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1 ÚVOD 

 

O zavedení a rozvoj elektrického provozu na železnicích u nás se zasloužil František 

Křižík. Po elektrické tramvaji a elektrickém voze s akumulátory uvedl do provozu naši první 

elektrickou dráhu z Tábora do Bechyně. Od této doby se datují počátky elektrizace 

v Československu. Trať byla předána do provozu 22. 6. 1903. V roce 1938 bylo napájecí 

zařízení a trakční vedení rekonstruováno. V roce 1911 byla elektrizována německou firmou 

Siemens trať Rybník – Lipno. Dalším velkým krokem v elektrizaci tedy byla elektrizace 

některých pražských nádraží a spojek mezi nimi, jež byla dokončena v roce 1927. Po druhé 

světové válce bylo rozhodnuto elektrizaci nejzatíženějších tratí ČSD trakční proudovou 

soustavou 3 kV. První úsek ze Spišské Nové Vsi do Žiliny byl předán 7. 11. 1956, a zároveň 

trať z Prahy do Třebovic v Čechách, jejíž elektrizace byla dokončena 7. 11. 1957. Do roku 

1985 bylo touto soustavou elektrizováno celkem 1954 km dvoukolejných hlavních tratí. 

Proudová soustava 3 kV stejnosměrných vytvořila síť propojující východní Slovensko 

(Košice, Čierna nad Tisou) s Ostravskem a přes Přerov s Prahou a severozápadními Čechami. 

Na těchto tratích bylo zvoleno řetězovkové zavěšení troleje, kompenzované, s trolejovým 

drátem o průřezu 100 a 150 mm2 a s nosnými lany měděnými, bronzovými i ocelovými. 

Ploché stožáry byly rozděleny do vzdáleností 60 m. Měnírny byly napájeny ze všeužitečné 

energetické sítě 110 kV přes transformovny 22 kV. Napětí se transformovalo z 22 kV na 3 kV 

a usměrňovalo se rtuťovými usměrňovači, dnes křemíkovými vzduchem chlazenými diodami. 

Výhodou tohoto systému je jednoduchost vozidel, snadná rekuperace a využití rekuperované 

energie. U této soustavy je nutné zabezpečit ochranu kovových prvků v okolí tratě před 

účinky bludných proudů. 

Rozhodnutí o elektrizaci střídavou trakční proudovou soustavou s průmyslovým 

kmitočtem 25 kV, 50 Hz padlo na konci padesátých let s tím, že všechny tratě na jih od 

hlavního tahu, pokud budou elektrizovány, pak jen touto napájecí soustavou. První část 

z Plzně do Blovic byla uvedena do provozu 1. 4. 1962. Na tratích, kde se setkávaly 

stejnosměrná trakční proudová soustava 3 kV a jednofázová trakční proudová soustava 25 kV, 

50 Hz bylo nutno vybudovat styková místa a stanice. Na poslední dny prosince roku 2008 

připadlo významné výročí v historii železnice na Ústecku. Dnem 30. 12. 1958 se začíná psát 

historie elektrického provozu nejen v Ústí nad Labem, ale prakticky na všech tratích 
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severočeské části tzv. uhelné magistrály od Nymburka až po Kadaň na systému 3000 

V stejnosměrných. Tohoto dne zastavila na nádraží Ústí nad Labem Střekov první elektrická 

lokomotiva. Ke konci roku byly v oblasti ČSD v Ústí nad Labem zřízeny samostatné 

elektrotechnické správy. V roce 1956 došlo k přejmenování energoúsek na elektroúsek. 

Během roku 1957 byla zrušena oddělení dráhy a na Správě dráhy v Ústí nad Labem vznikla 

samostatná Služba elektrotechniky. Výstavba elektrifikace tratí vrcholí na Chomutovsku 

v závěru roku 1989. Poslední chybějící úsek, který propojuje železniční stanice 

Kadaň/Prunéřov a Karlovy Vary byl elektrifikován v roce 2006. [14] 

 Cílem mé práce je zhodnocení současného technického zajištění pracovníků při 

provozu a údržbě trakčního vedení v síti Českých drah a.s., se zaměřením na podmínky 

vztažené na jedno pracoviště, na jednu opravnu trakčního vedení. Pokusím se zhodnotit 

současný stav používaných technických opatření a nabídnout alternativu zlepšení současného 

stavu. Technický vývoj jde mílovými kroky kupředu a bylo by užitečné zhodnotit používané 

technické prostředky z hlediska současných možností a potřeb. Vím, že některá technická 

opatření současnému stavu vyhovují nebo nejdou tak lehce změnit, ale šance na změnu 

v prostředcích pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou je velká. Od roku 2000 přestala 

platit výjimka pro výstup na příhradový stožár bez jištění, kterou měly České dráhy od 

nepaměti. Za posledních devět let se již dvakrát měnila technika výstupu a systém 

technických prostředků pro zajištění pracovníků. Chtěl bych najít alternativu možnosti použití 

jiných zádržných systémů a technologií pro lehčí a snadnější technické zajištění pracovníků. 

Dovolím si ve vyhodnocení současného stavu použít své postřehy z praxe, protože s těmito 

technickými prostředky pro zajištění pracovníků jsem v pravidelném kontaktu a zhodnotím 

jejich využití, kvalitu a systém používání. Dle mého názoru je důležité, aby tyto technické 

prostředky splňovaly požadavky současné doby, nebyly k přítěži, ale k pomoci. Aneb jak 

pravil klasik „Stále je co zlepšovat“. 
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2 LEGISLATIVNÍ PODKLADY 

 
 Veškerá pracovní činnost na železnici je řízena zákony, nařízeními vlády a drážními 

předpisy, které řeší pravidla provozu na železnici a rozdělení kompetencí a odpovědnosti při 

provozování drážní dopravy. 

 

2.1 Zákon č.266/1994 Sb., Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů   
 
Provoz a veškerá činnost na železnici se řídí zákonem o drahách. 

Ten mimo jiné říká: 

§ 2 Základní pojmy  

odst. 1 -  Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení 

  potřebných pro zajištění bezpečnosti drážní dopravy. 

odst. 2 -  Provozuschopností  dráhy  je  technický  stav   dráhy  zaručující   její  bezpečné  

  a plynulé provozování. 

odst. 3 -  Provozováním dráhy jsou  činnosti, kterými se zabezpečuje a  obsluhuje  dráha  

  a organizuje drážní doprava. 

§ 3 Kategorie železničních drah 

odst. 1 -  Železniční dráhy  se z hlediska  významu, účelu a technických  podmínek člení 

  do: 

  - dráha celostátní, 

  - dráha regionální, 

  - vlečka, 

  - speciální dráha. 

§ 4 Obvod dráhy 

odst. 2 -  Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými 

  plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy 

  a její údržbu. 

odst. 3 -  Obvod dráhy u ostatních drah je vymezen svislými plochami vedenými 3m od 

  osy krajní koleje, krajního nosného nebo dopravního lana, krajního vodiče 

  trakčního vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy a její 

  údržby, nejméně však 1,5m od vnějšího okraje stavby dráhy. 
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§ 8 Ochranné pásmo dráhy 

odst. 1 -  Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou 

  vymezeny svislou plochou vedenou: 

  - u dráhy celostátní a regionální 60m od osy krajní koleje, nejméně však 

   ve vzdálenosti 30m od hranic obvodu dráhy, 

  - u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost vyšší než 160km/h, 100m 

   od osy  krajní koleje, nejméně však 30m od hranic obvodu dráhy, 

  - u vlečky 30m od osy krajní koleje, 

  - u speciální dráhy 30m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 

   35m  od osy krajní koleje. 

§ 9 Ochranné pásmo dráhy 

odst. 2 -  Provozovatel dráhy je oprávněn v ochranném pásmu dráhy vstupovat na cizí 

  pozemky,  popřípadě na stavby na  nich  stojící, za účelem  oprav,  údržby

   a provozování dráhy, odstraňování následků nehod nebo poškození dráhy a za 

  účelem odstraňování jiných překážek omezující provozování drážní dopravy.      

§ 47 Určená technická zařízení 

odst. 1 -  Technická zařízení  tlaková, plynová,  elektrická,  zdvihací, dopravní, pro 

ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pro ochranu před 

negativními účinky zpětných trakčních proudů jsou určenými    technickými 

zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. 

odst. 2 -  Podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení

  a jejich konkretizaci stanoví prováděcí předpis.   

§48 Určená technická zařízení 

odst. 1 -  Revize, prohlídky a  zkoušky určených technických zařízení v  provozu mohou  

  provádět jen fyzické osoby, které mají platné osvědčení o odborné způsobilosti.         

                       [19] 

 

2.2 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů   
 
§ 101  Zaměstnavatel je povinen   zajistit   bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci  

 s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

 práce. 
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§102 Zaměstnavatel   je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující  pracovní prostředí  

 a pracovní  podmínky  vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

  přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

 vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

 práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je 

 nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zaměstnavatel je povinen  

 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních 

 podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat 

 a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby 

 v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce 

 dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu. Není-li možné rizika odstranit, je 

 zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení 

 tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Při 

 přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik 

 vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí:  

 a)  omezování vzniku rizik,  

 b)  odstraňování rizik u zdroje jejich původu,  

 g)  plánování při provádění prevence rizik s  využitím  techniky,  organizace práce, 

  pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí. 

§104 Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 

 nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

 zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní 

 prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, 

 nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat 

 požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Zaměstnavatel je povinen 

 udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat 

 jejich používání. [18] 

2.3 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů   
 
§ 13 Trestný čin   

(1)     Trestným  činem  je  protiprávní  čin,  který  trestní  zákon  označuje za  trestný a který        

     vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 
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(2)      K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba  úmyslného zavinění, nestanoví-li  trestní  

           zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

§ 14  Přečiny a zločiny 

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné  trestné činy, na něž  trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 

 

§ 143 Usmrcení z nedbalosti 

(1)  Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta 

 nebo zákazem činnosti. 

(2)  Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

 uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho 

 zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona. 

(3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

 uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí 

 nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony. 

(4)  Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

 uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob. 

 

§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti 

(1)  Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím 

 svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2)  Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel 

 potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost 

 vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 

 podle zákona. 

(3)  Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě 

 porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo 

 dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až 

 osm let. 

 

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti 

(1)  Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost 
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 vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu 

 podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2)  Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě 

 porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo 

 dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. [16] 

 

2.4 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

   
§ 3 Zavinění 

 K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon 

 výslovně, že je třeba úmyslného zavinění. 

§ 4 

(1)  Přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel 

 a)  věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit  zájem chráněný  zákonem,  

  ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo 

  neohrozí, nebo 

 b)  nevěděl, že svým  jednáním  může  porušit  nebo  ohrozit zájem chráněný 

 zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům   vědět měl     

 a mohl. 

(2)  Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 

  věděl, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, 

  že jej poruší nebo ohrozí, byl s tím srozuměn. 

