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Předmětem bakalářské práce je posouzení přínosu nasazení speciálních vozíků  

při zásazích na kolejovém svršku. V úvodní části je popisováno pro zásah specifické prostředí 

pražského metra a tramvají. Dále jsou popsány jednotlivé typy zásahů HZS DP  

a vyhodnoceny ty, u kterých by bylo možné tyto vozíky využít. V další části je pak popisován 

kolejový manipulační vozík, možnosti jeho nasazení a modelový příklad jeho využití  

při zásahu. Cílem práce je uvedení taktických postupů při zásahu za použití manipulačního 

kolejového vozíku. 

 

 

 

Abstract 
 

DRÁBKOVÁ, K.: Special cars for use on railway superstructures. Bachelor thesis. Ostrava, 

VŠB-TU Ostrava, 2010, 44 pages. 

 

Keywords: track car, railway superstructure 

 

A matter of this bachelor thesis is asset appreciation of special track cars  

for interventions on railway superstructure. Introduction of thesis is dedicated  

for characterizing  underground and tram-lines specific surroundings. Further, the different 

types of  HZS DP interventions are being described and analyzed, in which of them could be 

these track cars used. In the next part, a special track car, it's possible settings and a model 

situation of it's intervention improvement is described. The intention of this thesis is  

to introduce tactical orders for special track cars intervention use. 
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Úvod 
 

 Dopravní podnik hl.m.Prahy (DPP) je akciová společnost, jejímž jediným vlastníkem 

je hlavní město Praha. Historie DPP sahá až do roku 1875, kdy byla vypravena první 

koněspřežná tramvaj, jeho přímý předchůdce - Elektrické dráhy hl.m.Prahy - pak byl založen 

v roce 1897. Postupně se služby rozšířily z tramvajové dopravy o provozování autobusů, 

trolejbusů, lanové dráhy a metra. Trolejbusový provoz byl však ukončen v roce 1972. 

 

 Metro je páteřní sítí městské hromadné dopravy v Praze, denně na 3 linkách přepraví 

zhruba 1,2 mil. osob. Provoz na první části trati, označované jako I.C byl zahájen 9. 5. 1974. 

Od té doby se metro neustále rozšiřuje. V roce 2010 byly zahájeny práce na prodloužení trasy 

A směrem k letišti Ruzyně, výhledově dojde k vybudování nové trasy D z Vinohrad  

do Písnice. 

 

 Provoz tramvají vhodně doplňuje síť metra a mimo jiné zajišťuje obsluhu těch částí 

Prahy, kam zatím metro nevede nebo kam se s jeho zavedením nepočítá. Celé území 

hl.m.Prahy obsluhuje celkem 34 linek, na které je vypravováno několik typů tramvají  

ze 7 vozoven. 

 

 Autobusová doprava zajišťuje obsluhu těch částí města, kam není zavedena 

tramvajová doprava ani metro nebo kde je mezi jejich trasami nebo stanicemi větší 

docházková vzdálenost. Zároveň je využívána k meziměstské přepravě. Nezanedbatelný 

význam spočívá ve využití autobusů jako náhradních dopravních prostředků při vzniku 

mimořádné události v provozu metra nebo tramvají. 

 

 S narůstajícím počtem dopravních prostředků pro hromadnou přepravu osob bylo 

nutné zabezpečit adekvátní ochranu cestujících, zejména při plánované přepravě v metru. 

V důsledku toho byl v roce 1973 založen Záchranný havarijní a požární útvar, předchůdce 

dnešního Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku. Tento útvar byl předurčen 

zejména pro zásahy v prostorách metra [1]. V této souvislosti byl také vybavován speciální 

technikou, kterou používají bánští záchranáři. V současné době spadají do působnosti HZS 

DP zásahy na všech typech provozu městské hromadné dopravy a jednotky jsou vybaveny 
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nejmodernějšími dostupnými technickými prostředky pro řešení mimořádných událostí 

v těchto specifických provozech. 

 

 Cílem této bakalářské práce je posoudit přínos manipulačních kolejových vozíků  

při likvidaci mimořádných událostí ve specifickém prostředí kolejového svršku metra 

a tramvajových tratí. Dále hodnotí, zda investice do jejich vývoje a zavedení měla smysl 

a výsledek vývoje skutečně odpovídá požadavkům HZS DP, tedy zda je vozík funkční, 

dostatečně odolný a zároveň snadno přenosný a přepravitelný vybranou technikou HZS. 

