčíme, směr

vyproštění určuje hlava zraněného. Postup při vyproštění konzultuje velitel zásahu s lékařem.

Veškerá činnost se podřizuje maximální možné šetrnosti s ohledem na zraněnou osobu. Při

vytahování zraněné osoby je výhodné využít co nejvíce hasičů, kteří po malých krocích

vysunují osobu z vozidla na připravenou podložku (nosítka, celta, deka). Pokud je to jen

možné a podmínky to dovolí, doporučuje se pevná podložka, na kterou se zraněná osoba

položí, pak další transport této osoby je mnohem rychlejší, i bezpečnější.

Transport zraněného do nemocnice zabezpečuje zdravotní záchranná služba, pozemní

nebo leteckou cestou [29].
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Obr. č. 25 Vyproštění zraněného z tramvajového vozu [35]

Vždy dbáme dodržování zásad bezpečnosti práce na místě zásahu!

Tato kapitola neřeší detailně všechny varianty, které mohou nastat. Pouze přibližně

nastiňuje problematiku vyprošťování osob z kolejových vozidel.
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7. Technické prostředky pro vyprošťování

Technické prostředky pro vyprošťování osob z kolejových vozidel můžeme rozdělit do

několika kategorií:

· Hydraulické vyprošťovací zařízení

· Pneumatické zvedací zařízení

· Ruční vyprošťovací nástroje

· Speciální technické prostředky

· Ostatní prostředky a nástroje

Zde jsou uvedeny technické prostředky pro vyprošťování, které jsou ve výbavě

Hasičského záchranného sboru ČR, a to jak přímo na prvovýjezdových zásahových vozidlech,

tak speciální prostředky umístěné například v technických kontejnerech, nebo na

specializových zásahových vozidlech.

7.1.  Hydraulické vyprošťovací zařízení

Tato kategorie se skládá z pracovních nástrojů, hadic a pohonné jednotky.

Hydraulická pohonná jednotka

Slouží jako zdroj tlakového oleje pro pohon vyprošťovacích nástrojů. Je složena

z pohonné jednotky (spalovací, ruční, pneumatický, elektromotor), hydraulického čerpadla a

tlakových hadic. Provozní tlaky jsou od 35 do72 MPa. Propojení s nástroji je dvouhadicové

nebo jednohadicové (systém CORE – Holmatro) [12].

Obr. č. 26 Hydraulická pohonná jednotka; Hydraulické nůžky [12]
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Hydraulické nůžky

Slouží pro stříhání sloupků, střešních výztuží, plných materiálů, dveřních závěsů.

Existují nůžky s různými tvary čelistí pro různé tvary stříhaných materiálů. Střižná síla závisí

na průměru hydraulického válce a velikosti pracovního tlaku (35 – 72 MPa). Dokážou

vytvořit tlak čelistí od 14 do 103 t. Největší sílu mají nůžky u čepu nůžek [11].

Hydraulický rozpínák

Slouží k roztahování, stlačování, táhnutí a vytváření otvorů. Rozpínací síla se pohybuje od

7 do 40 t. Rozpínací dráha až 830 mm. Rozpínací špičky se dají zaměnit za řetězové úvazky, nebo

řezací nástavce [12].

Obr. č. 27 Hydraulický rozpínák; Hydraulický kombinovaný nástroj [12]

Hydraulický kombinovaný nástroj

Spojuje schopnost pracovat jedněmi čelistmi jako rozpínák i jako nůžky. Využitelnost

a univerzálnost tohoto nástroje oproti nůžkám nebo rozpínáku je na úkor výkonu. Střižná síla

se pohybuje od 7 do 39 t [11].

Hydraulický rozpěrný válec

Slouží pro roztahování větších vzdáleností. Vyrábí se v různých velikostech, provedeních.

Může být jednostranný, nebo oboustranný. Dokáže vyvinout tlak od 10 do 22 t [11]. Může mít

výměnné hlavice pro tažení, nebo řezání [12].
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Obr. č. 28 Hydraulický rozpěrný válec [12]; Hydraulický prostříhavací nástroj

Hydraulický prostřihávací nástroj

Jedná se o speciální hydraulický nástroj, co je určen pro stříhání sendvičových konstrukcí

(vlak, tramvaj, letadlo).

7.2.  Pneumatické zvedací zařízení

Tato kategorie se skládá z propojovací tlakové hadice, redukčního ventilu, ovládací

skříňky s manometrem a přetlakovým ventilem. Slouží ke zvedání těžkých předmětů, strojů.

Plněna jsou redukovaným tlakem vzduchu z tlakové láhve, kompresoru nebo jiného zdroje

[12].

Rozdělují se na nízkotlaké a vysokotlaké zvedací vaky. Nízkotlaké se používají pro

zvedání břemene do 16 t a výšky zdvihu do 0,9 m, při tlaku 0,15 MPa. Vysokotlaké se

používají ke zvedání břemen až do 132 t a výšky zdvihu do 0,5 m při tlaku 1 MPa.

Obr. č. 29 Zvedací vaky nízkotlaké; vysokotlaké [12]

7.3.  Ruční vyprošťovací nástroje

Mezi ruční vyprošťovací nástroje můžeme zařadit různé druhy páčidel (ploché,

hákové), požární sekera (bourací), kladiva, ruční řezače skla (pilka, kotouče), rozbíječe skel.
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Dále zde patří variabilní ruční vyprošťovací nástroj (VRVN 1) k tvorbě a rozšiřování otvorů,

páčení, sekání a dělení materiálů.

7.4.  Speciální technické prostředky

Štěrbinová kamera

Je určena k vyhledávání osob ve zřícených budovách, sutinách a jiných uzavřených

prostorech. Umožňuje vizuální a hlasový kontakt s postiženou osobou. Skládá se z kamerové

hlavice, teleskopické tyče, řídící jednotky, baterie a propojovacích baterií [13].

Cobra

Zařízení COBRA je speciální vysokotlaké zařízení, zabudované do zásahového

požárního automobilu, určené pro řezání konstrukcí a otvorů ve všech stavebních materiálech,

hašení požárů. Řeže materiály úzkým paprskem vodního proudu, do kterého je v době řezání

přidáváno tzv. abrasivo, tlakem až 30 MPa [14].

Obr. č. 30 Práce s COBROU a výsledný řez [10]

Ultratermický řezací systém PRIME-CUT

Jedinečný hořící účinek ultratermických tyčí zkapalňuje jakýkoliv známý materiál

včetně litiny, titanu, betonu. Proces hoření probíhá velmi rychle, proto dochází

k minimálnímu hromadění tepla, základní vlastnosti řezaného materiálů zůstává téměř beze

změn. Tyče se mohou podle potřeby ohýbat, díky tomu lze dosáhnout i na velmi těžko

dostupná místa. Pro práci potřebuje pouze kyslík. Ultratermické tyče obsahují jádrové

tyčinky, které hoří při teplotě vyšší jak 5 500˚C. Tyče hoří i ve vlhkém prostředí [10].
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7.5.  Ostatní prostředky a nástroje

Motorová kotoučová (rozbrušovací) pila

Funkce spočívá v rozbrušování materiálu brusným kotoučem, který působí jako řezací

nástroj. Používá diamantové kotouče, které mají universální použití, nebo abrazivní kotouče,

určené pro beton, kov, hliník [12].