(3)  Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle 

 okolností a svých osobních poměrů povinen. [17] 

 

2.5 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků. 

§2  

Ochrannými prostředky pro účely tohoto nařízení nejsou 
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b)  výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle 

 zvláštních právních předpisů 

e)  sportovní výzbroj a vybavení 

§3  

1) Ochranné prostředky musí 

         a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 

             představovat další riziko, 

         b) odpovídat podmínkám na pracovišti 

 3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni [6] 

 

2.6 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky 

 
Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu  

§2  

1)  Osobní   ochranné   prostředky  musí   splňovat   základní   požadavky  na   bezpečnost  

 a na ochranu zdraví stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní 

 požadavky"). 

2)  Základní požadavky se považují za splněné, pokud je osobní ochranný prostředek ve 

 shodě s harmonizovanou českou technickou normou, popřípadě se zahraniční 

 technickou normou přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou 

 evropskou normu (§ 4a zákona). 

 

Postupy posuzování shody 

§3 

1)  Před uvedením osobního ochranného prostředku na trh výrobce nebo jeho 

 zplnomocněný zástupce shromáždí technickou dokumentaci v rozsahu stanoveném 

 v  příloze č. 3 k tomuto nařízení, aby mohla být v případě potřeby předložena orgánům 

 dozoru, zajišťuje ES přezkoušení typu podle § 4, s výjimkou osobních ochranných 

 prostředků, které jsou uvedeny v odstavci 2, a dále postupuje podle § 7. 

3)  U osobních ochranných prostředků složité konstrukce určených k ochraně proti 

 smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit 
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 zdraví a kde návrh vychází z toho, že jejich bezprostřední účinky uživatel nemůže včas 

 rozpoznat, zajišťuje výrobce kromě postupu uvedeného v odstavci 1 podle své volby 

 kontrolu vyráběných osobních ochranných prostředků buď postupem podle § 5, nebo §  

 6. Do této kategorie patří výhradně:   

 f)   osobní ochranné prostředky chránící před pádem z výšky Označení CE a jiné 

  označování.  

§8   

3)  Osobní ochranný prostředek nebo jeho obal může být opatřen jakýmkoli dalším 

 označením, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE. 

4)  Označení CE na osobním ochranném prostředku vyjadřuje, že výrobek splňuje 

 technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují 

 a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody 

 dodržen stanovený postup. [5] 

 

Příloha č. 2  k nařízení vlády č. 21/2003 Sb.  - Základní požadavky na bezpečnost a 

  ochranu zdraví 

1.1.1 Ergonomie 

 Osobní  ochranný   prostředek  musí  být  navržen  a  vyroben  tak,  aby  uživatel  mohl  

 v   předpokládaných   podmínkách   používání  normálně   vykonávat  činnost,  při  níž 

 je vystaven riziku, a přitom využíval náležité ochrany nejvyšší možné úrovně. 

1.4 Informace poskytované výrobcem 

 Při   uvedení  osobního  ochranného  prostředku  na  trh   musí  být  výrobcem  vydány  

           a poskytnuty  pokyny  obsahující  kromě   identifikačních  údajů  o  výrobci  nebo  jeho 

 zplnomocněném zástupci všechny důležité informace o: 

 a)  skladování, používání, čistění, údržbě, seřizování a  desinfekci. Prostředky  pro 

  čistění, údržbu  a  desinfekci  doporučené  výrobcem nesmějí  mít  žádný  

  nepříznivý účinek na osobní ochranný prostředek nebo uživatele, jsou-li  

  používány v souladu s příslušnými pokyny; 

 b)  dosahované účinnosti daného osobního ochranného prostředku, jak byla  

  stanovena během technických zkoušek ke kontrole úrovní nebo tříd ochrany; 

 c)  vhodném příslušenství k osobnímu ochrannému prostředku a o   

  charakteristikách příslušných náhradních dílů; 
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 e)  době ukončení životnosti nebo době životnosti osobního ochranného  

  prostředku nebo jeho určitých součástí; [5] 

  

Dodatečné požadavky pro specifická rizika  

3.1.2 Pády 

3.1.2.2 Zamezení pádům z výšky 

 Osobní   ochranný   prostředek   určený   pro  zamezení   pádům  z  výšky  nebo  jejich

 důsledkům musí obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit 

 ke  spolehlivému  kotvícímu  bodu.  Musí  být navržen  tak,  aby  při  předpokládaných 

 podmínkách    použití    byl    vertikální    pokles    uživatele    snížen    na    minimum,  

           aby se zabránilo střetnutí s překážkami  

 a aby brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty, při jejímž překročení by mohlo dojít k 

 fyzickému poškození, roztržení nebo prasknutí jakékoli součástky osobního 

 ochranného prostředku, což by mohlo vést k pádu uživatele. Musí být též zajištěno, že 

 po zabrzdění je uživatel udržován v  takové  poloze, ve  které  může  očekávat  pomoc,  

            je-li  to  nezbytné.  Pokyny  výrobce  musí  blíže  určovat  zejména   všechny   důležité 

 informace týkající se: 

 a)  charakteristik spolehlivého kotvícího bodu a nezbytné minimální světlé výšky 

  pod uživatelem; 

 b)  řádného způsobu navlečení nosného postroje na tělo a připojení upevňovacího 

  systému ke spolehlivému kotvícímu bodu. [5] 

 

2.7 Vybrané pojmy  

trak ční vedení   soustava  elektrických  vedení určených k napájení  vozidel  elektrickou 
   energií, 

elektrické riziko    možnost  zranění  nebo škody na  zdraví  působením  elektrické  energie 

   z elektrického zařízení, 

elektrické nebezpečí  nebezpečí zranění od elektrického zařízení, 

příkaz „B“    písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních 

   k zajištění bezpečnosti  osob  při  práci  na  trakčním  vedení nebo 

   v blízkosti živých částí trakčního vedení, 
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příkaz „B-PPN“   písemný doklad o technických a organizačních opatřeních k zajištění 

   bezpečnosti osob při práci pod napětím, 

ochranný prostor   prostor okolo  živých  částí  trakčního  vedení, ve kterém  není  při

   zasahování nebo vstupování do něho bez ochranných opatření zajištěna 

   izolační hladina k odvrácení elektrického nebezpečí, 

práce pod napětím   práce, kdy pracující osoba je vědomě buď ve styku s živými částmi 

   trakčního vedení, nebo zasahuje do ochranného prostoru částmi těla, 

   nářadím nebo předměty se kterými pracuje,  

práce v blízkosti živých částí trakčního vedení    

   práce, kdy pracující osoba je vědomě v zóně přiblížení, nebo zasahuje 

   do této zóny částmi těla, nářadím nebo předměty se kterými pracuje, ale 

   nezasahuje do ochranného prostoru, 

práce na potenciálu metoda práce pod napětím, při které osoba vykonává práci v přímém 

   styku s živými částmi, které mají potenciál těla a vhodnou izolaci proti 

   okolí, 

obsluha   obsluhou trakčního vedení se rozumí zapínání a vypínání spínacích 

   prvků trakčního vedení (ruční, místní a dálkové, ústřední), 

napájecí stanice  zařízení, jejichž hlavní funkcí je napájení  trakčního vedení a ve  kterém 

   je napětí primární napájecí soustavy, a v určitých případech i frekvence, 

   převáděno na napětí a frekvenci v trakčním vedení, 

nosné lano    podélné lano nesoucí přímo nebo nepřímo trolejový drát, 

trolejový drát    elektrický  vodič  trolejového vedení, k   němuž   přiléhá  sběrač    

   elektrického hnacího vozidla, 

výška trolejového drátu je kolmá vzdálenost spodního povrch trolejového drátu od roviny

                      proložené temeny kolejnic, 

uzemňovací vodič   vodič, spojující trakční podpěry s kolejnicí nebo se zemí, který slouží 

   k ochraně osob a k ochraně zařízení v případě porušení izolace, 

zesilovací vedení   vedení, umístěné na stejné konstrukci jako trolejové vedení a přímo 

   připojené v určitých vzdálenostech z důvodu zvětšení  efektivního 

   průřezu, 

podpěry    tuhé konstrukce nesoucí vodiče trakčního vedení a  izolátory s  výstrojí, 
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stožár    svislá nosná konstrukce sloužící k nesení, napínání a vystřeďování 

   trolejového vedení. [2] [3] 

 

3  TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K ZAJIŠT ĚNÍ PRACOVIŠTĚ 

 

 Práce při údržbě a obsluze trakčního vedení či při jeho rekonstrukci je práce zajímavá, 

ale svým způsobem zcela specifická. Vyžaduje především určitou tělesnou zdatnost, stálou 

obezřetnost, znalost o konstrukci trakčního vedení, jeho chování za různých klimatických 

podmínek, příslušné předpisy a normy ČSN,  TNŽ, či EN o trakčním vedení. Především je 

potřeba znát, jak na trakčním vedení bezpečně pracovat. Je možno tvrdit, že při porušení 

některého bezpečnostního předpisu pro práci na trakčním vedení je větší nebezpečí úrazu, než 

při jiné činnosti. 

 Údržbu trakčního vedení správy dopravní cesty Ústí nad Labem zajišťuje 65 

zaměstnanců na sedmi odloučených pracovištích rozmístěných v udržovacím obvodu. Ve své 

práci bych chtěl zaměřit pozornost na zhodnocení současného technického zabezpečení 

pracovníků při údržbě a obsluze trakčního vedení na jedné vybrané opravně trakčního vedení, 

nabídnout alternativu zlepšení současného stavu. 

 Na opravně trakčního vedení Chomutov pracuji od začátku roku 1991. Za dobu mého 

působení se situace v zabezpečení pracovníků prostředky osobní ochrany razantně změnila. 

Jedná se hlavně o zajištění pracovníků prostředky pro práci nad volnou hloubkou a ve 

výškách. Stěžejní pracovní činnost se provádí ve výškách mezi 5 a 12 metry a to buď 

z montážního vozu pro opravu a údržbu trakčního vedení, nebo přímo ze stožárů nesoucích 

trakční vedení. 

Pracovní činnost se provádí: 

- v blízkosti elektrických zařízení pod napětím, 

- práce na zařízení za napěťové výluky, 

- práce na zařízení pod napětím.  