Součástí práce je i porovnání taktických postupů užívaných dosud, tedy bez využití 

kolejových vozíků, s taktickými postupy po jejich zavedení do výzbroje HZS DP, které bylo 

nutné pro tuto práci nově upravit.   
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Rešerše 
 

Provozní předpis D 2/1 - Dopravní předpis pro metro 

 

 Provozní předpis řeší problematiku dopravy pro speciální dráhu - metro. Je zde 

upravena organizace a řízení dopravy, posun a přemísťování vozidel, napájení a zkratování 

přívodní kolejnice. 

 

 

Provozní předpis O 4/1 - Mimořádné události v metru 

 

 Provozní předpis řeší způsob hlášení vzniku mimořádné události a postup její 

likvidace. 

 

 

Provozní předpis O 5/1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

 Provozní předpis řeší zabezpečení pracoviště při činnostech na kolejovém svršku  

a v jeho bezprostřední blízkosti pod napětím i bez napětí, způsoby hlášení pohybu v traťových 

tunelech a povinnou výbavu pracovníků. 

 

Kolektiv autorů: Brandschutz in fahrzeugen und tenneln des ÖPNV / Fire protection in 

vehicles and tunnels for public transport,  vydalo Alba Fachverlag GmbH + Co. KG, 

Düsseldorf  2005, ISBN 3-87094-644-4 

 

 Kniha se zabývá požární ochranou a řešením mimořádných událostí v německé 

podzemní dráze (U-Bahn). Je zde uveden i přehled mimořádných událostí s nejhoršími 

následky z jiných států. 
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1. Popis systému pražského metra 
 

1.1 Základní údaje  
  

 Metro je obousměrná dvojkolejná dráha. Za standardní situace je provoz na trati 

pravostranný, vždy pouze v jednom směru pro danou kolej. Křížení tratí je mimoúrovňové  

(i s ostatními drahami a komunikacemi). Kolejový svršek umožňuje dosahovat maximální 

rychlosti 80 km.h-1 [16]. 

 

 Systém metra je tvořen třemi tratěmi (trasami) označovanými písmeny doplněnými 

barevným rozlišením: trasa A - zelená barva, trasa B - žlutá barva, trasa C - červená barva. 

Celková délka tratí je 59,4 km, přičemž 11,1 km připadá na trať A, 25,8 km na trať B  

a 22,5 km na trať C. Na všech trasách je celkově provozováno 57 stanic, z čehož na 35 

stanicích je bezbariérový přístup. Celkový přehled tras, včetně jejich vedení na území Prahy, 

je uveden v příloze č. 1. 

 

 Vozový park čítá celkem 720 vozů, z čehož je 127 vozů typu 81-71, 350 vozů typu  

81-71M (modernizované, obr. č. 1), 240 vozů typu M1 (obr. č. 2) a 3 vozy typu Ečs. 

Jednotlivé vozy jsou, s výjimkou třívozové historické soupravy Ečs, spřažené  

do pětičlánkových souprav. Vozy typu 81-71 byly v roce 2009 vyřazeny z provozu a nyní 

jsou buď rekonstruovány na vozy 81-71M nebo postupně likvidovány [17]. 

                

                Obr. č. 1 - Souprava 81-71M [16]     Obr. č. 2 - Soupravy M1[16]
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1.2 Kolejový spodek 
 

 Kolejový spodek tvoří staniční a traťové tunely, jednotlivé stanice, zemní těleso, 

propustky, mosty, opěrné, zárubní a obkladní zdi, odvodňovací zařízení, ochranné a regulační 

stavby [11]. Při stavbě tunelů se převážně využívá technologie ražení a hloubení. Stejná 

technologie je využita i u stavby stanic.  

 

Ražené tunely mají kruhový nebo eliptický průřez o průměrech 5,1 m (traťové), 7,8 m 

(staniční) a 9,5/7,8 m (eliptické eskalátorové). V dříve vybudovaných úsecích se užívalo 

prefabrikované železobetonové ostění a pouze v exponovaných místech bylo použito ostění 

litinové. U obou typů byla následně provedena výplňová a izolační injektáž. Novější úseky 

jsou budovány rakouskou tunelovací metodou NRTM (obr. č. 3), která je velice flexibilní 

a umožňuje optimální přizpůsobení stavby místním podmínkám [16]. 

 

Hloubené tunely (obr. č. 4) se projektují se svislými stěnami z monolitického 

železobetonu s vnější izolací. Minimální průjezdní výška je stanovena na 4 m nad temenem 

kolejnice [16]. Průjezdný průřez traťového tunelu je uveden v příloze č. 2. 