Speciální motorová řetězová pila

Má titanový řetěz na řezání různého materiálu. Je vhodná pro dělení sendvičových

konstrukcí u nákladních, nebo drážních vozidel [12].

Přímočará akumulátorová pila

Je použitelná v nepřístupných místech, kde nemůže být použito hydraulické nářadí. Je

vhodná pro řezání lepeného skla, sloupků, částí karoserie, pružinové oceli, armatur, dřeva,

plastů apod. při použití je nutno zapřít za patku nástroje [13]. Je nezávislá, má vlastní zdroj

energie a vysoký měrný výkon [12].

Řezací pila s dvěma protiběžnými kotouči

Je určena k řezání skla, dřeva, plastů, sklolaminátu, plných, nebo profilových

ocelových materiálů a sendvičové konstrukce. Při řezání dochází k omezení jiskření, přenosu

odstředivých sil v řezu a nižší teplotě řezu.

Nosítka

Slouží pro bezpečný a snadný transport zraněných osob. Nosítka mohou být opatřena

stabilizačními popruhy a dalšími prvky.

Naviják

Využívá se k napnutí, přiblížení, zakotvení materiálu, nebo vozidla. Může být

elektrický, motorový nebo hydraulický.

Materiál pro ochranu zraněných osob

Krycí plachty, ochranné štíty, návleky, respirátory, deky apod.

Dalšími prostředky v této kategorii jsou, žebříky, utahovací popruhy, vazáky, lana,

záchranářské plošiny apod.
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8. Porovnání vyprošťovacího nářadí

Porovnávám hydraulické prostřihávací nůžky, které jsou určeny ke stříhání

sendvičových konstrukcí (vlak, tramvaj) s vyprošťovacím nářadím obsaženým na vozidlech

HZS Moravskoslezského kraje. Jedná se o hydraulické nůžky, přímočarou pilu a motorovou

kotoučovou pilu. Porovnání se provedlo jednak praktickou zkouškou a poté porovnáním

multikriteriální analýzou na základě zvolených kritérií jednotlivých nástrojů.

8.1. Charakteristika vyprošťovacího nářadí

8.1.1. Hydraulické prostřihávací nůžky C100-31

Obr. č. 31 Hydraulické prostřihávací nůžky C 100-31 [20]

Hydraulické prostíhavací nůžky Weber – Hydraulic C100-31 (viz. Obr. č. 31) jsou

určeny pro stříhání sendvičových konstrukcí (vlak, tramvaj, letadlo). Nůžky mají speciální

povrch pro rychlý a precizní řez a poškození odolný kryt z vysoce pevné slitiny hliníku [20].

Zuby na řezné ploše zamezují sklouznutí nůžek. Ovládání Weber podporuje přesnou práci

fungující na principu zamačkávacího knoflíku.

Technická data

· Řezná síla 308 kN / 31,4 t

· Hmotnost 19,5 kg

· Rozměry (d x š x h) 770 x 162 x 288 mm

· Šířka střihu 100 mm

· Jmenovitý tlak 70 Mpa [19]

· Cena cca 150 000 bez DPH



47

Obr. č. 32 Hydraulické prostřihávací nůžky C 100-31 [20]

Výrobce

WEBER-HYDRAULIK GmbH

Heilbronner Str. 30

743 63 Güglingen, Germany

www.weber-hydraulik.com

Český distributor

LUING PYREX, spol. s r.o.
Marxova 372/6
736 01 Havířov – Město
www.luingpyrex.cz

8.1.2. Hydraulické nůžky LS 200 EN

Obr. č. 33 Hydraulické nůžky LS 200 EN [16]

http://www.weber.de/
http://www.luingpyrex.cz/
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Nůžky Lukas LS 200 EN (viz. Obr. č. 33) jsou dvoučinný hydraulický nástroj se

stříhacími čepelemi. Umožňují nasazení u silničních, železničních, leteckých nehod i

námořních neštěstí a přírodních pohrom. Tvar ostří táhne materiál ke středu, kde je vyšší

střižná síla. Snadná manipulace je díky nízké hmotnosti a kompaktnímu tvaru. Umožňuje

stříhání všech dosud známých konstrukcí osobních vozidel [16]. Nůžky nejsou určeny ke

stříhání závěsů (pantů), volantových tyčí, pedálů, tyče řadicí páky, pružin nebo torzních tyčí.

Ovládání nůžek je hvězdicovou rukojetí otočením vlevo (stříhání), vpravo (otevírání čelistí).

Technická data

· Střižná síla 392 kN / 39,95 t

· Pracovní tlak 63 MPa

· Rozevření čelistí 122 mm

· Rozměry (d x š x h) 663 x 190 x 163 mm

· Hmotnost 11,7 kg

· Maximální kruhová ocel Ø 30 mm [15]

· Cena 80 000 bez DPH

Obr. č. 34 Hydraulické nůžky LS 200 EN [16]
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Výrobce

LUKAS Hydraulik GmbH

Weinstrase 39

910 58 Erlanger, Germany

www.lukas.com

Český distributor

NORDSTAHL

Slapská 1/2115

100 00 Praha 10

www.nordstahl.cz

8.1.3. Přímočará pila SSE 1000 QX

Obr. č. 35 Přímočará pila SSE 1000 QX [17]

Přímočará mečová pila Milwaukee SSE 1000 QX (viz. Obr. č. 35) se využívá

v nepřístupných místech pro řezání lepeného skla, sloupků a částí karoserií automobilů,

pružinové oceli, armatur, sádrokartonu, dřeva, plastů apod. Pohon pily je elektromotorem

s dvourychlostní převodovkou, chlazený ventilátorem. Pila je opatřena antivibračním

systémem zajištujícím klidný chod. Protizávaží zaručuje optimální přenos síly.  Řezný nástroj

– pilový list - je uchycen pákovým systémem FIXTEC pro rychlou výměnu plátků. Pila

opatřena 4 metrovým napájecím kabelem. Pila je umístěna v kufříku s náhradními pilovými

listy [17].

Technická data

· Příkon 1000 W

· Počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 za min

http://www.lukas.com/
http://www.nordstahl.cz/
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· Zdvih 32 mm

· Hmotnost 3,7 kg

· Rozměry (d x š x h) 470 x 205 x 120 mm

· Cena 11 000 bez DPH

Výrobce

Milwaukee Electric Tool Corporation

13135 West Lisbon Road

Brookfield, Wisconsin, USA

www.milwaukeetool.com

Český distributor

A & M Elektrické Nářadí s.r.o.

Průmyslová 10

102 00 Praha 10 – Hostivar

www.milwaukeetool.cz

8.1.4. Motorová kotoučová pila K 650 ACTIVE II

Obr. č. 36 Motorová kotoučová pila K 650 ACTIVE II [18]

Motorová kotoučová pila Partner K650 ACTIVE II (viz. Obr. č. 36) má hnací jednotku

jednoválcovou, dvoutaktní, vzduchem chlazený spalovací motor. Mazání motoru je směsí

paliva benzín a olej. Funkce rozbrušovací pily spočívá v rozbrušování materiálu brusným

kotoučem, jenž působí jako řezací nástroj. Druh řezaného materiálu závisí na zvoleném druhu

řezacího kotouče. Při řezání měkkých materiálů např. hliníku dochází k zalepení kotouče a

tím ke snížení rychlosti řezu [34]. V místě řezu vznikají působením tření vysoké teploty a

http://www.milwaukeetool.com/
http://www.milwaukeetool.cz/
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dochází k odletu rozžhavených částic materiálu i brusného kotouče, který se řezáním

zmenšuje a dochází ke snižování hloubky řezu. Pohon brusného kotouče je veden od řemenice

motoru klínovým řemenem [13].