 Každá tato práce má svá specifika a potřebuje různé technické prostředky k zajištění 

bezpečnosti pracovníků. Nyní ještě pár informací pro dokreslení současného stavu. Důležitým 

řídícím prvkem pro sledování stavu zařízení a řízení činností při údržbě a opravách trakčního 

zařízení je druhý největší elektrodispečink Českých drah, hned po Praze,  který nalezneme 
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u železniční stanice Ústí nad Labem Střekov. Řídí provoz elektrických zařízení v Ústeckém 

kraji. Jedná se o 1425,762  kilometrů trakčního vedení, čtrnáct trakčních napájecích stanic 

a dalších elektrických zařízení. Úsek začíná  železničními stanicemi Klášterec nad Ohří 

a Žatec západ do Ústí nad Labem a stanicemi Vraňany a Mělník do Děčína a na státní hranici 

SRN. Elektrodispečeři sledují na deseti monitorech dění na elektrických zařízeních pro 

napájení trakčního vedení Českých drah, mezi něž patří trakční napájecí stanice dodávající do 

zdejších železničních tratí proud o napětí 3kV stejnosměrných. Napětí se zpravidla 

transformuje z  22 kV na 3 kV, usměrňuje se a přes rychlovypínače přivádí do trakčního 

vedení na trati. Většina zmiňovaných zařízení se ovládá ústředně pomocí řídící a výpočetní 

techniky. V současné době prochází elektrodispečink velmi žádanou a důležitou rekonstrukcí 

vnitřního vybavení a výměnu zastaralé výpočetní techniky. 

 

Zhodnocení poruchovosti: 

Poruchy na trakčním vedení nejčastěji zapříčiní: 

- námraza nebo zoxidovaná, resp. nepojížděná trolej způsobí přepálení sběračů 

elektrických lokomotiv a současně dochází i k přepálení trolejového drátu, 

- lomy izolátorů z důvodu jejich stáří a klimatických vlivů (v posledních letech  výrazně 

      omezeno, díky postupným výměnám), 

- poruchy   způsobené   přírodními   vlivy,   například   pády   stromů  na   vedení   nebo  

      i  povodněmi. 

 V tabulce č. 1 jsou uvedeny příčiny vzniku poruch na trakčním vedení. Z uvedených 

údajů vyplývá, že za čtyřmi z nich se může skrývat nedostatečná kontrola při pracovní 

činnosti. Jedná se o vadu materiálu a vadný boční držák. Lze si položit otázku, zda tomuto 

nešlo předejít, jestli nebyla zanedbána údržba trakčního vedení. [4] 

 
tabulka 1 : poruchovost trakčního vedení 
 
Přepálená trolej 12  Projetí do vypnuté části vedení 2 
Přírodní vlivy 12  Utržený sběrač na lokomotivě 2 
Prasklý izolátor 10  Závada na sběrači lokomotivy 1 
Přepálené nosné lano 7  Krádež pohyblivého kotvení 1 
Poruchy způsobeny cizí firmou 4  Prasklý napájecí převěs 1 
Vada materiálu 3  Vadný boční držák 1 
Závada na svodiči přepětí 2    
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Celkový počet poruch na trakčním vedení  SDC Ústí nad Labem za rok 2009 činí 58  případů. 

V tabulce č. 2 pro srovnání uvádím porovnání mezi jednotlivými správami dopravní cesty 

(SDC). [4] 

tabulka 2 : porovnání počtu poruch na trakčním vedení mezi jednotlivými SDC 
  

    Porovnání poruchovosti TV mezi SEE v roce 2009             
                

      
Porovnání poruchovosti mezi SEE na 100 km 
rozvinuté délky trak čního vedení           

SEE Ostrava Olomouc Zlín Brno Pardubice Hr.Králové Praha 
Ústí 
n/L. Plzeň Č.Budějovice K.Vary Jihlava ČD 

C16,17 TV celk. 0,12 0,28 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,11 
C16,17 TV 14E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,04 
Poruchy TV celk. 1,29 1,41 0,59 0,84 1,11 0,40 1,46 1,56 1,98 0,59 1,58 1,93 1,30 

Poruchy TV 14E 0,23 0,57 0,30 0,09 0,00 0,00 0,59 0,71 1,49 0,00 1,36 0,00 0,47 

                

    
Porovnání  poruchovosti TV mezi SEE v absolutních 
číslech           

SEE Ostrava Olomouc Zlín Brno Pardubice Hr.Králové Praha 
Ústí 
n/L. Plzeň Č.Budějovice K.Vary Jihlava ČD 

C16,17 TV celk. 1 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 

C16,17 TV 14E 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
Poruchy TV celk. 11 10 2 9 7 1 25 22 12 4 7 10 120 

Poruchy TV 14E 2 4 1 1 0 0 10 10 9 0 6 0 43 

 
 V tabulce č. 3 je srovnání počtu rozvinutých délek trakčního vedení. Jedná se              

o kilometrové přehledy k jednotlivým správám dopravních cest. Z uvedeného přehledu 

vyplývá, že správa dopravní cesty Ústí nad Labem se stará o druhý největší úsek trakčního 

vedení. [4] 

tabulka 3 : tabulka rozvinutých délek trakčního vedení (RDTV) 
 
Přehledová tabulka RDTV dle SDC SEE    

SDC - SEE RD TV ss   RD TV stř. RD celkem  

Ostrava 628,790   0,000 628,790 

Olomouc 697,233   0,000 697,233 

Zlín 337,187   0,000 337,187 

Brno 0,000   1 090,751 1 090,751 

Pardubice 635,008   0,000 635,008 

Hradec Králové 249,827   0,000 249,827 

Praha 1 550,723   239,380 1 790,103 

Ústí nad Labem 1 417,440   8,322 1 425,762 

Plzeň 0,000   605,249 605,249 

České Budějovice 30,711   641,832 672,543 

Karlovy Vary 0,000   464,447 464,447 

Jihlava 0,000   514,670 514,670 

CELKEM  
(k 31.5 2009) 5 546,919   3 564,651 9 111,570 
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3.1 Ochranná opat ření     

 Pro jednotlivé činnosti při obsluze a údržbě trakčního vedení jsou podle prováděné 

činnosti důležitá rozdílná ochranná opatření. Pro činnost v blízkosti trakčního vedení pod 

napětím je to dodržení bezpečné vzdálenosti od živých částí trakčního vedení a zajištění 

nejvyššího povoleného napětí pomocí přepěťových ochran. Pro práci na zařízení za napěťové 

výluky jsou důležitá opatření zamezující přeskoku, nebo zavlečení elektrického napětí do 

vypnuté a chráněné části trakčního vedení (viz 3.5.1). Důležitým prvkem je tudíž 

rozdělení trakčního vedení na jednotlivé části, správné zajištění pracoviště a rozmístnění 

návěstních znaků pro elektrický provoz. Pro práci na zařízení pod napětím, která se provádí 

z izolované plošiny montážního prostředku pro údržbu a obsluhu trakčního vedení dle 

zvláštních předpisů a nařízení (viz 3.5.2), je důležitá je správná funkce přepěťových ochran, 

dodržování práce na stejném potenciálu a bezpečné vzdálenosti od neživých částí trakčního 

vedení. 

 

3.2 Dělení trakčního vedení  

 Trakční vedení je rozděleno jak mechanicky, tak elektricky na jednotlivé úseky. 

Mechanické dělení je dáno konstrukčními možnostmi a návrhy projektantů. Elektrické dělení 

slouží především k zjišťování a vymezování poruch na trakčním vedení a možnosti provádění 

výlukové činnosti během provozu. Je provedeno buď jako vzdušné elektrické dělení, nebo 

dělení úsekovými děliči. Spínání jednotlivých částí elektrického vedení zajišťují úsekové 

odpojovače. Ovládání elektrických (dálkových) úsekových odpojovačů sloužících k odpojení, 

nebo zapojení určité části trakčního vedení, má v pracovní náplni elektrodispečer, zhruba 

 90% případů. Zbylých 10% připadá na ruční úsekové odpojovače a odpojovače místního 

významu, jejichž manipulaci zabezpečuje pracovník příslušné stanice. Celý úsek dělení 

a napájení trakčního vedení je uložen jak u elektrodispečera, tak i na jednotlivých pracovištích 

a na jednotlivých montážních prostředcích pro údržbu a opravu trakčního vedení. 
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3.3 Přepěťové ochrany    

 Elektrická trakční zařízení se chrání před účinky atmosférických a provozních přepětí. 

Poloha a umístění přepěťových ochran musí zajistit jejich správnou funkci, bezpečnou údržbu 

a při zaúčinkování nesmí ohrozit bezpečnost osob ani věcí (destrukcí, požárem apod.). 

Montují se v místech zvlášť exponovaných, tam, kde se účinky přepětí mohou nepříznivě 

projevit. Ochrany před přepětím se umísťují v místech změny impedance vedení.                   

U elektrických trakčních zařízení se používají tyto ochrany před přepětím: 

- růžkové bleskojistky 

- ventilové bleskojistky 

3.3.1 Růžková bleskojistka   

 V současné době se používají dva typy bleskojistek. Neizolovaná růžková bleskojistka 

má jeden pól propojen s trakční podpěrou, která slouží jako svod ke kolejnici nebo k zemniči. 

V případě, že bude použita izolovaná růžková bleskojistka, je izolovaný svod od bleskojistky 

po stožáru proveden jedním ocelovým pozinkovaným vodičem FeZn φ 10 mm 

v polyuretanové trubičce. U trakčních vedení celostátních a regionálních drah se ochrany 

umísťují: 

1. u zhlaví železničních stanic před elektrickým dělením ve směru z širé trati, 

2. v místech připojení napájecích, obcházeních vedení na trolejová vedení, 

3. na koncích trakčního vedení s délkou odbočení větší než 100m, 

4. na oba konce lokálního přerušení zesilovacího vedení, je-li přerušení delší 100m, 

5. po obou stranách neutrálního pole u napájecích spínacích stanic, 

6. v místech připojení zařízení pro napájení z trakčního vedení. 

 

 Na trakčním vedení stejnosměrné trakční soustavy 3 kV se použije růžkových 

bleskojistek se vzdáleností elektrod 10 + 1 mm. U jednofázové trakční soustavy 25 kV 

střídavých je tato vzdálenost 120 + 1 mm. [3] 

3.3.2 Ventilová bleskojistka   

 Nejrozšířenější a nejspolehlivější svodič přepětí. Skládají se ze dvou aktivních částí. 

Z odporového bloku a jiskřiště. Odporový blok je tvořen plným odporovým válečkem. Jeden 

zpravidla vyhovuje pro jmenovité napětí 3 kV. Pokud je napětí vyšší, řadí se několik 
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odporových bloků do série. Jiskřiště se skládá z profilovaných plechových kruhů v určitém 

počtu, kde výčnělky jsou slídovými mezi vložkami udržovány v předepsané vzdálenosti od 

sebe. Při vysokém, nebo velmi vysokém napětí prochází bleskojistkou značný proud, kterým 

může být bleskojistka přetížena tak, že se nenávratně poškodí a musí být provedena její 

výměna. U napájecích a spínacích stanic celostátních a regionálních drah se umístí ochrany 

před přepětím:  

-  na vstupní straně napájecích stanic, 

-  na vývody venkovních napájecích a spínacích vedení, 

-  na konce venkovních napájecích vedení u jednofázové trakční proudové soustavy 

 delších než 50 m, 

-  u kabelových napájecích vedení v místech přechodu na venkovní vedení. [3] 

 

3.4 Návěsti pro elektrický provoz   

  Jednou ze základních pomůcek určené k zajišťování bezpečnosti pracovníků při 

opravě a údržbě trakčního vedení ČD jsou návěstní znaky pro elektrický provoz. Umísťují se 

na místa před chráněný úsek vypnutého trakčního vedení definovaná předpisem ČD D1 

Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy v části jedenáct  

- Návěsti speciálního určení – kapitola 1 návěsti pro elektrický provoz. 