 

          Obr. č. 3 - Dvoukolejný ražený tunel (NRTM)                       Obr. č. 4 - Dvoukolejný hloubený tunel 

 

 

1.3 Kolejový svršek 
 

 Kolejový svršek tvoří koleje, výhybky a přívodní kolejnice. Rozchod koleje (vzájemná 

kolmá vzdálenost mezi pojížděnými kolejnicemi) činí 1435 mm. Hlavními prvky koleje jsou 

dva souběžné kolejnicové pásy složené z jednotlivých kolejnic typu S49 (standardní vlaková 
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kolej užívaná na železnici) určité délky v podélném směru vzájemně svařovaných nebo 

spojených kolejovými spojkami. V příčném směru jsou pak upevněny pomocí podkladnic 

a upevňovadel [11]. 

 

V praxi se využívají 3 typy kolejového svršku: 

 1) pražce uložené ve štěrkovém loži (obr. č. 5) 

 2) dřevěné pražce v betonovém loži (obr. č. 6)  

 3) bezpražcové pružné upevnění (obr. č. 7) 

 

    
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 7 - Modely bezpražcového pružného upevnění 

 

Výhybky, vložené na určených místech kolejiště, umožňují přechod vozidel z jedné 

koleje na druhou. Z jednoduchých výhybek jsou dle provozních požadavků sestavovány 

jednoduché nebo dvojité kolejové spojky zajišťující vzájemné spojení dvou sousedních 

souběžných kolejí [15]. Nejčastěji jsou využívány na odstavných a obratových kolejích  

(obr. č. 8). 

               Obr. č. 5 - Pražce ve štěrkovém loži    Obr. č. 6 - Dřevěné pražce v betonovém loži 
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Obr. č. 8 - Výhybky na odstavných a obratových kolejích 

 

 Přívodní kolejnice (obr. č. 9) zajišťuje nepřetržitou dodávku elektrické energie  

pro vlaky. Je určená ke spodnímu odběru elektrického proudu sběrači vozů. Má speciální tvar 

a je osazena v izolátorech na konzoly upevněné na pražce nebo podkladní beton. Je opatřena 

elektricky nevodivým, nesnadno hořlavým a tuhým krytem žluté (dříve oranžové) barvy  

 

s kladným potenciálem pomocí kabel u 

vedení, se záporným potenciálem, pa

 

Přívodní kolejnice se zpravidla umísť m 

směru. Na opačné straně je umístě

a případně na dalších vybraných mí ny 

z měkké oceli s vysokou vodivostí. Při stavbě

kolejnice s chrommolybdenovým plátem

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 9 - Model upevnění přívodní kolejnice                Obr. č. 10 - Přívodní kolejnice ve dvoukolejném tunelu 

(obr. č. 10). Napájení se provádí stejnosměrným proudem o jmenovitém napětí 750V

ového napájecího vedení z měníren. Ke zpětném

k slouží jízdní kolejnice a zpětné kabelové vedení [15]. 

uje na levé straně koleje v obvyklém pojížděné

na pouze podél části výhybek, kolejových spojek 

stech. Dosud užívané přívodní kolejnice byly vyrábě

 nových traťových úseků byla použita hliníková 

 nataveným na spodní straně.  



 

1.4 Další vybavení traťových tunelů 
 

 Nedílnou součástí kolejového svršku jsou konstrukce sloužící k zabezpečení provozu. 

Patří sem zejména prostory pro vedení VN kabelů, závěsy pro vedení NN kabelů, kabelů 

osvětlení, vedení sdělovací a zabezpečovací techniky, stykové transformátory, návěstidla, 

hektometrovník, tunelový vodovod, pochozí stezka a odstupová rampa. Rozmístění 

jednotlivých prvků v tunelu je vyobrazeno v příloze č. 3. 

 

 Hektometrovník je umístěn každých 100 m na pravé straně traťového tunelu, 

ve správném směru jízdy. Ve stejných místech jsou umístěny i další informační prvky 

 - skloník (stoupání nebo klesání trati), označení obvodu, umístění nástupiště, rychlostník 

apod. [5]. Příklad provedení jednotlivých informačních prvků, které mohou sloužit  

pro orientaci záchranářů při zásahu, je vyobrazen v příloze č. 4. 

 

 Tunelový vodovod je stále zavodněné vodovodní potrubí o minimální světlosti DN 80 

mm. V roztečích nejvýše 100 m je osazen hydrantovou armaturou DN 75 mm opatřenou 

přechodem B/C a zavíčkovanou. Vodovodní potrubí je situováno na opačné straně  

než přívodní kolejnice takovým způsobem, aby nebránilo pohybu osob po odstupové rampě 

[15]. Tunelový vodovod slouží k protipožárnímu zásahu v prostorách traťových tunelů, 

tunelových spojek, vzduchotechnických zařízeních apod. 