Technická data

· Zdvihový objem motoru 71 cm3

· Maximální výkon motoru 3,5 kW při 5 100 ot/min

· Průměr řezného kotouče 300 mm

· Maximální hloubka řezu 100 mm

· Objem palivové nádrže 0,7 l

· Hmotnost bez paliva a brusného kotouče 9,3 kg [18]

· Cena 28 000 bez DPH

Výrobce

Husqvarna

Lindhagensgatan 126

104 25 Stockholm, Sweden

www.husqvarna.com

Český distributor

Husqvarna s.r.o.

Na Křečku 365

109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

www.husqvarna.com/cz

8.2. Praktická zkouška

Pro porovnání vyprošťovacího nářadí bylo zorganizováno cvičení, které bylo

zaměřeno na testování speciálních prostřihávacích nůžek od firmy Werer – Hydraulic C100-

31, při této příležitosti se otestovaly další vyprošťovací nástroje, které lze využít na

sendvičové konstrukce (hydraulické nůžky, přímočará pila a rozbrušovací pila). Cvičení

probíhalo 2. – 4. 12. 2009 v prostorách kovošrotu Bohumín a firmy Libros sídlící v Ostravě.

Nástroje byly testovány na osobním vagónu (Bohumín) a tramvajovém vozu (Ostrava),

s cílem vytvoření prostoru pro záchranu zraněných, nebo uvězněných osob z těchto

dopravních prostředků.

http://www.husqvarna.com/
http://www.husqvarna.com/cz
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Osobní a zavazadlový vůz řady DBs

Obr. č. 37 Osobní a zavazadlový vůz řady BDs; 1 - nástupní prostor, 2, 3, 4 - postranní

chodba, 5 - oddíl pro cestující, 6 - služební oddíl, 7 - zavazadlový prostor, 8 - WC s

umývárnou, 9 - umývárna, 10 - hlavní rozvaděč, 11 - ruční brzda [6]

Jedná se o čtyřnápravový osobní vůz druhé třídy s pěti oddíly pro cestující,

kombinovaný se služebním oddílem, zavazadlovým prostorem a postranní chodbou. Vůz je

určen pro přepravu cestujících a ve služební části k přepravě zavazadel pro vnitrostátní provoz

a pro provoz v režimu RIC s nejvyšší provozní rychlostí 140 km/h. Vytápění vozu je

teplovzdušné s parním a elektrickým ohřívačem vzduchu s automatickou regulací teploty

vzduchu a ruční regulací v oddílech pro cestující. Větrání vozu je zajištěno střešními větraci a

pomocí vytápěcí soustavy bez ohřevu vzduchu. Vůz je vybaven hlavním a napájecím

brzdovým potrubím, průběžným parním vedením, průběžným elektrickým vedením vn a

kabelem UIC. Čela vozu jsou s přechodovými můstky a pryžovými návalky [6].

Jednalo  se  o  vyřazený  osobní  vůz  Českých  drah  a  byl  již  částečně odstrojen.

Neobsahoval výplně oken a okenní rámy což výrazně usnadnilo vytváření prostoru pro

záchranu.
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Tramvajový vůz Tatra T3

Obr. č. 38 Tatra T3 [33]

Podrobnější popis tohoto tramvajového vozu s technickými parametry je uveden výše

v kapitole Tatra T3. Jednalo se vyřazený vůz dopravního podniku Ostrava, který byl po

havárii zadní části vozu.

Průběh cvičení

Cílem cvičení bylo vytvoření prostoru pro záchranu zraněných nebo uvězněných osob.

Na Obr. č. 39 jsou červeně označeny dvě varianty střihu/řezu vstupního prostorů, které se

zkoušely.

1. Z okna se vytvořil vstupní prostor, dvěma svislými řezy podél okrajů oken až k

podlaze vozu. Výška okna nad zemí je 2 450 mm, podlaha vozu je výšce 1 360 mm

nad zemí. Tento řez byl předmětem měření rychlosti řezu jednotlivých nástrojů.

Dosažené časy jsou uvedeny níže u popisu práce s jednotlivými nástroji. Jelikož
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osobní vůz nebyl osazen okenními rámy, došlo k usnadnění práce s jeho odstraněním a

nebylo možné otestovat jednotlivé nástroje na střih okenního rámu. Jako poslední

úkon byl proveden horizontální řez v úrovni podlahy, pro odstranění celého

vyříznutého bloku sendvičové konstrukce.

2. Vstupní prostor (viz. Obr. č. 40) do vozu se vytvořil horizontálním řezem vedeným

v prostoru meziokenního pásu ve výšce zhruba 3 100 mm nad zemí a dvěma svislými

řezy sousedních oken v krajní části. Poslední řez je veden horizontální v úrovni

podlahy vozu.

Obr. č. 39 Varianty možných vstupních prostorů

Obr. č. 40 Vytvoření vstupního prostorů
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Jelikož se řezalo (stříhalo) z nastavovacích žebříků ve výšce cca 3 metry nad zemí,

bylo nutné jistit jak zasahující hasiče, tak samotné zařízení lany, nebo dalšími hasiči. Cvičení

probíhalo na rovném zpevněném povrchu, ale u reálného zásahu se můžeme setkat

s železničními náspy, čím se může zvýšit poloha vozidla a zásah se bude odehrávat ve výšce i

5 metrů nad zemí.

Na jedné straně osobního vlaku bylo odstraněno dřevěné obložení vozu před řezáním

(stříháním) strany, aby bylo vidět, jaké a kde jsou umístěny zesilující prvky, které by

zkomplikovaly vyprošťování. Z toho vyplývá, že pokud je to možné je lepší pro zasahující

hasiče odstranit všechny možné vnitřní výplně pro přehled nad místy, kde bude prováděn

střih, a že není nutné stříhat všechny zesilující prvky.

Jako nejzávažnější komplikace, která se projevila během cvičení, byl problém

s topením osobního vlaku. Jeho konstrukce vedoucí podél vagonu u podlahy vozu, nedovoluje

nástrojům postupovat až k podlaze vozu. Výška topení může dosahovat až 30 cm a šířka

15 cm. Topení je řešeno rozvodem vzduchu do oddílu dvěma vzduchovými kanály, spodní

teplovzdušný kanál je izolován, horní pro studený vzduch je bez izolace. Topení bylo

odstraněno pomocí dlouhého páčidla, kdy byly vzduchové kanály nadzvednuty a odstraněny.

U reálného zásahu by se tento problém dal eliminovat vedením zásahu ze strany boční uličky,

kdy v uličce není topení vedeno podél vozu.