 

Typy používaných návěstidel pro elektrický provoz: 

Kolej v přímém směru bez trakčního vedení  (čtvercová, na vrcholu postavená modrá 

deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř dvě strany bílého čtverce s vrcholem 

směřujícím vzhůru a mezi stranami uprostřed bílý střed) upozorňuje buď na to, že v přímém 

směru jsou koleje bez trakčního vedení, nebo že následující úsek trakčního vedení není 

sjízdný a přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem 

nejpozději v úrovni této návěsti. Při umístění této návěsti u výhybky vyjadřuje pro přímý směr 

jízdy přes výhybku kolej bez trakčního vedení. (obrázek č. 1) 

Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení  (čtvercová, na vrcholu postavená modrá 

deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř dvě strany bílého čtverce s vrcholem 

směřujícím doprava a mezi stranami uprostřed bílý střed) upozorňuje buď na to, že ve směru 

doprava jsou koleje bez trakčního vedení, nebo že následující úsek trakčního vedení není 



  

 

20

sjízdný a přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem 

nejpozději v úrovni této návěsti. Při umístění této návěsti u jednoduché výhybky vyjadřuje pro 

směr jízdy přes výhybku vedlejším směrem doprava kolej bez trakčního vedení; 

u křižovatkové výhybky pro směr jízdy přes výhybku přímým směrem zleva doprava nebo 

vedlejším směrem zprava doprava kolej bez trakčního vedení. (obrázek č. 2) 

Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení  (čtvercová, na vrcholu postavená modrá 

deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř dvě strany bílého čtverce s vrcholem 

směřujícím a mezi stranami uprostřed bílý střed) upozorňuje buď na to, že ve směru doleva 

jsou koleje bez trakčního vedení, nebo že následující úsek trakčního vedení není sjízdný 

a přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem 

nejpozději v úrovni této návěsti. Při umístění této návěsti u jednoduché výhybky vyjadřuje pro 

směr jízdy přes výhybku vedlejším směrem doleva kolej bez trakčního vedení; u křižovatkové 

výhybky pro směr jízdy přes výhybku přímým směrem zprava doleva nebo vedlejším směrem 

zleva doleva kolej bez trakčního vedení. (obrázek č. 3) 

Připravte se ke stažení sběrače  (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým 

orámováním a bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné bílé pruhy umístěné symetricky, 

levý ve spodní a pravý v horní části desky) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího 

vozidla návěst: „Stáhněte sběrač, Kolej v přímém směru bez trakčního vedení, Kolej ve směru 

doprava bez trakčního vedení, Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“. (obrázek č. 4) 

Stáhněte sběrač  (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním 

a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený vodorovným bílým pruhem v úhlopříčce) přikazuje 

strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni 

této návěsti. (obrázek č. 5) 

Zdvihněte sběrač  (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním 

a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený svislým bílým pruhem v úhlopříčce) dovoluje 

strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst. 

(obrázek č. 6) 

Zkrácená vzdálenost (černá, na delší straně postavená obdélníková deska s dvěma svislými 

bílými pruhy) upozorňuje na zkrácenou vzdálenost od takto označeného návěstidla 

k následujícímu návěstidlu. (obrázek č. 7) 
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 Návěstidlo pro elektrický provoz s návěstí „Připravte se ke stažení sběrače“ se 

umísťuje před nejbližší následující návěstidlo s návěstmi „Stáhněte sběrač“, „Kolej v přímém 

směru bez trakčního vedení“, „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“, „Kolej ve 

směru doleva bez trakčního vedení“, na vzdálenost nejméně: 

a)  400 m – pro tratě s rychlostí 60 km.h-1 a nižší, 

b)  600 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km.h-1 do rychlosti 100 km.h-1, 

c)  800 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km.h-1 do rychlosti 160 km.h-1. 

 Návěsti pro elektrický provoz – „Stáhněte sběrač“, „Kolej v přímém směru bez 

trakčního vedení“, „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“, „Kolej ve směru doleva 

bez trakčního vedení“ musí být vždy umístěny v místě, kde je nutné, aby začala jízda 

elektrických hnacích vozidel se staženými sběrači. 

 Návěst „Zdvihněte sběrač“ musí být vždy umístěna za návěstí s pokynem ke stažení 

sběrače v místě, odkud je možná jízda elektrických hnacích vozidel se zdviženými sběrači. 

 Návěst „Připravte se ke stažení sběrače“ (popř. doplněnou o návěst „Zkrácená 

vzdálenost“) musí být umístěna před návěstí „Stáhněte sběrač“ vždy; před návěstmi „Kolej v 

přímém směru bez trakčního vedení“, „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“, „Kolej 

ve směru doleva bez trakčního vedení“ tam, kde tyto návěsti přikazují strojvedoucímu stažení 

sběrače při jízdě v návěstěném směru. Návěst „Zkrácená vzdálenost“ se umísťuje, není-li 

dodržena stanovená vzdálenost předpisem ČD D1 mezi návěstidly vždy tak, aby byla 

zajištěna zábrzdná vzdálenost nebo vzdálenost potřebná k splnění pokynu, který návěst dává. 

Přenosná návěstidla, která nemají stanoven stožár, se musí na stavby drah umísťovat tak, aby 

spodní okraj znaku návěsti byl nejníže 0,15 m a nejvýše 4 m nad úrovní temene hlavy 

kolejnice a nejdále 5 m od osy koleje. Do trakčního vedení lze přenosná návěstidla umístit jen 

tehdy, není-li je možno umístit jinde. Přenosná návěstidla pro elektrický provoz musí být vždy 

umístěna, pokud napěťová výluka trakčního vedení vyžaduje mimořádně jízdu se staženými 

sběrači. Před přenosnou návěstí „Stáhněte sběrač“ nebo před přenosnými návěstmi „Kolej 

v přímém směru bez trakčního vedení“, „Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení“, 

„Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení“ musí být vždy umístěna na stanovenou 

vzdálenost přenosná návěst „Připravte se ke stažení sběrače“ (popř. doplněná o návěst 

„Zkrácená vzdálenost“). [1] [15] 

 Při výlukové činnosti se používají návěsti pro elektrický provoz orámované oranžovou 

barvou po okrajích šíře 50 mm pro zlepšení viditelnosti. 
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Vyobrazení vybraných návěstí pro elektrický provoz 

                                                          

  
obrázek č. 1                                           obrázek č. 2                                             obrázek č. 3 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

obrázek č. 4                                         obrázek č. 5                                              obrázek č. 6 

 

 

 

 

 

obrázek č. 7 

 

obrázek č. 1 - Kolej v přímém směru bez trakčního vedení. 

obrázek č. 2 - Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení. 

obrázek č. 3 - Kolej ve směru doleva bez trakčního vedení. 

obrázek č. 4 - Připravte se ke stažení sběrače. 

obrázek č. 5 - Stáhněte sběrač. 

obrázek č. 6 - Zdvihněte sběrač. 

obrázek č. 7 - Zkrácená vzdálenost. 
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 Na následujících obrázkách č. 8 a 9 je příklad umístění návěstních znaků. Vypnutá část 

trakčního vedení je označena červenou barvou. Na obrázku č. 10 je příklad umístění 

návěstních znaků za napěťové výluky. Vypnutá část trakčního vedení je označena modře. 

                             
obrázek č. 8                                                                                                                               obrázek č. 9 

 

 

 
 
 
 
 
obrázek č. 10 
 

3.5 Práce na trakčním vedení  

 Před započetím práce na trakčním vedení nebo v blízkosti živých částí trakčního 

vedení, musí být provedeno hodnocení elektrického rizika. Podle něj musí být stanoveno, 

jakým způsobem musí být obsluha nebo práce vykonávána a jaká opatření musejí být pro 

zajištění bezpečnosti osob provedena. Pokud je požadována písemná forma, provede se 

předání pracoviště podle normy  TNŽ 343109 příkazem „B“, „B-PPN“. Veškeré osoby 

vykonávající činnosti na trakčním vedení a/nebo v blízkosti živých částí trakčního vedení 

musí mít kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro příslušnou činnost a musí být školeny 

z bezpečnostních předpisů a místních provozních a bezpečnostních předpisů určených pro tuto 

činnost způsobem a v rozsahu stanoveném příslušným předpisem. Pro každou práci musí být 

určen vedoucí práce. Pokud je práce rozdělena, mohou být určeni další vedoucí práce nebo 

vedoucí pracovních skupin, kteří budou odpovědni za bezpečnost osob podřízené pracovní 
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skupiny. Pracuje-li na trakčním vedení více pracovních skupin, musí být práce koordinovány 

jednou pověřenou osobou. Veškeré nářadí, výstroj a přístroje používané pro bezpečnou 

obsluhu nebo práci na trakčním vedení nebo v blízkosti živých částí trakčního vedení, musí 

být pro takové použití vhodné, udržované ve stavu vhodném pro toto použití a správně 

používané. K dispozici musí být dokumentace podle skutečného provedení a záznamy 

o trakčním vedení, schéma napájení a dělení trakčního vedení podle skutečného provedení 

včetně vyznačených křižovatek a souběhu venkovních vedení VN a VVN s trakčním 

vedením. 

 Při pracích na pracovních plošinách vozidel pro údržbu, opravy a měření trakčního 

vedení musí být přístupové a ústupové cesty stále volné, aby osoby mohly kdykoli opustit 

plošinu. Speciální zábrana k zamezení náhodného vstupu na schodiště při pracích pod napětím 

není považována za narušení volnosti ústupové cesty. Před výstupem pracovní skupiny na 

pracovní plošinu musí uvědomit vedoucí práce osobu řídící drážní vozidlo o zamýšleném 

výstupu. Je-li pracovní plošina vozidla pro výstavbu, údržbu, opravu a měření trakčního 

vedení obsazena pracovní skupinou, smí být rychlost vozidla maximálně 15 km/h. Jízda musí 

být plynulá, bez nárazu a prudkého brždění. Při jízdě vozidla se musí osoby na pracovní 

plošině přidržovat zábradlí a pozorovat trakční vedení ve směru jízdy. 

 

3.5.1 Práce p ři nap ěťové výluce  

 Napěťová výluka se zahajuje na žádost vedoucího práce u elektrodispečera na základě 

vydání příkazu „B“ pro práci na trakčním vedení a po vypnutí příslušných odpojovačů je 

vedoucímu práce udělen souhlas k započetí činnosti. Jedná se o rozmístnění návěstních znaků 

a zajištění pracoviště. Při práci na trakčním vedení musí být pracoviště samostatně zajištěno 

zkratovacími soupravami. Hranice pracoviště při práci na trakčním vedení se v jeho podélném 

směru vymezí zkratovacími soupravami, z nichž nejméně jedna musí být na dohled 

z pracovního místa. V příčném směru je pracoviště vymezeno nejbližšími živými částmi 

trakčního vedení, které musí být uvedeny v příkazu „B“. Na zajištění pracoviště pro práci na 

trakčním vedení používáme systém zkratování vypnuté části trakčního vedení, tedy propojení 

vzdušného vedení s kolejnicovým pásem, zpětnou cestou trakčního proudu. 