 

 V traťových tunelech je vybudována úniková stezka, kterou tvoří pochozí stezka  

a odstupová rampa (obr. č. 11). Pochozí stezka je situována vedle kolejového pásu v úrovni 

kolejí na opačné straně než je přívodní kolejnice. Odstupová rampa je zbudována vedle 

pochozí stezky ve výši dveří souprav a slouží k evakuaci osob ze soupravy, odstupu osob  

z pochozí stezky v případě průjezdu vlaku nebo k obcházení stojících vozidel [15].  

V některých mezistaničních úsecích není odstupová rampa zřízena jako zvýšená plocha.  

K evakuaci cestujících je pak třeba využít speciálních evakuačních schůdků (obr. č. 12), které 

jsou umístěny v požárních zbrojnicích ve stanicích, které takový úsek spojuje.   
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     Obr. č. 11 - Odstupová rampa a pochozí stezka    Obr. č. 12  - Evakuační schůdky 

tit požadované prostředí v traťových tunelech 

stupištích, propojovacích chodbách, eskalátorových 

ízení odvádí z prostor metra tepelnou zátěž vzniklou 

ízení, osvětlení a přepravovanými osobami

 

1.5 Systém větrání 
 

 Úkolem hlavního větrání je zajis

a veřejných částech stanic, tj. na ná

tunelech, vestibulech a podchodech. Zař

provozem vlaků metra, technologického zař .  

Toto zařízení se používá jak pro ventilaci provozní, tak pro ventilaci v případě vzniku 

mimořádné události. 

 

 Ve strojovnách hlavního větrání jsou instalovány axiální přetlakové ventilátory APC 

1800 nebo 1400 od firmy ZVVZ Milevsko, které byly vyvinuty specielně pro provoz v metru 

(obr. č. 13 a 14) [16]. Nastavením úhlu lopatek je možno měnit výkony výměny vzduchu  

v rozsahu 15 - 70 m3.s-1. Systém hlavního větrání je ovládán a kontrolován z technologického 

dispečinku centrálním řídícím systémem SAIA v závislosti na teplotě vzduchu na nástupištích 

stanic. V případě požáru v tunelu nebo stanici metra zajistí dispečer reverzací ventilátorů 

hlavního větrání odvod kouře a proudění čerstvého vzduchu proti směru úniku osob. V nově 

budovaných stanicích a ve stanicích rekonstruovaných je větrání technických prostor 

v případě požáru řízeno v logické návaznosti na systém zařízení EPS. 

 

 Zařízení hlavního větrání pracuje v zimním a letním režimu. V zimním období  

je studený vzduch z povrchu přiváděn do mezistaničních úseků, kde se ohřívá. U některých 

větracích šachet je možnost přisávání a směšování venkovního chladného vzduchu  

s cirkulačním ohřátým vzduchem z trasy metra přes přisávací klapku. S dalším poklesem 

venkovní teploty se omezuje vzduchový výkon jednotlivých strojoven hlavního větrání.  
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V letním režimu se obrátí směr proudění. Změna směru proudění se provádí natáčením 

lopatek oběžného kola ventilátoru beze změny směru otáček motoru [15]. 

 

Hlavní větrání je, pro případ vzniku mimořádné události, samostatně dálkově i místně 

ovladatelné pro jednotlivé stanice. Samostatnou reverzací každého ventilátoru je umožněno 

usměrnění proudění vzduchu tak, aby čerstvý vzduch proudil vždy proti směru evakuace. 

Ventilátory jsou propojené tak, aby v případě potřeby bylo možno dálkově vyřadit jištění 

jejich pohonu před přetížením, a tím v době evakuace zajistit možnost odsávání i horkých 

zplodin hoření. Ventilátory jsou navrženy tak, aby po dobu minimálně 90 minut odolávaly 

teplotě kouře a zplodin hoření 250oC. Nově instalované ventilátory je možné v havarijním 

režimu reverzovat do max. 60 s.  

 

 

 

1.6 Stanice 
 

 Stanice sloužící k odbavení cestujících

povrchové. Z celkového poč  

a 5 povrchových. Nástupiště

kolejemi, obr. č. 15) nebo boční (koleje jsou mezi nástupišti, obr. č. 16) v délce odpovídající 

minimálně délce provozované soupravy, což činí 100 m. Pro zajištění přístupu pro imobilní 

osoby jsou zřizovány výtahy nebo plošiny, v některých stanicích je možné využít výtahů 

nákladních v doprovodu řádně poučené obsluhy. Výtahy nejsou projektovány jako evakuační. 