Obdobné varianty probíhaly i u tramvajového vozu s tím rozdílem, že se nepracovalo

s takovými výškovými rozdíly (výška okna nad zemí je cca 1 500 mm). U tramvajového vozu

se navíc provádělo rozřezání střechy, zevnitř vozu a to především přímočarou pilou a

prostřihávacími nůžkami, jimiž se odstranily zpevněné části vozu v oblasti nad okny, která je

zobrazena na Obr. č. 41. Bylo nutné odstranění vnitřní obložení stropu, abychom se vyhnuli

nosným částem vozu. Dále bylo nutné odstranit záchytné tyče v cestě řezu přímočaré pily.
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Obr. č. 41 Střih střešního dílu tramvaje Tatra T3

Obr. č. 42 Rozřezaný/rozstříhaný vůz Tatra T3



57

Hydraulické prostřihávací nůžky C100-31

Obr. č. 43 Práce s hydraulickými prostřihávacími nůžkami

Na Obr. č. 43 je vyobrazena práce s prostřihávacími nůžkami C100-31. Pro práci

zařízení na zemi je potřeba dvou hasičů, pro práci na žebříku minimálně čtyř hasičů. Střih je

rovný, široký, s minimem otřepů. Jedná se o nástroj s tichým chodem při práci. Při střihu

nástroje nedochází k odletu drobných částeček konstrukce kolejového vozidla, ani ke vzniku

jisker. Postup prací je velmi snadný. Nástroj provede prostřižení, poté se provede vysunutí

čelisti mimo drážku a nasune se zpět do drážky ve směru následného střihu. Během práce

s nástrojem odlétávají úlomky (90 x 20 mm) směrem dolů při svislém střihu, při

horizontálním střihu je nutno dbát na vyšší bezpečnost ohledně odlétávání úlomků přiložením

krytí, které chrání zasahující hasiče. Nástroj je omezen pro střih materiálů o maximální šířce

100 mm (vyhovující pro všechny u nás provozovaná kolejová vozidla). Držadlo pro

manipulaci je uzpůsobené pouze pro práci ve svislé poloze, proto manipulace v horizontální

poloze není jednoduchá a způsobuje komplikace především při práci na žebříku. Jelikož je

střižená drážka stejně široká jako rameno střižného břitu nástroje, dochází v důsledku otřepů

nebo zkroucení konstrukce k zúžení střižné drážky, což brání hladkému posunu nástroje do

drážky pro následný a rychlý střih, pak je nutno použít páčidlo nebo jiných pomocných

prostředků. Ovládání nástroje je řešeno na principu zamačkávacího knoflíku, který je relativně

malý a při práci v ochranných rukavicích ne příliš citlivý. Tento systém ovládání není příliš

vhodný pro ovládání nástroje při horizontálním střihu, kdy hasič pracuje s nástrojem nad

hlavou, z důvodů natočení ovládacího prvku. Ale jedná se především o nezvyk na tento druh
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ovládání, na který nejsou hasiči navyklí. Bezpečnost nástroje spočívá v tom, že neobsahuje

žádné ostré hrany a rychle se pohybující části nástroje, které by mohly způsobit poranění osob

uvnitř vozu.

Čas svislého řezu od okna po podlahu vozu cca 4 minuty.

Hydraulické nůžky LS 200 EN

Obr. č. 44 Práce s hydraulickými nůžkami

Na Obr. č. 44 je zobrazena práce s hydraulickými nůžkami. Mezi výhody tohoto

zařízení můžeme zařadit především jeho tichý chod při práci. Značnou nevýhodou nástroje je

časová náročnost při použití na velké plochy. Nejprve dojde k deformaci, stlačení opláštění

vozu teprve potom ke střihu. Při střihu nástroje nedochází k odletu drobných částeček

konstrukce kolejového vozidla, ani ke vzniku jisker. Manipulační držadlo je uzpůsobené jak

pro práci v horizontálním tak vertikálním směru. Práci s nástrojem na zemi zastane jeden

hasič, při práci z žebříku minimálně dva hasiči. Střih je nerovný, vznikají ostré hrany

s výčnělky v opláštění vozu. Ovládání nástroje je snadné pomocí otočného prstence, který je

citlivý i přes ochranné rukavice. Bezpečnost nástroje spočívá v tom, že neobsahuje žádné

rychle se pohybující části nástroje, které by mohly způsobit poranění osob uvnitř vozu.

Poranění by mohly způsobit pouze ostré břity nůžek a to neopatrnou manipulací s nástrojem.

Čas svislého řezu od okna po podlahu vozu cca 20 minut.
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Přímočará pila SSE 1000 QX

Obr. č. 45 Práce s přímočarou pilou

Na Obr. č. 45 je zobrazena práce s přímočarou pilou. Vnitřní vybavení osobního vlaku

i tramvajového vozu (dělící příčky mezi oddíly, záchytné tyče, sedačky, obložení, apod.) bylo

převážně odstraňováno přímočarou pilou, která se osvědčila díky své kompaktnosti a malým

rozměrům. Práci s nástrojem na zemi zastane jeden hasič, při práci na žebříku minimálně dva

hasiči.

Při použití na sendvičovou konstrukci pláště vozů z venkovní strany docházelo

k častému zasekávání vibrujícího konce plátku o roztřepené vnitřní obložení dřevovláknité

desky, vyčnívající izolaci a interiér vozu. Při použití zevnitř vozu nedocházelo k tak častému

zasekávání. Docházelo k rychlému tupení plátků, lomu plátků pily a s tím spojené spotřebě

nových plátků. Může dojít i ke zranění osob uvnitř vozu vibrujícím a rychle se pohybujícím

koncem plátku pily, který je opatřen řeznými zuby. Jedná se i o relativně hlučné zařízení. Řez

je rovný relativně čistý s otřepy vzniklými především zaseknutím se plátku. Při řezu

s nástrojem docházelo k občasným odletům malých částeček konstrukce vozu a také k tvorbě

malého množství jisker. Docházelo i k částečnému zahřívání konstrukce vozu v místě řezu

z důvodu tření. Nástroj není opatřen manipulačními držadly, nejsou zapotřebí díky svým

rozměrům a hmotnosti nástroje. Ovládání nástroje je snadné a to jak při svislém tak i

horizontálním řezu.

Čas svislého řezu od okna po podlahu vozu cca 2 minuty.
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Motorová kotoučová pila K 650 ACTIVE II

Obr. č. 46 Práce s motorovou kotoučovou pilou

Na Obr. č. 46 je zobrazena práce s motorovou rozbrušovací pilou. Hlavní výhodou

tohohle nástroje je velice rychlé dělení konstrukce. Vyřezání celého vstupního otvoru je

otázkou několika minut. Řez je rovný, čistý s minimem otřepů. Práce a manipulace s tímto

nástrojem je velice snadná, jak horizontální tak vertikální pohyb. Rovněž ovládání nástroje je

snadné. Další výhoda nástroje je, že jako jediný z posuzovaných nástrojů nepotřebuje pro

provoz další zařízení (agregát). Práci s nástrojem na zemi zastane jeden hasič, při práci na

žebříku minimálně dva hasiči. Použití má i své nevýhody, kterými jsou především při řezání

vznikající velký hluk a velké množství odletujících jisker, které mohou být případně zdrojem

iniciace, nebo způsobit poranění osob. Dalšími nevýhodami nástroje je nebezpečí poranění

osob uvnitř vozu rotujícím kotoučem a spotřeba kotoučů, také vysoká teplota vznikající při

řezu konstrukce.