 Zkratovací souprava musí zajistit bezpečné vypnutí zkratového proudu. Nevyhovuje-li 

průřez lana zkratovací soupravy pro bezpečné a spolehlivé vypnutí zkratového proudu, se 
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musí připojit další zkratovací soupravy. Zkratovací soupravu lze připojit na trakční podpěru, 

pokud je trakční podpěra ukolejněna přímo nebo má vyřazenou (vodivě propojenou) 

průrazku. Pracovník, který zkratovací soupravu připojuje, musí předem vizuálně zkontrolovat 

stav a způsob ukolejnění trakční podpěry. 

a)  Zkratovací soupravy se připojují ze všech míst (stran) možného napájení přímo na 

 pracovišti nebo co nejblíže pracoviště. Zkratovací soupravy mohou být připojeny 

 nejdále na dohled z pracoviště (pracovního místa). 

b)  Zkratovací soupravy se připojují ze všech míst (stran) možného napájení v místech 

 odpojení. V tomto případě musí být na pracovišti připojena nejméně jedna zkratovací 

 souprava, pokud není alespoň jedna zkratovací souprava v místě odpojení na dohled 

 z pracoviště. 

c)  Je-li pracoviště zajištěno podle a nebo b a pracuje-li se z montážního prostředku pro 

 montáž, údržbu a opravy trakčního vedení, lze pro zkratování na pracovišti použít 

 zkratování z montážního prostředku jednou zkratovací soupravou. 

 

 Zkratování se nesmí provádět v místech, kde hrozí nebezpečí omylu propojení 

zkratovací soupravy na vodič jiného elektrického úseku (např. ve výměnném poli elektrického 

dělení apod.). Příkaz „B“ se vydává pro osobu pověřenou zajištěním pracoviště, vedoucího 

práce, nebo osobu vykonávající dozor. 

 

Příkaz „B“ musí obsahovat následující údaje: 

–  číslo příkazu; 

–  jméno a podpis osoby, které je příkaz určen; 

–  místo a druh práce; 

–  časové údaje; 

–  jméno a podpis osoby vydávající příkaz „B“; 

–  jména osob pověřených zajištěním pracoviště; 

–  způsob zajištění pracoviště (vypnutí, přezkoušení vypnutého stavu, místo uzemnění  

    a zkratování, umístění bezpečnostních sdělení atd.); 

–  nejbližší živé časti trakčního vedení; 

–  vlastnoruční podpisy všech clenu pracovní skupiny, kterými stvrzují poučení o stavu       

    pracoviště. 
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 Nepostačí-li tiskopis průkazu „B“, uvedou se potřebné údaje v příloze příkazu „B“. 

Příloha je pak nedílnou součástí průkazu „B“ a je označena stejným číslem. Příkaz „B“ se 

skládá z originálu a kopie souhlasného číslovaní. V příkazu „B“ je zakázáno opravování, 

škrtání a přepisování, s výjimkou škrtání předtištěného textu ke zvolení vhodné z uvedených 

možností. Po ukončení práce musí vedoucí práce zajistit uvedení trakčního vedení nebo části 

zařízení, na kterém se pracovalo, do provozuschopného stavu. Nakonec vedoucí práce 

prohlédne pracoviště, zkontroluje přítomnost všech pracujících osob (skupin), uvědomí je 

o zamýšleném zapnutí a dá pokyn všem pracujícím osobám (skupinám), aby opustily 

pracoviště. Po kontrole, že všechny pracující osoby (skupiny) opustily pracoviště, muže být 

odstraněno zajištění pracoviště. Po odstranění zkratovacího zařízení se považuje vypnutá část 

frakčního vedení již za zařízení pod napětím. [7] 

 

Používané zkratovací soupravy 

 Zkratovací tyče slouží k vodivému propojení vzdušného vedení se zpětným 

kolejnicovým vedením.  Spojení je zajištěno pomocí  trolejové  koncovky  na  horní  části   

tyče  přes lano 50 mm2 v délce 14000 mm ke koleji, kde je spojeno se zpětnou kolejnicí 

speciální rozevíratelnou svorkou. Zařízení je konstruováno na spolehlivé přenesení 

případného zkratového proudu a zamezení úrazu elektrickým proudem. 

Materiál jednotlivých zkratovacích souprav: 

-  izolační lepený papír, 

-  tvrzená umělá hmota, 

-  laminát, 

-  horní část hliník, spodní část lepený papír.   

   

Nejčastěji používanými zkratovacími soupravami jsou: 

-  zkratovací souprava pro trakční vedení UTTV 27,5 kV typ 147.000 A,   

-  zkratovací souprava UTTV 25 typ 152 025.   

 

3.5.2 Práce pod napětím na zařízení 3kV stejnosměrných  

 Práce na trakčním vedení pod napětím je veškerá práce, kdy pracující osoba je bud 

vědomě ve styku s nezakrytými živými částmi, nebo je vědomě uvnitř, popřípadě zasahuje 
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částmi těla, nářadím, zařízením nebo předměty drženými v ruce do ochranného prostoru. 

Práce pod napětím se provádí pouze na zařízení 3 kV stejnosměrných. Pro práce na trakčním 

vedení pod napětím musí být vydán příkaz „B-PPN“. Provádí se po předchozím souhlasu 

elektrodispečera. Před zahájením práce musí vedoucí práce uvědomit elektrodispečera 

o místě, délce a druhu práce na trakčním vedení pod napětím o předpokládaném zahájení 

a ukončení práce. 

 K práci na trakčním vedení pod napětím se používá montážní prostředek pro údržbu, 

opravy a měření trakčního vedení s izolovanou pracovní plošinou. Každý montážní prostředek 

pro práci pod napětím musí být schválen a musí být pro něj vypracovány a schváleny 

provozní a bezpečnostní předpisy. Všechny montážní prostředky pro práci pod napětím musí 

mít označení, pro jaké provozní napětí je izolovaná pracovní plošina způsobilá a datum 

poslední napěťové zkoušky. Napěťová zkouška se provádí každé tři měsíce pomocí měřícího 

vozu přiloženým napětím 20 kV stejnosměrných po dobu 5 minut. 

 

Příkaz „B-PPN“ musí obsahovat: 

–  číslo příkazu; 

–  červený nápis „Pozor, práce pod napětím“; 

–  jméno a podpis pověřené osoby vydávající příkaz; 

–  jméno a podpis vedoucího práce; 

–  místo a druh práce; 

–  časové údaje; 

–  počet zúčastněných osob; 

–  údaje o atmosférických podmínkách; 

–  prohlášení všech zúčastněných osob o provedené instruktáži, o fyzické a psychické 

 dispozici k provedení PPN; 

–  další bezpečnostní opatření; 

–  údaje o případném přerušení a znovuzahájení prací; 

–  údaje o ukončení prací. 

 Příkaz „B-PPN“ se vydává jen pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu a platí 

nejdéle 24 hodin. Příkaz „B-PPN“ pro práci pod napětím je tvořen jen originálem bez kopie. 

Při práci na trakčním vedení pod napětím se jedná o práci na stejném potenciálu, kdy 
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propojení izolované plošiny montážního prostředku je zabezpečeno pomocí bočnících souprav 

umístěných na zábradlí montážního vozu. [7] 

 

Používané bočnicí soupravy    

Bočnici souprava BS typ 153025.   

 Používá se k bezpečnostnímu vodivému spojení plošiny s trakčním vedením nebo 

k bezpečnostnímu propojení elektrického dělení trakčního vedení stejnosměrné napěťové 

soustavy do 3kV. Vodičová svorka je určena pro trolejový drát 80 – 150 mm2. Pro vodivé 

spojení s pracovní izolovanou plošinou je určeno lano 50 mm2, pro vodivé propojení 

elektrického dělení 95 mm2 délky 1350 mm. 

 Připojení se provede nasazením samosvorné vodivé svorky na trolejový vodič pomocí 

izolační tyče. Jejím následným pootočením o 180o proti směru hodinových ručiček se provede 

zajištění. Izolační tyč musí být držena při manipulaci za rukojeť, která je vymezena 

ochranným nákružkem a zátkou. 

 

4 PROSTŘEDKY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH 

 

Důležitou součástí vybavení pracovníků pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

jsou technické prostředky zabezpečení proti pádu. Za posledních dvacet let technika zajištění 

doznala značných změn. Jak ve vybavení jednotlivých pracovníků prostředky pro práci ve 

výškách, tak i v metodice jištění a výstupu na trakční podpěry a jejich součásti. Technické 

prostředky pro práci ve výškách na zajištění pracovníků při údržbě a opravě trakčního vedení 

v síti Českých drah a.s. se používají při činnostech: 

- výstup, práce a sestup na podpěrách trakčního vedení typu AP, D (příhradová 

konstrukce) 

- pohyb a práce na příčném břevně – bráně trakčního vedení 

- výstup, práce a sestup na podpěrách trakčního vedení typu T, B (trubkové a betonové) 

- výstup, práce a sestup na trakčním vedení pomocí žebříku 

- práce z montážního vozu buď z plošiny, nebo z boční výsuvné plošinky 

Ochrana pracovníků proti pádu musí být zajištěna kolektivním nebo osobním zajištěním, 

nezávisle od výšky na všech pracovištích, kde hrozí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na 

všech ostatních pracovištích.  
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Základní součásti prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou: 

- bezpečnostní postroj 

- tlumič pádu 

- polohovací lano   

- tříbodový systém pro výstup 

- ocelová kotvící smyčka 

- záchranný a polohovací prostředek RPD-1 

Důležitým prostředkem pro práci ve výškách je montážní vůz pro údržbu a opravu trakčního 

vedení.  

4.1 Bezpečnostní postroj 

Je prostředek osobního zabezpečení tvořený soustavou popruhů funkčně spojených      

a tvořících jeden celek. Primární popruhy podepírají tělo nebo působí tlakem na tělo během 

pádu pracovníka a po zastavení pádu. Ostatní popruhy jsou sekundární. Postroj je určen 

v kombinaci s dalšími prostředky osobního zajištění k zajištění pracovníka ohroženého 

pádem, k jeho ochraně před nepříznivými účinky vzniklými zejména při volném pádu. Postroj 

je vyroben z PAD popruhů šířky 45 mm, přezky a spony jsou vyrobeny z nerez oceli. Má 

zádové, hrudní a nastavitelné boční uchycení, nastavitelnou velikost, vyztužení bederní 

opěrkou, rychloupínací spony a je v modrožlutém provedení. 