 

     Obr. č. 13 - Oběhový ventilátor v traťovém tunelu         Obr. č. 14 - Ventilátory ve větrací šachtě 

 se budují ražením, hloubením nebo jako 

tu 57 provozovaných stanic je 29 hloubených, 23 ražených 

 je budováno jako ostrovní (nástupiště je situováno mezi 
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             Obr. č. 15 - Ostrovní nástupiště [16]              Obr. č. 16 - Boční nástupiště [16] 

 

 

 Součástí každé stanice jsou i technické prostory zahrnující staniční vzduchotechniku, 

měnírny el.proudu a distribuční transformovny, zařízení ochranného systému metra, sdělovací 

techniku a zabezpečovací zařízení sledující a řídící provoz. V určených stanicích  

je vybudováno zázemí pro vlakové čety a strojvedoucí vlaků. Nedílnou součástí stanice jsou  

i odstavné a obratové koleje (obr. č. 17), sloužící k deponování záložních souprav během 

provozu, odstavení poškozených souprav, a v neposlední řadě umožňující obrat souprav  

v případě mimořádné události, čímž je zachován provoz alespoň na části trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 17 - Odstavné a obratové koleje 

 

 

 



 

1.7 Depa 
 

Jednotlivá depa tvoří základnu pro deponování, pravidelné kontroly a opravy souprav 

metra a deponování vozidel nezávislé trakce, sloužících ke kontrolám a opravám kolejového 

spodku a svršku. Zároveň je z nich řízen provoz na jednotlivých tratích.  

 

Depo Hostivař se rozkládá na ploše cca 21,5 ha s celkovou deponovací kapacitou 200 

vozů (40 souprav). Je z něj řízen provoz na trati A. Součástí depa je i zkušební trať o délce  

2 km, která je napojena na železniční vlečku do stanice ČD Praha - Hostivař. Na areál depa 

navazuje opravárenská základna metra (OZM), ve které se provádějí opravy vozidel, 

elektrických točivých strojů a transformátorů [16].  

 

Depo Zličín o rozloze 18,3 ha a deponovací kapacitě 200 vozů (40 souprav)  

je dvoukolejnou spojkou napojeno do stejnojmenné konečné stanice trasy B. Zajišťuje provoz 

na trati B, remizování a provozní ošetření souprav. K depu náleží zkušební trať o délce 1800 

m s napojením na vlečku firmy Siemens (dříve ČKD Tatra) [16].  

 

 Depo Kačerov (obr.č.18) o rozloze 13 ha a deponovací kapacitou 185 vozů  

(37 souprav) slouží k řízení provozu na trati C. K depu náleží zkušební trať v délce 1400 m. 

Je také pomocí vlečky napojeno na železniční trať ve stanici ČD Praha - Krč [16].  

 

 V každém depu je zřízena požární stanice, na které slouží ve 12-ti hodinových 

směnách jedno družstvo hasičů o početním stavu 1+5 (minimální stav 1+3) a další hasiči - 

strojníci pro vozidla přepravující speciální technické prostředky. Centrální požární stanice,  

na které je zřízena hlavní ohlašovna požáru, je v depu Hostivař. Na tuto stanici je také sveden 

celý systém zařízení EPS ze stanic metra, depa Hostivař, OZM a opravny autobusů a tramvají 

Hostivař. Systém zařízení EPS v depech Kačerov a Zličín je svedena vždy na příslušnou 

požární stanici. Vzhledem k tomu, že při běžném provozu metra není možné využít kolejový 

svršek k přepravě materiálu, je umístění požárních stanic v depech nevýhodné a to zejména 

z důvodu delších dojezdových časů ke vzdálenějším stanicím metra a dalším objektům 

Dopravního podniku hl.m.Prahy. Rozdělení hasebních obvodů provozu metra pro jednotlivé 

požární stanice je patrné z přílohy č. 5. Porovnání a překrytí hasebních obvodů HZS DP 

s HZS hl.m.Prahy je uvedeno v příloze č. 6. 
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 Z hlediska provádění zásahu jsou depa specifická rozsáhlým kolejovým větvením 

s velkým množstvím přívodních kolejnic, které je nutné před zahájením zásahu vypnout  

a vyzkratovat [10]. Nebezpečné mohou být i výhybky, při jejichž přestavování může dojít 

k uvíznutí nohy záchranáře. Uvnitř jednotlivých hal pak při požáru hrozí nebezpečí ztráty 

orientace kvůli rozsáhlým volným prostorům a možného pádu do montážních jam (obr. č. 19). 

 

  

                Obr. č. 18 - Zhlaví depa Kačerov [16]           

 

 

2. Tramvajové tratě 
 

 Provoz tramvají je zajišťován na 25 denních a 9 no   

540 km. Tramvaje jsou na trať vypravovány ze  

Napájení trolejí zajišťuje 51 měníren a distribu   

(od března do listopadu) je o víkendech a svátcích vypravována historická tramvajová linka. 

Vozový park čítá 956 provozuschopných vozů, které jsou průběžně modernizovány nebo 

obměňovány za vozidla nová [17]. 