Čas svislého řezu od okna po podlahu vozu cca 1 minuta.

Dodatečný test střihu okenního rámu hydraulickými prostřihávacími nůžkami

Dne 12. 4. 2010 na stanici Ostrava – Zábřeh proběhl dodatečný test hydraulických

prostřihávacích nůžek na střih okenního rámu. Jednalo se o okenní rám osobního vozu řady B.

Rám je ze slitiny hliníku a jeho tloušťka je 76,8 mm. K dispozici byly dvě části rámu a to

spodní část rámu a vrchní část rámu, která je shodná s boční částí okenního rámu viz

Obr. č. 47.
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Cílem testu bylo zjistit, zda nástroj je schopný přestřihnout tento rám. Na Obr. č. 48 je

zobrazen střih okenního rámu. Nástroj neměl sebemenší problém tento rám přestřihnout. Střih

byl plynulý, čistý, nedocházelo k odletu ani tříštění části rámu. Nutno podotknout, že došlo ke

střihu samotného rámu bez nosné konstrukce osobního vozu, tvořené opláštěním vozu. Tím

byl střih trochu ulehčen. Rám bylo nutné střihnou na dvakrát jelikož, nástroj neobejme celou

výšku rámu.

Obr. č. 47 Spodní a vrchní rám profilu okna

Obr. č. 48 Střih okenního rámu

Tloušťky okenního rámu

Zde jsou uvedeny tloušťky okenních rámu osobních vozů, které jsou nejčastěji v provozu ČD.

· Pantograf 74,5 mm

· Regionova 70,4 mm

· Osobní vůz řady B 76,8 mm
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· Osobní vůz řady Beer 77,9 mm

· Osobní vůz řady Bdt 83,6 mm

8.3. Multikriteriální analýza

Klasické rozhodovací hodnocení je nejjednodušším způsobem porovnání předností a

nevýhod jednotlivých alternativ, což představuje prosté konstatování, zda z hlediska

jednotlivých kritérií alternativy vyhovují nebo nevyhovují. Podle tohoto hodnocení je nejlepší

alternativou ta, která splňuje největší počet kriterií. Na závažnost kriterií, se při tomto

způsobu hodnocení nehledí, a to je také nevýhodou tohoto způsobu.

Multikriteriální analýza, jak již název napovídá, se zabývá vyhodnocováním

jednotlivých alternativ podle více kriterií. Termínem alternativa označujeme každé řešení

z výběrové sestavy. Kritérium je vlastnost, kterou u dané alternativy posuzujeme. Každému

kritériu je přiřazena váha, která vyjadřuje důležitost jednotlivých kritérií vzhledem k ostatním

[21].

Pro porovnání vyprošťovacího nářadí byly, vybrány 4 druhy vyprošťovacího nářadí.

Tři druhy jsou ve standardní výbavě HZS ČR a jeden druh speciálního vyprošťovacího nářadí.

Byla použita multikriteriální analýza a to metoda rozhodovací matice DMM.

8.3.1. Metoda rozhodovací matice DMM (Decision Matrix Method)

Je považována za základní metodu (může mít víc variant řešení). Jedna varianta

spočívá v hodnocení důležitosti (váhy) jednotlivých kritérií bodovanou stupnicí od 1 do 10

tak, že stupeň 1 je přiřazený nejmenší důležitosti a stupeň 10 největší důležitosti. Stejnou

stupnicí se také hodnotí skutečnost, jak jednotlivé varianty řešení vyhovují zvoleným

kritériím, tzn. stupeň „1“ – nevyhovuje až po „10“ – vyhovuje ideálně.

Výhody: jednoduchý postup, relativně nízká časová náročnost

Nevýhody: vysoký podíl subjektivity – při ohodnocení důležitosti kritérií a při hodnocení

toho jak jednotlivé varianty vyhovují zvoleným kritériím [22].

8.3.2. Kritéria metody rozhodovací matice

Pro porovnávání jednotlivých vyprošťovacích nástrojů jsem zvolil tyto kritéria:

· Cena nářadí [Kč] – jsem zvolil, protože ceny jednotlivých porovnávaných nářadí se

pohybují v rozmezí 11 000 – 150 000 Kč bez DPH. Což je výrazný rozdíl, jedná-li se

o zařízení, která slouží ke stejnému účelu. Jde o cenu nůžek a nářadí bez agregátu.

Cena nástroje pouze orientační.
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· Hmotnost nářadí [kg] – jsem zvolil, z důvodu provádění záchranných prací s velkými

výškovými rozdíly, které jsou velmi fyzicky náročné. A také z důvodu transportu

vyprošťovacího nářadí k místu zásahu, z důvodu nepřístupnosti místa zásahu pro

mobilní požární techniku. Jedná se o váhu samotných nůžek a nářadí bez agregátu.

· Rychlost střihu/řezu nářadí  [minuty]  -  jsem  zvolil,  protože  je  to  jedno

z nejdůležitějších kritérií. Je důležitá rychlost řezu/stihu nástroje z důvodu záchrany a

vyproštění osob z kolejového vozidla. Sleduje se čas svislého řezu/střihu nástroje od

okna po podlahu osobního vozu bez přítomnosti okenního rámu. Délka řezu/střihu je

cca 1100 mm.

· Bezpečnost nářadí – jsem zvolil, protože se jedná o nejdůležitější kritérium, není nic

důležitějšího než bezpečnost zachraňovaných, ale i zasahujících osob. Toto kritérium

bych rozčlenil na 5 dílčích kritérií, které mají zásadní vliv na bezpečnost osob jak po

fyzické tak po psychické stránce. Navrhl jsem si stupnici, kterou hodnotím úroveň

splnění níže uvedených kritérií bezpečnosti přiřazením bodů. Odstupňování je

zobrazené viz. Tabulka č. 4. Platí zásada, že čím menší rizika způsobuje nástroj, tím

dosáhl více bodů.

Tabulka č. 4 Stupnice hodnocení nástrojů

ANO                                                                                                                          NE

HODNĚ VÍCE STŘEDNĚ MÁLO NIC

1 3 5 7 10

Součtem bodů jednotlivých kritérií získáme stupeň bezpečnosti jednotlivých nástrojů,

který určuje jak nástroj vyhovuje zvolenému kritériu, viz Tabulka č. 5.

Tabulka č. 5 Stupňů bezpečnosti nástrojů

Součet bodů: Stupeň bezpečnosti: Hodnota kritéria:

50 – 41 Velmi bezpečné 10 - 9

40 – 31 Značně bezpečné 8 -7

30 – 21 Středně bezpečné 6 - 4

20 – 11 Málo bezpečné 3 – 2

11 - 0 Nebezpečné 1 - 0
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o Odletující částečky konstrukce, vznik jisker – odletující částečky mohou poranit

jak zachraňované tak zasahující osoby. Odletující jiskry mohou popálit

zachraňované osoby, také mohou být zdrojem iniciace hořlavých látek.

o Hluk nástrojů – má převážně negativní psychický dopad na zachraňované

osoby.

o Rychle se pohybující, nebo ostré části nástrojů –  které  mohou  přijít  do

kontaktu se zachraňovanou osobou a způsobit zranění.

o Teplota vzniklá při řezu/střihu – muže zapříčinit popálení osob při přímém

kontaktu s řezanou/střiženou konstrukcí, nebo být zdrojem iniciace hořlavé

látky.

o Ostré hrany vzniklé řezem/střihem – které mohou poranit zachraňované osoby

například při vyprošťování, nebo může dojít ke zranění zasahujících osob

(např. lékaři, zdravotnický personál u zásahu nedisponují osobními

ochrannými prostředky).