Musí být přizpůsobitelný tělesným rozměrům pracovníka, poskytovat při používání 

dostatečnou volnost  pro  provádění   pracovní   činnosti  a   musí  při  volném  pádu   zachytit 

a stabilizovat pracovníka v poloze hlavou nahoru. Postroj je vybaven uzavírací sponou, 

závěsným prvkem (oko) a prvky k přizpůsobení délky popruhů. Uzavírací spona musí zajistit 

spolehlivé a rychlé sepnutí konců popruhů. Úchytné prvky na postroji musí být zajištěny 

v neměnné poloze. Spojovací a jiné prvky nesmí otírat popruhy, šití musí být zajištěno proti 

párání. Bezpečnostní postroje se upevňují k prostředkům osobního zajištění zásadně do 

závěsného kroužku na zádové části postroje. Hrudní úchytné prvky jsou určeny ke slaňování 

nebo při práci na šikmých střechách. Boční úchytná oka se používají při stabilizaci pracovní 

polohy pomocí zkracovače lana. K zachycení části pádové energie je určen tlumič umístěný 

na zadní části postroje. [9] 
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4.2 Tlumi č pádu 

Je součástí systému zachycení pádu, která při normálních podmínkách zaručuje 

bezpečné zastavení pádu z výšky. Pro naši práci ve výškách používáme tlumič pádu ABM – 

PA popruh, rozměr tlumiče 160 x 35 x 45 mm s možností připojení volitelného lana průměru 

10,5 mm. Vlastní tlumič pádu je zhotoven speciálním prošíváním polyamidového popruhu 

šíře 45 mm. Tlumič pádu je mezičlánkem mezi kotevním místem a bezpečnostním postrojem 

pracovníka. Pád pracovníka je utlumen tím, že kinetická energie se pohlcuje při párání švů ve 

vnitřní sestavě tlumiče. Délka pádu je dána délkou zajišťovacího lana a polohou kotvícího 

bodu tlumiče vůči pracovníkovi. Zajišťování lze provádět v místě práce do vzdálenosti 1,5 – 2 

m od místa ukotvení tlumiče pádu. Místo, ve kterém bude pevně připojen, musí být dostatečně 

odolné v předpokládaném směru zatížení. [11] 

 

4.3 Polohovací lano 

Pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou používáme polohovací lano 

MANUSTOP AF 764. Jedná se o čtyřpramenné, tepelně upravené lano zhotovené 

z polyamidových vláken délky 2 m průměr 12,5 mm s karabinou a zkracovačem. Volný konec 

je zapleten do hrušky. Zkracovač lana s uvedenými komponenty je neoddělitelný. Prostředek 

lze použít jen k zajištění (stabilizaci) v místě práce. Polohovací lano se zkracovačem se 

v kombinaci s bezpečnostním postrojem, opatřeném bočními úchyty, používá k dosažení 

stabilizace pracovní polohy pracovníka (odklonu) od svislých a šikmých pracovišť. 

Konstrukce dovoluje plynulou změnu délky lana a tím odklonu, přičemž pracovník ovládání 

zkracovače provádí jednou rukou. Přimáčknutím a tím uvolněním čelistí nastaví protáhnutím 

volného konce lana, nebo odstoupením od kotvícího místa správnou délku lana. [9] 

 

4.4 Tříbodový systém pro výstup 

Slouží k zachycení části pádové energie, spolu s tlumičem pádu je umístěný na zadní 

části postroje. Používáme tříbodový výstupový systém s tlumičem pádu, s dvěma PA 

splétanými lany průměr 11 mm, délka systému 1,8 m – na koncích lan jsou připojeny 

karabinové háky s dvojitou pojistkou. Ocelový karabinový hák s dvojitou pojistkou – 360 x 

155 mm hmotnost 800 g – otevření 88 mm. Připojení se provede do závěsného kroužku na 
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zádové části postroje. Technika výstupu spočívá v neustálém jištění pracovníka pomocí 

jednoho či druhého karabinového háku, přendávání jednoho háku výše než druhý. Spodní hák 

je vždy nutno odjistit a přendat před jistící při současném pohybu vzhůru, nebo dolů. [11] 

 

4.5 Ocelová kotvící smyčka 

Kotvící smyčka je určena k ukotvení prostředků osobního zajištění v místě pracovní 

činnosti. Má průměr 6,3 mm, délku 1 m, je vyrobena z ocelových drátů jmenovité pevnosti 

1570 MPa povrchově zinkovaných. Jmenovitá nosnost lana použitého na smyčku je 22,5 kN. 

Kotvící smyčka je na obou koncích opatřena oky. Povrch smyčky je chráněn plastovým 

návlekem.    K propojení konců smyčky se používá maticová karabina tvaru delta při 

maximálním rozevření konců smyčky 120°. Používá se kotvící ocelová smyčka typu AM 

401G. [11] 

 

4.6 Záchranný a polohovací prostředek RPD-1 

Tento prostředek se používá všude tam, kde je nutné zvednout, nebo spustit 

pracovníka ve svislém směru. Je to součást záchranných a polohovacích systémů. Jeho 

konstrukce je z hliníku, nerezavějící oceli a mosazi, má otočné spojovací oko, indikátor 

provozního režimu. Jako lano se používá statické lano Kernmantle průměru 10 mm. Má 

setrvačný blokovací brzdný systém. Maximální zatížení tohoto prostředku je hmotnost jedné 

osoby (160 kg). Ukotvení zvolené pro použití záchranného a polohovacího prostředku musí 

mít dostatečnou pevnost, aby uneslo statické zatížení 1135 kg. Záchranný a polohovací 

prostředek RPD-1 se používá pro vyproštění a spuštění osob, pokud došlo k situaci, že 

pracovník zůstal znehybněn při práci ve výšce, nebo nad volnou hloubkou. A to ať již 

z důvodu zásahu elektrickým proudem, nebo mechanickým úrazem a zranění mu brání 

k bezpečnému opuštění pracoviště, nebo není schopen dalšího pohybu. [11] 

 

4.7 Montážní prostředek MVTV 

Vagónka Tatra Studénka vyrobila v roce 1981 prototyp motorového vozu řady           

M 153.0, který byl vyvinut pro práci na trakčním vedení 3 kV stejnosměrných pod napětím 
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(na 25 kV/50 Hz jen při napěťové výluce). Tato vozidla postupem času nahradila dosluhující 

řadu 890. Montážní vůz pro kontrolu a údržbu trakčního vedení řady 892 je dvounápravové 

vozidlo s vlastním pohonem pojezdu. Je určen pro kontrolu geometrické polohy trakčního 

vedení a jeho údržbu. Dále slouží k technologické přepravě zaměstnanců, materiálu i jako 

trakční prostředek. Na obou čelech vozidla jsou umístěny kabiny se stanovištěm 

strojvedoucího. Vnitřní prostor skříně je rozdělen na pracovní a skladovou část. Vůz je také 

vybaven hygienickým zázemím. Na střeše je umístěna prohlídková kabina s izolovanou 

plošinou a kontrolním pantografem. Ten slouží k měření klikatosti trolejového vedení. Na 

pracovní plošině bývá uložen tzv. „PARD“. Je to žlutá tyč ležící na ochozu podél montážní 

plošiny. Pard slouží k zavěšení trolejového vedení při výměně izolátorů nebo ramen               

v závěsech trakčních stožárů. Pro přechod na připojená vozidla při práci je vůz vybaven 

stupínky na ochozu na čele vozidla, boční oboustranně výsuvná plošina slouží k přiblížení      

k závěsům TV. Práce z montážní plošiny se může provádět buď z dvojitého žebříku, nebo 

pomocí závěsného žebříku s háky pro upevnění na břevno trakčního vedení, nebo nosné lano.  

Při těchto činnostech se pracovníci jistí jako při výstupech na stožáry trakčního vedení. [13] 

 

5 VYHODNOCENÍ 

  
Definování problému je základním krokem celého procesu. Skládá se z těchto kroků: 

• stanovení problémové oblasti a z této oblasti vybrat problém k řešení, 

• přesně definovat jádro problému. 

 

 Analýza problému: 

• vyjasňuje příčiny problému, 

• specifikuje podstatné stránky a faktory problému, 

• posuzuje vývojové tendence problému, 

• vymezuje důsledky, 

• stanovuje cíle řešení problému, 

• posuzuje význam a stanovuje priority řešení problému. 

 

Ke stanovení příčin se používá řada metod a technik. Technikou, která se v praxi 

uplatňuje je diagram příčin a následků známý pod názvem rybí kost nebo Išikawův diagram 
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(obrázek č. 11). Tento diagram napomáhá oddělit příčiny a následky problému. Nejdříve se 

stanoví důsledek, který tvoří hlavu rybí kosti, a na každou stranu od páteře rybí kostry se 

zapíši problémové oblasti. Jedná se o: 

� nástroj umožňující systematický popis všech možných příčin daného problému 

� užitečný nástroj pro generování a systematický popis nových nápadů 

� užitečný nástroj pro shrnutí názorů skupiny lidí na existující problém 

� nástroj týmové analýzy využívající zásady brainstormingu 

 

Příčina 1. Příčina 2.

Příčina 4.Příčina 3.

Následek

 
obrázek č. 11 Ishikawův diagram   

5.1 Identifikace chyb a nedostatků 

Pro definování příčin problému jsem zvolil metodu Ishikawova diagramu. Tato 

metoda nejlépe definuje kategorie, ve kterých lze hledat jednotlivé příčiny a příčiny samotné. 

Díky grafickému znázornění jsme schopni lépe pochopit příčiny problému a hlavně jejich 

charakter. Stěžejní pro tvorbu Ishikawova diagramu je určení hlavního problému, což je 

v našem případě kvalita technického zajištění pracovníků při údržbě a opravě trakčního 

vedení, příčiny selhání technických prostředků, možná nebezpečí a poukázání na nedostatky 

(obrázekč.12). [12] 
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obrázek č. 12 - Ishikawův diagram selhání technických prostředků 
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1. Dělení trakčního vedení 

Nebezpečí vzniklé selhání technických prostředků v elektrickém dělení při vodivém propojení 

oddělených částí trakčního vedení:    

- technickou závadou na izolátoru, propojení dělení spadlým věšákem trakčního vedení,    

- nerozepnutí příslušného odpojovače zapříčiněné rozpadnutím táhla ovládání,    

- selhání lidského činitele a to buď ve špatném odpojení, nebo určení špatné části 

trakčního vedení, která má být odpojena.    

- propojení elektrického dělení cizím předmětem, buď neúmyslně zavlečeným, nebo 

schválně hozeným na trakční vedení.  

 

2.   Svodiče přepětí 

U svodičů přepětí může selhání technických prostředků nastat většinou ve dvou případech:    

- špatné nastavení vzdálenosti elektrod,  

- nedostatečná údržba, 

- upálení elektrody, 

- upálení svodu. 