 

 

2.1 Kolejový svršek 

  

 Základním prvkem každého kolejového systému je kolejový svršek, který tvoří koleje 

a výhybky. Rozchod kolejí (vzájemná kolmá vzdálenost mezi pojížděnými kolejnicemi) činí 

1435 mm. V provozu Pražských tramvají se užívají 2 hlavní typy - otevřený a uzavřený.  

 

       Obr. č. 19 - Deponovací hala depa Zličín [16] 

čních linkách o celkové délce

7 vozoven a opravny tramvají v Hostivaři.

čních transformoven. V turistické sezoně
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Otevřený kolejový svršek je tvořen kolejemi na betonových nebo dřevěných pražcích 

uložených na štěrkovém loži (obr. č. 20). Další variantou otevřeného svršku je zatravněný 

kolejový pás (obr. č. 21), jehož základem jsou koleje upevněné na betonových pražcích 

doplněné o geotextilii, na kterou je uložen předpěstovaný travnatý koberec. V případech, kdy 

je nutné zajistit možnost pohybu vozidel údržby po zatravněném kolejovém svršku, je využito 

speciálních zpevňovacích zatravňovacích rohoží [15]. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
     
  

        Obr. č. 20 - Pražce ve štěrkovém loži                         Obr. č. 21 - Zatravněný kolejový svršek 
 

 

Uzavřený kolejový svršek je tvořen betonovými panely, do kterých jsou usazeny 

kolejnice. Nejčastěji používané jsou tzv. BKV panely (což je zkratkou maďarského názvu 

Budapesti kęzlekedési vállalat). Jedná se o železobetonové panely opatřené koryty 

z ocelového plechu pro uložení blokových kolejnic (obr. č. 22). Tyto panely již nepotřebují 

žádnou povrchovou úpravu a lze je tak přímo pojíždět automobily. Druhým nejrozšířenějším 

typem jsou panely VÚIS (zkratka výrobce - Výzkumný ústav inženýrských staveb), které jsou 

svou konstrukcí podobné panelům BKV. Na rozdíl od nich je však nutné provést povrchovou 

úpravu položením asfaltového koberce, zádlažbových betonových panelů nebo dlažby. 

Posledním z používaných typů jsou panely LRB (obr. č. 23), které se vyrábějí přímo na míru 

při budování tramvajového pásu. Tyto panely je možné pojíždět stejně jako panely BKV nebo 

lze zvolit jinou povrchovou úpravu (asfaltový koberec, dláždění, zatravnění apod.) [15].   
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                     Obr.č.22 - BKV panely   
 

 

2.2 Specifikace vybraných tratí  
 

 Většina tramvajových tratí je budována jako sou

V některých případech to však není mo

povoleného sklonu trati (70 ‰), příliš složitého k

je tramvajové těleso budováno samostatně na náspu nebo s využitím mostních estakád. 

Nevýhodou tohoto řešení je ztížený příjezd složek IZS k tramvajím v případě vzniku 

mimořádné události. Tramvajové tratě, u kterých je tento problém nejmarkantnější  

jsou popsány dále.  

 

 

2.2.1 Tramvajová trať sídliště Barrandov - Hlubočepy [15] 

 

 Tramvajová trať je zřízena klasickou konstrukcí žlábkové kolejnice na dřevěných  

a betonových pražcích. Příčné přejezdy tvoří rozebíratelné pryžové panely nebo asfaltový 

koberec, přechody pro chodce jsou vydlážděny betonovou dlažbou. Větší část trati  

je zatravněna s využitím zpevňovacích zatravňovacích dlaždic (obr. č. 27), na mostních 

estakádách je kolejový svršek otevřený. V zastávkách je kolejiště kryté betonovou dlažbou. 

 

 V horní části trati jsou zbudována 2 mimoúrovňová křížení (podjezdy) s podzemní 

komunikací. Podjezd pod ulicí Lamačova je dlouhý 206 m, kolejový svršek je otevřený  

na štěrkovém loži. Podjezd pod ulicí Tréglova  (obr. č. 26) je dlouhý 155 m, kolejový svršek  

je stejný jako u prvního podjezdu.  Mostní estakáda (obr. č. 24 a 25), která má značný 

   Obr.č.23 - LRB panel s betonovým svrškem  

část pozemní komunikace. 

žné např. z důvodu překročení maximálního 

řížení komunikací apod. V takovém případě 
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podélný sklon a výšku až 31 metrů nad terénem, je vybavena speciálním bezpečnostním 

zařízením v podobě 1,5 m vysokých, vzájemně svázaných betonových zádržných svodidel  

a pojistných ocelových úhelníků, které mají v případě vykolejení zastavit pohyb vozidla  

ve štěrkovém loži. První část estakády přes Růžičkovu rokli je dlouhá 304 m a klesá  

ve sklonu 62 ‰, druhá část vedená přes údolí Dalejského potoka je dlouhá 418 m a klesá  

ve sklonu 60 ‰. Celá mostní estakáda je navíc, s výjimkou křižovatky ulic K Barrandovu  

a Pod Habrovou, vedena naprosto odděleně od ostatních komunikací.  