· Účinnost (schopnost přeříznout/střihnout) nářadí [mm] – zde popisuje, zda nástroje

jsou schopny přeřezat/střihnout potřebnou tloušťku stěny kolejového vozidla.

Vlak – největší tloušťka stěny bočnice 83 mm elektrická dvoupatrová jednotka

CityElephant, ale kterých u nás jezdí pouze 55 kusů (1,7% vozového parku ČD).

Tloušťka stěny u nás nejčastěji provozovaných vozů nepřesáhne 65 mm.

Největší tloušťka okenního rámu 83,6 mm Osobní vůz řady Bdt.

Tramvaj – největší tloušťka stěny bočnice je 61 mm Tatra T3.

· Využití nářadí – toto kritérium posuzuje, zda nástroj má využití jen na specifický zásah

(nehoda kolejového vozidla), nebo je možné využít nástroj i u jiných druhů zásahů

(dopravní nehoda, technické zásahy, apod.).

· Ergonomie a ovládání nářadí –  pro přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním

možnostem člověka je nutné, aby používané nástroje svým tvarem co nejlépe

odpovídaly pohybovým možnostem případně rozměrům lidského těla. Toto kritérium

bych rozčlenil na 2 dílčí kritérií. Navrhl jsem si stupnici, kterou hodnotím úroveň

splnění níže uvedených dílčích kriterii ergonomie a ovládání přiřazením bodů.

Odstupňování a je zobrazené v Tabulce č. 6. Platí zásada, že čím více vyhovuje nástroj

požadavkům ergonomie a ovládání, tím dosáhl více bodů.
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Tabulka č. 6 Stupnice hodnocení nástrojů

NEVYHOVUJE                                                                                        VYHOVUJE

NIC MÁLO STŘEDNĚ VÍCE HODNĚ

1 3 5 7 10

Součtem bodů jednotlivých kritérií získáme stupeň ergonomie jednotlivých nástrojů,

který určuje jak nástroj vyhovuje zvolenému kritériu, viz Tabulka č. 7.

Tabulka č. 7 Stupně ergonomie nástrojů

Počet bodů: Stupeň ergonomie:

20 – 16 Velmi silný

15 - 11 Silný

10 – 6 Střední

5 - 0 Slabý

o Madla – zda jdou uzpůsobena jak pro vertikální tak i horizontální řez/střih

nástroje, a práci více osob najednou.

o Spínače – velikost ovládacích prvků a práce s nimi.

· Rozměry nářadí [mm] – jsem zvolil jednak z důvodů práce ve stísněných prostorech,

kdy je důležité mít co nejkompaktnější nástroj a také pro uskladnění a umístění

nástroje v zásahovém vozidle. Jedná se o rozměry nůžek a nářadí bez agregátu.

8.3.3. Hodnoty kritérií jednotlivých vyprošťovacích nástrojů

Hydraulické prostřihávací nůžky C100-31

· Cena bez DPH – 150 000[Kč]

·  Hmotnost – 19,5 [kg]

· Rychlost řezu/střihu – 4 [minuty]

· Bezpečnost: součet bodů 41 – velmi bezpečné

o Odletující částečky konstrukce, vznik jisker – MÁLO (7)

o Hluk nástrojů – MÁLO (7)

o Rychle se pohybující, nebo ostré části nástrojů – NIC (10)

o Teplota vzniklá při řezu/střihu – NIC (10)

o Ostré hrany vzniklé řezem/střihem – MÁLO (7)
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· Účinnost – 100 [mm]

· Využití – nehody kolejových vozidel, dopravní nehody

· Ergonomie a ovládání: součet bodů 8 - střední

o Madla – MÁLO (3)

o Spínače – STŘEDNĚ (5)

· Rozměry (d x š x h) - 770 x 162 x 288 [mm]

Hydraulické nůžky LS 200 EN

· Cena bez DPH – 80 000 [Kč]

·  Hmotnost – 11,7 [kg]

· Rychlost řezu/střihu – 20 [minuty]

· Bezpečnost: součet bodů 32 – značně bezpečné

o Odletující částečky konstrukce, vznik jisker – MÁLO (7)

o Hluk nástrojů – MÁLO (7)

o Rychle se pohybující, nebo ostré části nástrojů – MÁLO (7)

o Teplota vzniklá při řezu/střihu – NIC (10)

o Ostré hrany vzniklé řezem/střihem – HODNĚ (1)

· Účinnost – 122 [mm]

· Využití – nehody kolejových vozidel, dopravní nehody

· Ergonomie a ovládání: součet bodů 14 - silný

o Madla – VÍCE (7)

o Spínače – VÍCE (7)

· Rozměry (d x š x h) - 663 x 190 x 163 [mm]

Přímočará pila SSE 1000 QX

· Cena bez DPH – 11 000 [Kč]

·  Hmotnost – 3,7 [kg]

· Rychlost řezu/střihu – 2 [minuty]

· Bezpečnost: součet bodů 23 – středně bezpečné

o Odletující částečky konstrukce, vznik jisker – STŘEDNĚ (5)

o Hluk nástrojů – VÍCE (3)

o Rychle se pohybující, nebo ostré části nástrojů – HODNĚ (1)

o Teplota vzniklá při řezu/střihu – MÁLO (7)
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o Ostré hrany vzniklé řezem/střihem – MÁLO (7)

· Účinnost – 85 [mm]

· Využití – nehody kolejových vozidel, dopravní nehody, požáry, technické havárie

· Ergonomie a ovládání: součet bodů 12 - silný

o Madla – STŘEDNĚ (5)

o Spínače – VÍCE (7)

· Rozměry (d x š x h) - 470 x 205 x 120 [mm]

Motorová kotoučová pila K 650 ACTIVE II

· Cena bez DPH – 28 000 [Kč]

·  Hmotnost – 9,3 [kg]

· Rychlost řezu/střihu – 1 [minuty]

· Bezpečnost: součet bodů 13 – málo bezpečné

o Odletující částečky konstrukce, vznik jisker – HODNĚ (1)

o Hluk nástrojů – HODNĚ (1)

o Rychle se pohybující, nebo ostré části nástrojů – HODNĚ (1)

o Teplota vzniklá při řezu/střihu – VÍCE (3)

o Ostré hrany vzniklé řezem/střihem – MÁLO (7)

· Účinnost – 100 (řezáním se zmenšuje kotouč a tím i hloubka řezu) [mm]

· Využití – nehody kolejových vozidel, dopravní nehody, požáry, technické havárie

· Ergonomie a ovládání: součet bodů 14 - silný

o Madla – VÍCE (7)

o Spínače – VÍCE (7)

· Rozměry (d x š x h) - 670 x 400 x 295 [mm]

8.3.4. Porovnání vyprošťovacích nástrojů

Výsledky porovnání vyprošťovacích nástrojů pomocí metody rozhodovací matice jsou

uvedeny v Tabulce č. 8. Výsledek nám určuje VÁŽENÝ SOUČET, jeho nejvyšší hodnota

nám dává nejuniverzálnější („nejlepší“) vyprošťovací nástroj pro kolejová vozidla dle daných

kritérií.