 

3.   Návěsti pro elektrický provoz 

Selhání technických prostředků u návěstí pro elektrický provoz vzniká převážně v těchto 

případech:   

- špatné rozmístění návěstí pro elektrický provoz, 

- použití špatného typu návěsti,  

- nečitelnost návěsti zapříčiněná spadnutím návěsti, postavením návěsti v zarostlém 

terénu, zasněžením návěsti či překrytím navěsti cizím tělesem,    

- nerespektování návěstí pro elektrický provoz.     

 

4.   Práce za výluky 

Při práci za výluky trakčního vedení může k selhání dojít v případech:    

- špatného vypsání „B“ příkazu,   

- špatné, nebo nedostatečné zajištění pracoviště    

- nepozornost při práci, provádění činnosti, na kterou nebyl vydán „B“ příkaz,    

- nedodržování technologických postupů,  
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- selhání zkratovacích souprav, upadnutí ukolejňovací svorky,    

- zmenšení průřezu lana zkratovací soupravy,    

- cizí zavinění, propojení elektrického dělení sběračem elektrické lokomotivy. 

   

5.   Práce pod napětím 

Práce pod napětím má svá specifika a možná rizika lze rozdělit do skupin:   

- nedodržování technologických postupů,  

- nepozornost a nekoncentrovanost při práci,    

- propojení izolované plošiny se střechou montážního vozu vodivým předmětem, 

- snížení izolační schopnosti podpěrného izolátoru na plošině montážního vozu,   

- snížení průřezu lana bočnících souprav.   

 

6.   Práce ve výškách 

Při práci ve výškách může dojít k selhání technických prostředků zvláště selháním lidského 

činitele. A to z důvodu:  

- nepozornosti, nedisciplinovanosti,  

- nesprávného používání prostředků,  

- nepoužívání prostředků, 

- používání prostředků k jiným činnostem než jsou určeny výrobcem,   

- nesprávné odhadnutí a použití kotevního bodu předepsané pevnosti,  

- technická závada na prostředku.  

 

7.   Montážní prostředek pro opravu a údržbu trakčního vedení 

 Příčiny možného selhání:   

- zastaralý, zaostává za současnými požadavky,   

- používání dřevěných žebříků.  

 

5.2 Návrh změn a doplnění 

           Po zhodnocení chyb a nedostatků bych si dovolil nabídnout možnosti, nápady k řešení 

současného stavu. Cílem není poškodit organizaci současného stavu, ale najít možná řešení 

zlepšení současného stavu. Technická, bezpečnostní a organizační opatření jsou zcela 
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v souladu se současnou legislativou, technickými normami a nařízeními. Vím, že některé 

návrhy opatření budou hůře realizovatelná, ale ke zlepšení technického zajištění pracovníků 

při údržbě a opravě trakčního vedení je potřeba v nejbližší době přistoupit.  

 

a) Dělení trakčního vedení 

Nebezpečí a návrh opatření jsem rozdělil do kategorií:  

• Selhání technických prostředků. Toto lze řešit včasnou výměnou izolátorů, úsekových 

odpojovačů včetně táhel a ostatních částí. Používáme-li techniku vyrobenou kolem 

roku 1990 a v některých případech i starší, nelze těmto závadám jinak předcházet. 

Včasná kontrola může v některých případech odhalit skryté vady a předejít závadám   

a ohrožení pracovníků, ale není všemocná.  

• Selhání lidského činitele nelze předejít, ale je možnost jí alespoň snížit. Pravidelná 

školení, zkoušky, technologické postupy a ostatní opatření připravují pracovníky na 

tuto práci dobře a zodpovědně, ale bylo by potřeba vytyčit jasný cíl, ukázat 

budoucnost, vytvořit atmosféru klidu a pohody. Je důležité, aby pracovníci vykonávali 

svou práci poctivě, obezřetně a se zaujetím. V takovéto situaci se snižuje selhání 

lidského činitele.  

• Zavlečení cizího tělesa. Účinná obrana, ani prevence neexistuje. Naštěstí tyto případy 

se stávají zřídka, a pokud se dodrží všechny ostatní opatření a postupy, lze tuto 

možnost ohrožení eliminovat. 

 

b) Svodiče přepětí 

Nebezpečí a návrh opatření jsem rozdělil do kategorií:  

• K selhání lidského faktoru jsem se vyjádřil v předchozí části a myslím si, že můj názor 

na eliminaci tohoto problému jsem již vysvětlil a nabídl řešení.  

• Technickou závadu na svodiči nelze nikdy vyloučit. Pravidelnou prohlídkou se ale 

snižuje možnost nesprávné funkce zařízení. V současné době se zvýšil čas mezi 

jednotlivými kontrolami svodičů z jednoho na čtyři roky, což je dlouhá doba mezi 

jednotlivými prohlídkami. Ze své zkušenosti vím, že růžkové bleskojistky by bylo 

potřeba udržovat dvakrát do roka. Po jarních bouřkách a opakovaném účinku svodiče 

dochází k oddálení elektrod a zhoršení účinku. Navrhoval bych, aby se snížila doba 
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mezi jednotlivými údržbami na půl roku, vždy začátkem jara a koncem léta, a kde je to 

možné vyměnit růžkové bleskojistky za ventilové.  

 
c) Návěsti pro elektrický provoz 

 Návrh opatření jsem rozdělil do kategorií: 

• Srozumitelnost, včasná viditelnost jsou důležitými faktory správné funkce. Výlukové 

návěstní znaky jsou, jak jsem již zmínil, orámovány oranžovou barvou. Přesto viditelnost 

v zarostlém a nepřehledném terénu není natolik zvýšena, aby nebylo možno přehlédnout 

tyto návěsti zvláště při snížené viditelnosti, za tmy, za šera. Navrhuji výlukové návěstní 

znaky vytvořit jako čtvercové, na vrcholu postavené oranžové desky s reflexním 

orámováním pomocí pěti centimetrového pruhu po okraji. Vnitřní návěstní směrové šipky, 

či návěsti připravte se na stažení sběrače, stáhněte nebo zdvihněte sběrač, by zůstaly 

z reflexního pruhu šíře pět centimetrů. Jak každý ví, reflexní pruhy rapidně zvyšují 

viditelnost předmětů. Zvláště markantně je to viditelné při snížené viditelnosti, kdy 

reflexní pruhy jsou viditelné na větší vzdálenosti. Umísťování návěstí bych spíše 

doporučil vyvazováním na trakční podpěry, do výše 2 – 4 m nad temenem kolejnice. 

Pokud je nezbytné umístit návěst pro elektrický provoz na stojánek buď vně, nebo mezi 

koleje je potřeba zajistit jeho stabilitu.   

• Nerespektování návěstí pro elektrický provoz je velký problém, který ohrožuje životy 

pracovníků, nebo může způsobit velké materiální škody. Navrhuji zvýšit informovanost 

strojvedoucích o problémech a následcích nerespektování návěstí pro elektrický provoz. 

Zvláště pak, pokud dojde k úrazu pracovníka, posuzování míry odpovědnosti jako 

nedbalostní trestný čin, usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, 

ublížení na zdraví z nedbalosti. Dále navrhuji zvýšit informovanost strojvedoucích            

o výlukách trakčního vedení systémem přesného vyjmenování kolejí v určitých stanicích, 

které jsou dotčeny touto výlukou.   

 

d) Práce za výluky 

 Nebezpečí a návrh opatření jsem rozdělil do kategorií:  

• Špatné vypsání příkazu „B“. Zde je potřeba vytvořit jednotný systém vypisování příkazu 

„B“. Co člověk to názor a když opomeneme, že úvodní část o vypnutí a odpojení musí být 

ve všech případech stejná, zbývá ještě spousta položek k rozdílům. Pokud dojde 
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k pracovnímu úrazu, nebo jakékoliv jiné mimořádné události kontrolní nebo vyšetřovací 

orgán právě napadá tyto nejasně vypsané položky. Je potřeba striktně dát systém 

vypisování příkazu „B“ v různých možných alternativách aby se předešlo nedorozumění  

a možnému pochybení. Důležité je i dbát na správné zajištění pracoviště dostatečným 

počtem zkratovacích souprav a jejich správného rozmístnění. 

• U zkratovacích souprav je potřeba včasná detekce sníženého průřezu ukolejňovacího lana, 

výměna a pokud možno překrytí krizového přechodu nalisované oko – lano vnější 

plášťovou smršťovací trubkou, která zamezí lomům lana a snížení průřezu. Navrhuji 

výměnu části zkratovacích souprav za nové typy. Zkratovací souprava TH 151025 určena 

pro trakční vedení stejnosměrné i střídavé do napětí 27,5 kV je lepší alternativa, než 

stávající používané soupravy. Je dodávána v pouzdru, je dělaná pro snadnější přepravu. 

Trolejová svorka je vyrobena jiným způsobem a nedochází ke sklopení připojovací 

hlavice jako u současně používaných souprav. Kolejová svorka je upravena, má 

výklopnou část pro lepší a pevnější připojení ke kolejnici.  

• Řešení selhání lidského faktoru a nerespektování návěstí pro elektrický provoz jsem 

popsal v předchozích kapitolách. 

• Cizí zavinění může být zapříčiněno buď propojením elektrického dělení zavlečením cizího 

tělesa, nebo propojením sběračem elektrické lokomotivy. Návrh řešení v předchozích 

kapitolách. 

 

e) Práce pod napětím 

Návrhy na změnu technologických postupů nejsou nutné, opatření jsou dostačující, přesto si 

dovolím několik návrhů na zlepšení současného stavu. Nebezpečí a návrh opatření jsem 

rozdělil do kategorií:  

• U montážního prostředku bych ke zlepšení současného stavu doporučil výměnu 

podpěrných izolátoru plošiny montážního vozu ze současných porcelánových na plastové. 

Tyto se již pravidelně montují na trakční vedení koridorových tratí při rekonstrukci 

trakčního vedení. Jejich výhodou je větší pevnost a odolnost proti poškození.  

• Proti pádu předmětů a následnému propojení střechy se zábradlím na izolované plošině 

bych doporučil vytvoření bočního plastového venkovního okraje plošiny šíře 150 mm 
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v úrovni podlahy. Toto opatření sníží možnost vodivého propojení částí trakčního vedení 

pod napětím a zpětným kolejnicovým vedením. 

• U bočnících souprav provézt překrytí krizového přechodu nalisované oko – lano vnější 

plášťovou smršťovací trubkou pro zamezení roztřepení lana a zmenšení průřezu.  

 

f) Práce ve výškách 

Pro práci ve výškách chci nabídnout jinou alternativu zajištění pracovníků. Podle 

mého posouzení jednodušší, lepší a splňující stejné požadavky na vybavení pracovníků 

prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Výhodou mého návrhu je bezesporu 

to, že prostředky pro zajištění pracovníků jsou od jedné společnosti, jednoho dovozce. Svůj 

názor opírám o mé vlastní zkušenosti a mohu tyto výrobky doporučit.  