 
 

Obr. č. 24 - Nájezd na estakádu ze stanice Hlubočepy          Obr. č. 25 - Celkový pohled na první most estakády 

          Obr. č. 26 - Podjezd pod ulicí Tréglova                         Obr. č. 27 - Zatravněná část Barrandovské trati   

 

 Celá trať je vybudována klasickým způ

na dřevěných pražcích s otevřeným svrškem, č c 

(obr. č. 28). Tato trať byla jako první postavena na vlastním í 

pozemní komunikace. Součástí trati je unikátní most s protisměrným obloukem (obr. č. 29  

a obr. č. 30), který je dlouhý 455 m a jeho klesání dosahuje hodnoty až  65,96 ‰. V místě 

mimoúrovňového křížení s železniční tratí je most 16 m vysoko nad okolním terénem. 

 

 

2.2.2 Tramvajová trať Ohrada - Palmovka [15] 

sobem s využitím žlábkové kolejnice umístěné 

ást je zasypána štěrkem až po hlavu kolejni

 tělese, zcela mimo ostatn
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      Obr. č. 28 - Uložení kolejí ve štěrkovém loži           Obr. č. 29 - Kolejový svršek na estakádě 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 30 - Celkový pohled na mostní estakádu 

 

 

2.2.3 Tramvajová trať Levského (sídliště Modřany) - Nádraží Braník [15] 

 

 V horní části trati je využito otevřeného svršku s kolejí umístěnou na pražcích, trať zde 

také dosahuje téměř mezní hodnoty klesání - 69 ‰ a je částečně vedena odděleně od ostatních 

komunikací. Ve střední části trati a na křížení s pozemními komunikacemi je využito BKV 

panelů. V poslední části trati, před nájezdem na mostní estakádu (obr. č. 31), je opět použit 

otevřený svršek. Následně je trať vedena po náspu (obr. č. 32), kolejový svršek je převážně 

otevřený, v některých částech úseku vydlážděný pro přístup vozidel údržby. Přístup na tuto 

část trati je možný pouze ze zastávek a z míst určených pro vjezd vozidel údržby.  
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Obr. č. 31 - Mimoúrovňové křížení v Modřanech                             Obr. č. 32 - Nájezd na násep v Bráníku                             

 

 

2.2.4 Tramvajová trať Ke Stírce - Trojská - Elektrárna Holešovice [15] 

 

 Celá trať je zbudována klasických způsobem s využitím žlábkové kolejnice, kolejový 

svršek je otevřený, usazený na pražcích, částečně je překrytý zádlažbovými panely. V horní 

části je trať vedena po vlastním tělese (obr. č. 33) a úseku dlouhém 470 m dosahuje kritického 

klesání 80,15 ‰ (i přes značný odpor odborníků). V tomto úseku smí být na trati maximálně 

jedna tramvaj v každém směru. Pro překonání Vltavy je využit most s ocelovou příhradovou 

konstrukcí (obr. č. 34). Vlastní tramvajové těleso trať opouští až v Partyzánské ulici, kde  

se stává součástí komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Obr.č.33  - Prudké stoupání trati                                        Obr.č.34  - Ocelový most přes Vltavu 

 

 

 



 

3. Provoz autobusů [17] 
 

 Součástí provozované městské hromadné dopravy je i doprava autobusová. Dopravní 

podnik hl.m.Prahy zajišťuje provoz autobusů na 128 denních městských linkách,  

16 příměstských linkách, 17 školních linkách, 13 nočních městských linkách a 2 linkách  

pro osoby se sníženou pohyblivostí o celkové délce více než 1912 km. Autobusy  

jsou vypravovány z 5 garáží a několika manipulačních stanovišť. Vozový park čítá  

1158 provozuschopných autobusů, které jsou průběžně modernizovány nebo obměňovány  

za nové.  

 

 

 

4. Statistika mimořádných událostí za období let 2005 - 2009 
 

 Požární jednotky HZS DP zasahují nejen v prostorách metra a dep, ale i při 

mimořádných událostech v provozu autobusů a tramvají a v zařízeních sloužících  

pro deponování těchto dopravních prostředků. Z tabulky č. 1 je patrné, že počet zásahů má 

vzrůstající tendenci. Tato skutečnost je nejvíce patrná na množství technických zásahů.  