Důležitost jednotlivých kritérií jsem volil tak, abych především upřednostnil

bezpečnost nářadí před ostatními kritérii. U zásahu není nic důležitějšího než ochrana života a

zdraví zachraňovaných i zasahujících osob. Proto bezpečnost nářadí jsem ohodnotil nejvyšší
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hodnotou 10. Ostatní kritéria jsou odstupňována v menších rozestupech. Rychlost řezu/střihu

nástroje jsem ohodnotil 7, je důležitá pro co nejrychlejší vyproštění osob z vozidla. Následuje

hmotnost nářadí s hodnotou 6, které má vliv především na únavu zasahujících hasičů.

Hodnotou 5 je ohodnocena účinnost nástroje, zastoupená tloušťkou stěny kolejového vozidla.

Využití a ergonomie nástroje mají shodně hodnotu 4. Využití závisí, jestli nastroj je

univerzální, nebo jedná-li se o speciální nástroj. Ergonomie má vliv na únavu zasahujících

hasičů. Rozměry nástroje mají hodnotu 3, jsou důležité pro uskladnění nástroje a práci ve

stísněných prostorech. Nejnižší hodnotu kritéria má cena nástroje a to 2, nemá zásadní vliv na

záchranu osob z kolejových vozidel, ale jedná se pouze o ekonomický charakter nástroje.

Tabulka č. 8 Výsledky porovnání vyprošťovacích nástrojů

Kritérium:
Důležitost

kritéria:

Vyprošťovací nástroje:

Hydraulické

prostřihávací

nůžky

Hydraulické

nůžky

Přímočará

pila

Motorová

kotoučová

pila

Cena 2 3 5 9 7
Hmotnost 6 6 7 9 8
Rychlost

řezu/střihu 7 6 1 8 9

Bezpečnost 10 9 7 4 2
Účinnost 5 8 9 6 6
Využití 4 5 5 7 7

Ergonomie a

ovládání 4 6 9 8 9

Rozměry 3 6 7 8 5
Vážený

součet: 276 251 282 254

Pořadí: 2 4 1 3
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9. Závěr

Tato práce měla vést k porovnání vyprošťovacího nářadí a dovybavení HZS ČR.

Z provedeného porovnání podle multikriteriální analýzy a daných kritérií se

nejuniverzálnější vyprošťovacím nástrojem stala přímočará pila Milwaukee SSE 1000 QX,

jenž vykazuje nejlepší vlastnosti dle porovnávaných kritérií. Na druhém místě se umístily

hydraulické prostřihávací nůžky Weber – Hydraulic C100-3, které zaostaly za vítězným

nástrojem o pouhých šest bodů. Tento rozdíl je způsoben převážně tím, že hydraulické

prostřihávací nůžky jsou speciálním nástrojem určeným k destrukci sendvičové konstrukce a

není tak všestranným nástrojem, jenž se dá využít u více druhů zásahů, jak je tomu u

přímočaré pily. Kdybychom zanedbali kritérium využití nástroje a brali v potaz pouze nástroje

pro destrukci obvodového pláště kolejového vozidla, vítězným nástrojem by se staly

hydraulické prostřihávací nůžky. Třetí v pořadí se umístila Motorová kotoučová pila Partner

K650 ACTIVE II, kde už je větší bodový rozdíl na vítězný nástroj. Jako poslední v pořadí se

umístily hydraulické nůžky Lukas LS 200 EN.

Při porovnání jednotlivých nástrojů formou mutikriteriální analýzy je obtížné zvolit

vhodná kritéria pro nástroje pracující na rozdílných principech s rozdílnou konstrukcí. To se

projevilo u praktické zkoušky nářadí. Podle teoretické analýzy zvítězila přímočará pila, ale při

praktické zkoušce se projevily určité skutečnosti, které by se tězko porovnávaly podle kritérií

vhodných pro všechny nástroje (tupící a lámájící se plátky pily, zasekávání plátků

v konstrukci vozu, plynulost řezu apod.).

Na základě praktické zkoušky čtyř vyprošťovacích nástrojů bych shrnul následovně.

Přímočará pila je schopna rozřezat stěnu kolejového vozidla, ale není přiliš vhodná pro tuto

činnost, více se hodí pro destrukci vnitřního vybavení kolejových vozidel (dělící příčky mezi

oddíly, záchytné tyče, sedačky, obložení, apod.). Motorová kotoučová pila je nejvíce

nebezpečným nástrojem pro zachraňované osoby z porovnávaných, ale také nejrychlejším

nástrojem k dělení konstrukce kolejového vozidla. Hydraulické nůžky jsou schopny rozřezat

stěnu vozidla, ale za velmi dlouhý časový interval. Hydraulické prostřihávací nůžky jsou

nejbezpečnějším nástrojem pro zachraňované osoby.

Nutno podotknout, při praktické zkoušce nástroje hasiči pracovali s novinkou na

českém trhu a nikdo neměl žádné zkušenosti s prací s tímto nástrojem oproti ostatnímu

vyprošťovacímu nářadí, s kterým pravidelně pracují a jsou na ně školeni.

Hydraulické prostříhávací nůžky jsou vhodným řešením pro vyprošťování osob

z kolejových vozidel. A to především díky šetrnosti a bezpečnost vůči zachraňovaným
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osobám, dále také kvůli nízké hlučnost při práci. Těmito parametry předčí ostatní

porovnávané nástroje a je vhodným řešením při jejich náhradě. I rychlost střihu hydraulických

prostřihávacích nůžek je relativně srovnatelná s nejrychlejšími nástroji. Jelikož se jedná o

úplnou novinku, je třeba upravit drobné nedostatky, které se projevily při testu nástroje, jedná

se především o ergonomické nedostatky.

Návrhy na úpravu hydraulických prostříhavacích nůžek na základě prakticé zkoušky:

· doplnění madla pro horizontální střih

· doplnit o kryt (gumová planžeta) proti odletu vystřižených části konstrukce při práci

v horizontální poloze

· zúžení ramena břitu nože pro snadnější nasazování nástroje do střižné drážky

Doporučil bych dovybavení opěrných bodů HZS jednotlivých krajů tímto speciálním

zařízením (hydrauliské prostřihávací nůžky) pro destrukci obvodového pláště kolejových

vozidel. Především města disponující tramvajovou dopravou (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc,

Plzeň,  Liberec,  Most-Litvínov) by měla toto dovybavení zvážit.  A také města nacházející  se

na tranzitním železničním koridorů ČD.  Na tzv. dopravní uzly, kde dochází ke křížení více

koridorových tratí (Praha, Česká Třebová, Přerov - Olomouc, Břeclav), nebo města s ohledem

na frekvenci a objem osobní přepravy v jednotlivých regionech a nasazením typů vlakových

souprav EC, IC, SC (Brno, Plzeň, Pardubice, Ústí nad Labem, Ostrava, České Budějovice,

apod.).
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Bc. Jakub Hambálek, Vyprošťování osob z kolejových vozidel
Příloha č. 1 – Přehled tramvajových vozů v jednotlivých městech