• Jako postroj pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou bych doporučil ELASTOKUIK 

CONFORT ve velikostech střední a velký. Zavěšovací prvek má jak zádový, tak i dvojici 

hrudních, dvojici bočních připevňovacích prvků a je vybaven rychloupínacími sponami 

jak v pase, tak i na nožních popruhách pro snazší a rychlejší oblečení postroje. Jako 

doplněk k tomuto postroji použít brašnu na nářadí ve velikosti 25x21x10 cm s dvěma 

karabinami.  

• Pro výstup na trakční stožáry navrhuji systém použití teleskopické kotvící tyče, 

zajišťovacího lana a brzdy. Jako tyč použít teleskopickou kotvící tyč J-RAF délky 9,4 m         

a druhou délky 7,5 m pro práci z montážního vozu. Na kotvení použít kotvící hliníkovou 

karabinu CROCHEVIT J-RAF s otevíratelností 150 mm, pro kotvení k trubkovým 

stožárům použít ocelovou kotvící smyčku.  

• Jako brzdu použít samočinný zachycovač ALTOCHUT 1400 s lanem délky 0,3 m,             

ocelovou karabinou s šroubovací pojistkou typ CS 20. Systém se používá na zajišťovací 

vedení na textilní lano DIA 15 mm.  

• Jako polohovací lano použít REGLEX MG, délka lana 2 m s ochranným obalem lana, 

který eliminuje opotřebení lana v přechodu na trakční stožár v místě uchycení.  

• Tlumič pádové energie použít se smyčkou WL typ WFL 1,0 m 2x GO 100 + crocodil. 

Délka systému 1 m, hliníková karabina crocodil s dvojitou pojistkou a dvě karabiny GO 

100 s rozevíratelností 100 mm.  
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• Na vytvoření kotvícího bodu bych doporučil textilní kotvící smyčku s okem délky 0,8 m, 

v nutných případech ocelovou kotvící smyčku s oky délky 1 m a plastovým návlekem pro 

spojení použít ocelovou karabinou s šroubovací pojistkou typ CS 20.  

• Jako záchranné a pracovní zdvihací zařízení bych použil prostředek SWISS ROLL         

„R 300“. Tento je určen pro záchranné, nebo pracovní činnosti ve výšce nebo hloubce do 

150 m, sebeevakuace z výšky nebo hloubky. Akční rádius je dán podle délky nosného 

lana a systému kladkostrojů. Hmotnost přístroje je 1,9 kg. Používá se nosné polyamidové 

statické opletené lano průměru 10 – 11 mm dodávané výrobcem. Do povinného vybavení 

dále patří lanová kladka, lanová svírka, záchranný postroj nebo záchranná smyčka. [10] 

 

Výstup na trakční stožár se provádí tímto systémem. Teleskopickou tyč délky 9,4 m 

s lanem zaklesnout přes diagonálu stožáru pomocí hliníkové karabiny CROCHEVIT J-RAF. 

Na zajišťovací lano se prvolezec zajistí samočinným zachycovačem ALTOCHUT 1400 

s lanem délky 0,3 m a takto zajištěn vystoupá až do nejvyššího možného bodu. V místě práce 

provede zajištění a úpravu délky pracovního polohovacího prostředku REGLEX MG. Dále 

tříbodovým systémem s tlumičem pádu provede zajištění proti pádu alespoň jednou karabinou 

nad místem práce. Po zajištění se odepne zachycovačem od zajišťovacího lana. Pokud ještě 

není v pracovní výšce, provede sundání kotvící hliníkové karabiny, povytáhne si kotvící tyč   

a zaklesne o diagonálu v patřičné výšce. Dále postupuje obdobným způsobem. Ač se tento 

systém zdá možná na první pohled složitější, než výstup tříbodovým systémem je tento, na 

rozdíl od předchozího, podle mého názoru bezpečnější. Výstup na trakční stožár je rychlejší, 

ve většině případů stačí, pokud použijeme teleskopickou tyč délky 9,4 m, jedno zaklesnutí. Při 

výstupu má pracovník obě dvě ruce volné, a pokud druhý pracovník na zemi drží zajišťovací 

lano napnuté, probíhá bez sebemenších obtíží. Tlumič pádové energie se smyčkou WL typ 

WFL 1,0 m 2x GO 100 + crocodil je potřeba použít jen pro zajištění v místě práce a práci na 

příčném břevně (bráně) trakčního vedení. Pracovník sedí obkročmo a při pohybu přendává 

jednu karabinu před druhou přes konstrukce břevna ve směru pohybu. Při práci z plošiny 

montážního vozu a z vysouvací boční plošinky se využije kratší teleskopická tyč délky 7,5 m 

a ocelová smyčka pro jištění pracovníka o trubkové stožáry, nebo hliníková karabina 

CROCHEVIT J-RAF k jištění o příhradové stožáry, nebo nosné lano či jinou konstrukci 

trakčního vedení. 
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g) Montážní prostředek pro opravu a údržbu trakčního vedení 

Zlepšení této části bude asi nejsložitější:   

• První alternativou je montážní vůz trakčního vedení řady PS – 00. M. Jedná se                  

o univerzální vozidlo určené pro stavbu, údržbu, opravy a kontrolu trakčního vedení 

složenou ze dvou vozů. Vozy jsou dvou nápravové, navzájem průchozí, souprava zcela 

automatizována. Montážní vůz má několik pracovišť, aby poskytl kompletní údržbu 

trolejového vedení. Tyto zahrnují separátní dílnu, hydraulický jeřáb, pevnou a zvedací 

plošinu, podpůrné válečky, rumpály, sběrač s měřícím systémem, generátorem                  

a svařovacím strojem. Jedinou nevýhodou tohoto montážního vlaku je maximální rychlost 

jen 80 km/h. [12] 

• Druhou možnou alternativou je montážní vůz pro údržbu a opravy trakčního vedení řady 

MVTV. Jedná se o mechanizační prostředek pro běžné opravy a kontroly trakčního 

vedení. Tento vůz slouží také k měření geometrické polohy troleje. Je také vybaven 

prohlížecí věží, izolovanou plošinou s možností práce pod napětím. Montážní vůz je 

vybaven dvěma montážními koši, průchozími lávkami, měřícím sběračem a navíc je 

vybaven bateriovým pohonem pro práci v tunelech. Max. rychlost 100 km/h. Obě tyto 

alternativy předčí ve vybavenosti a kvalitě pracovního zázemí současné a používané 

stroje. [12] 

• Pro práci na plošině montážního vozu bych doporučil výměnu stávajících dřevěných 

žebříků a to ať již dvojitých, nebo jednoduchých se závěsnými háky, za elektroizolační 

žebříky. Výhodou těchto žebříků je elektroizolační schopnost, pevnost, nedochází ke 

ztrátě boční pevnosti a tím zlepšení stability při práci ze žebříku. Nespornou výhodou je 

to, že tyto laminátové žebříky neabsorbují do sebe zbytky mazacích tuků, po potřísnění se 

dají vyčistit a nastávají se kluzkými.  

• Dále bych navrhl pro práci ve výškách na zařízení pod napětím používat izolovanou 

vysokozdvižnou plošinu A50-OC. Její pracovní výška je 16,7 m, boční dosah 13,2 m, 

nosnost pracovního koše 362 kg, provozní napětí 69 kV. Izolovaná montážní plošina je 

plně elektricky odizolovaná od zařízení s opačným potenciálem trakčního vedení 

vloženým izolačním dílem v dolním rameni, montážním košem z izolantu, izolační 

vložkou do montážního koše a nevodivým lanem vrátku. Všechna tato opatření eliminují 

elektrické riziko při práci v blízkosti a na živých částech trakčního vedení. Její 

bezespornou výhodou je zvýšení propustnosti dopravní cesty snížením výlukových časů 
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při práci na trakčním vedení, dále pak údržba osvětlovacích těles umístěných na trakčních 

stožárech bez potřeby výluky trakčního vedení. [8] 
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6 ZÁVĚR 

 
Ve své bakalářské práci objasňuji způsob technického zajištění bezpečnosti 

pracovníků při provozu a údržbě trakčního vedení v síti Českých drah a.s. Provedl jsem 

rozbor současného stavu na konkrétním pracovišti opravně trakčního vedení Chomutov          

u SDC Ústí nad Labem, vytipoval možnosti selhání technických opatření a návrh možných 

opatření na zlepšení současného stavu.  

Moje práce se dá pro lepší přehlednost rozdělit do čtyř částí.  První část se zabývá 

historií elektrifikace železničních tratí u nás od roku 1903, tehdy ještě na území       

Rakouska-Uherska, přes situaci v Československu až do současnosti. Druhá část obsahuje 

výčet legislativních podkladů, kterými je řízena činnost při obsluze a údržbě trakčního vedení. 

V třetí části objasňuji současný stav technického zajištění, porovnávám příčiny poruch 

trakčního vedení. Ať už v obvodu SDC Ústí nad Labem, nebo mezi jednotlivými SDC v síti 

Českých drah a.s. aplikovanými na rozvinuté délky trakčního vedení. Shrnul jsem používané 

technické prostředky k zajištění bezpečnosti pracovníků při opravě a údržbě trakčního vedení 

v současné době. Ve čtvrté části vyhodnocuji používané technické prostředky, identifikuji 

chyby a nedostatky, nabízím alternativu možného zlepšení a podnět k zamyšlení nad 

současným stavem v oblasti údržby trakčního vedení.  

Některá navrhnutá opatření jsou, podle mého názoru, realizovatelná bez větších 

problémů. Zvláště vybavení pracovníků prostředky pro práci ve výškách, které mají 

stanovenou dobu použitelnosti a je potřeba pravidelně nahrazovat novými, nepředpokládá 

žádné mimořádné náklady. Opatření u návěstí pro elektrický provoz by určitě přineslo 

zlepšení současného stavu, stejně jako zkrácení termínu údržby u svodičů přepětí. 

Modernizace železniční sítě zkvalitňuje přepravu po železnici, zvyšuje bezpečnost, snižuje 

počty poruch trakčního vedení. Největší slabinou tedy stále zůstává modernizace vozového 

parku mechanizačními prostředky pro opravu a údržbu trakčního vedení. V současné době 

probíhá sice modernizace stávajících prostředků, ale technické parametry zůstávají beze 

změny. Řešením je finančně náročný, ale nezbytný nákup nových montážních vozů pro 

údržbu a opravy trakčního vedení  

Je potřeba nastínit koncepci údržby trakčního vedení ve střednědobém i dlouhodobém 

výhledu, přijmout opatření a začít budovat systém kvalitního zajištění opravárenské činnosti.  
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8 SENAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
ČD – České dráhy 

ČSD – Československé státní dráhy 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

MVTV – Montážní vůz trakčního vedení 

PA – Polyamid  

PAD – Polyamid 

RDTV – Rozvinutá délka trakčního vedení 

SDC – Správa dopravní cesty 

SEE – Správa elektrotechniky a energetiky 

TNŽ – Technická norma železnic 

TV – Trakční vedení 

VN – Vysoké napětí 

VVN – Velmi vysoké napětí 
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