1

Tramvajové vozy v jednotlivých městech
Město: Typ vozu: Počet:

PRAHA

TATRA T3, T3R.P, T3M, T3SU, T3R.PLF 720

TATRA T6A5 151

TATRA KT8D5, KT8N2 47

ŠKODA 14T 55

BRNO

TATRA T3 139

TATRA T6 20

ANITRA 03T 17

VARIO LF. E 6

TATRA K2 79

TATRA KT8D5 38

TATRA K3R-N 4

ŠKODA 13T 6

VARIO LF2 4

VLEK VV60LF 4

TATRA RT6N1 4

OSTRAVA

TATRA T3, T3SU, T3SUCS, T3G, T3R.P, T3R.E, T3R.EV 161

TATRA T6A5 38

TATRA K2G, K2R.P 8

VARIO LFR.E 24

ANITRA 03T 14

TRIO 2001 9

VARIO LF2, LF2+ 2

TATRA KT8D5.RN1 16

VARIO LF3 3

PLZEŇ

TATRA T3, T3G, T3P, T3R.PLF 128

TATRA T6A5 12

ANITRA 03T 11

LIBEREC

TATRA T2 14

TATRA T3, T3M, T3R.PV, T3M.04, T3SUCS, T3R.PLF 53

TATRA RT6S 1
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2

Město: Typ vozu: Počet:

OLOMOUC

TATRA T3 48

ANITRA 03T 4

TRIO 2001 3

VARIO LF2 6

MOST-LITVÍNOV
TATRA T3, T3SUCS, T3M.3 102

ANITRA 03T 2
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1

Obr. č. 1 Tatra T3

Obr. č. 2 Tatra K2

Obr. č. 3 Tatra T6A5
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2

Obr. č. 4 Tatra TK8D5

Obr. č. 5 Tatra RT6N1

Obr. č. 6 Tatra K3R-N
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3

Obr. č. 7 ANITRA 03T

Obr. č. 8 TRIO 2001

Obr. č. 9 VARIO LF 2



Bc. Jakub Hambálek, Vyprošťování osob z kolejových vozidel
Příloha č. 2 – Obrazový přehled tramvajových vozů

4

Obr. č. 10 Škoda 14T
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Příloha č. 5 – Přehled počtů osobních vozů ve výbavě ČD

1

Řada vozu Počet
kusů

Míst k
sezení Rok výroby Rok rekonstrukce

Apee141 8 60 1996 2008
Aee142 6 54 2009

Ampz143 11 58 2006
Apee144 2 60 1996 2006
Aee145 12 54 2000-2006

Ampz146 9 58 1999
Aee147 9 54 1996
A149 40 54 1977(11ks), 1978(29ks)
A150 20 54 1968(6ks) ,1970(12ks), 1973(2ks)
A151 16 54 1972(1ks), 1975(11ks), 1977(4ks)

Aee152 6 54 1999
Bpee239 7 78 1996 2008
Bee240 20 60 2008-2009
Bmz241 15 66 2006
Bpee242 3 78 2007
Bee243 7 80 2003
Bmz245 26 66 1999
Bee246 20 60 1998
Bpee247 24 78 1997
Bmee248 41 66 1995

B249 231 80 1977(2ks), 1979(7ks), 1981(26ks), 1982(54ks),
1983(42ks), 1984(24ks), 1985(76ks)

B250 6 80 1968(1ks), 1972(1ks), 1973(4ks)
Bdt252 1 52 2002

Bdmpee253 1 68 1992
B255 36 72 1994

B256 214 80 1974(18ks), 1977(55ks), 1978(31ks), 1979(93ks),
1981(11ks), 1982(6ks)

Bg260 20 80 90. léta
Bdt261 1 80 2008
Bdt262 7 80 2007-2008

Bdmtee263 2 78 2008-2009

Bee272 31 58 1992(1ks), 1996-
1999(30ks)

Beer273 34 52 1992(1ks), 1993-
1995(33ks)

Bdmtee275 76 96 2004-2007
Bt278 146 88 1972(36ks), 1973(74ks), 1974(12ks), 1975(24ks)

Bdt279 149 88 1986(65ks), 1987(84ks)
Bdt280 78 86 1990

Bdmtee281 147 96 1990
Bp282 62 86 1992
Bt283 117 88 2004-2009
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2

Řada vozu Počet
kusů

Míst k
sezení Rok výroby Rok rekonstrukce

Btee284 2 88 2005-2006
Btee285 8 88 2005-2007
Bdtee286 8 80 2007-2008
Bdtee287 4 80 2007-2008

Bt288 4 88 2008
Btee289 9 88 2008-2009
Bmto292 39 128 1976

Bmteeo293 2 128 2009
AB349 37 64 1984

AB350 28 64 1964(1ks), 1965(2ks), 1969(1ks), 1970(4ks),
1973(20ks)

BDbmrsee4
47 16 36 1988

BDbmsee44
8 21 36 1987

BDs449 26 40 1981
DBs450 146 40 1974(29ks), 1975(42ks), 1976(43), 1981(32ks)

BDbmsee45
1 28 46 1987

Bvt453 2 36 2007
Btu590 8 46 1966
Bn751 2 72 1969
Btn752 4 88 1987-1989
Btn753 32 72 1995
Bdt754 36 83 1998
Bdn755 66 88 1969
Bdtn756 30 88 2005
Btx761 60 68 1962
Btx763 63 64 1970 2006

BDdtx764 3 32 1992
Bmx765 38 80 1965
Bdtx766 5 54 1992
Btax780 410 62 1974(233ks), 1978(129ks), 1979(48ks)
Btax781 2 62 1992
Bdtax782 115 52 1977
BDtax783 1 52 2001
Ddax784 21 7 2001
Bdtax785 45 26 2001
BRn790 3 48 1969
Bftn791 11 64 1997

Bfbdtax792 1 29 2002
Bfbrdtn794 8 71 2006-2008
ABfbrdtn79

5 11 61 2007-2008
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Řada vozu Počet
kusů

Míst k
sezení Rok výroby Rok rekonstrukce

WRm812 4 40 1992
WRm813 14 38 1992

WRmee814 3 38 1994
WRmz815 10 36 1997
WLAB821 9 30 1981
WLAB822 15 30 1985
WLABmee

823 9 31 2001

WLABee82
4 18 30 2005-2008

WLABmz8
26 12 36 2007

BRm830 5 54 1994
Bc833 33 72 1984
Bc842 5 72 1980
Ds952 32 0 1974
Bt277 3 88 1969(1ks), 1970(2ks)

Bmteeo290 1 126 2001
BDsee454 2 40 2009

Ds953 10 0 90. léta
DPost954 1 0 1972

Bc841 13 72 1978
Bcm841 1 54 1984
WR810 1 48 1970
WR851 10 48 1976(5ks), 1989(5ks)

BRcm831 1 40 1984
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Obr. č. 1 Řez střechy osobního vozu řady Bmz

Obr. č. 2 Část půdorysu střechy osobního vozu řady Bmz
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Obr. č. 3 Řez střechy osobního vozu řady B

Obr. č. 4 Část půdorysu střechy osobního vozu řady B
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