Do statistik jsou, dle metodiky statistického sledování událostí HZS ČR, započítávána  

i prověřovací cvičení. Velký počet cvičení je dán množstvím objektů patřících dopravnímu 

podniku a specifickým provozem kolejové dopravy. Graf č. 1 zobrazuje počet jednotlivých 

typů výjezdů v letech 2006 – 2009. Celkový přehled výjezdů jednotek HZS DP je uveden  

v příloze č. 7. 

 

 

 

Tab. 1  - Celkový počet výjezdů za období let 2005 - 2009 
 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkový počet výjezdů 357 349 444 539 541 
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Graf č. 1 - Přehled událostí za období let 2005 - 2009 
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4.1 Charakteristika jednotlivých skupin mimořádných událostí [9] 
 

Požáry – požáry jednotlivých dopravních prostředků, jsou se zařazovány i požáry elektrické 

instalace a elektrické výzbroje vozidel metra. Dále pak požáry odpadkových košů nebo 

travních porostů v blízkosti zkušebních tratí a zadýmení eskalátorů způsobená přehřátím nebo 

zadřením ložisek.  

 

Dopravní nehody - jsou sem zařazovány nehody a vykolejení tramvají, souprav metra  

a autobusů, ale i vozidel vnitropodnikové dopravy. Zvláštní podskupinou jsou pak pády osob 

do kolejiště metra. 

 

Technické zásahy - nejčastěji vyprošťování osob z výtahů a plošin pro invalidy, dále pak 

asistence technickým četám při havarijních opravách a odtazích autobusů, umístění 

poškozených souprav metra na havarijní podvozek a asistence při převozech, chlazení 

kolejnic deformovaných horkem, čerpání vody při haváriích potrubí, odchyt zvířat. 

 

Živelné pohromy - čerpání vody při přívalových deštích a povodních, odstraňování námrazy 

a sněhových převisů, likvidace následků vichřice. 

 

20 



 

Únik látek - likvidace převážně ropných produktů po dopravních nehodách, výjimečně 

odstraňování úniku nebezpečných látek. 

 

Signalizace EPS a plané poplachy – signalizace EPS způsobená závadou zařízení, vlivem 

prostředí nebo činností pracovníků DP a.s. a externích firem. 

 

Ostatní události - poskytování první pomoci, zásahy, které nelze zařadit do předchozích 

kategorií. 

 

 

4.2 Zásahy s nutností transportu technických prostředků a osob 
 

 V případě vzniku mimořádné události v traťovém tunelu metra nebo na vlastním 

tramvajovém tělese s otevřeným svrškem bylo nutné transportovat technické prostředky  

o hmotnosti v součtu dosahující i několika stovek kilogramů na větší vzdálenost výhradně 

pěšky. Taktéž i transport zraněných nebo imobilních osob je komplikovaný nutností pohybu 

po členitém kolejovém svršku. 

 

 Využití dalších kolejových vozidel v prostorách traťových tunelů metra je velmi 

omezené provozními a bezpečnostními předpisy [3, 4]. Okolnosti vzniku mimořádné události 

často takovéto využití nedovolují. Dvoucestná vozidla nejsou pro tento provoz vůbec 

uvažována z důvodu odstavení souprav ve stanicích metra, jimž se nedá vyhnout,  

a nemožnosti najet na kolejový svršek jinde, než v depu. 

 

 Na vlastním kolejovém tělese lze o využití dvoucestných vozidel uvažovat, problém  

je však v jejich dostupnosti. Dopravní podnik disponuje pouze několika takovými vozy 

určenými převážně ke kontrole a údržbě tramvajových tratí. Částečně byl problém s dopravou 

technických prostředků vyřešen nákupem technického automobilu na terénním podvozku 

Tatra Terrno1 4x4, který je díky své konstrukci schopen jízdy po otevřeném svršku s pražci  

i po svršku zatravněném či zaštěrkovaném. Toto vozidlo však neřeší problém transportu 

zraněných či imobilních osob v případě nehody v traťovém tunelu metra nebo na mostních 

estakádách tramvajových tratí. 
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Z výše uvedených důvodů byla tato problematika řešena ve spolupráci s drážními 

hasiči a firmou THT Polička. Výsledkem bylo vytvoření manipulačního kolejového vozíku, 

který následně získal osvědčení pro provozování po kolejovém svršku od drážního úřadu. 

Tento manipulační vozík umožňuje jednodušší přepravu technických prostředků nebo 

transport zraněných či imobilních osob po kolejovém svršku. Další část práce je zaměřena  

na využití manipulačních kolejových vozíků při zásazích v provozu metra. 

 

 

5. Taktické postupy při mimořádných událostech dosud [6, 8, 9, 10] 
 

 Ohlašování vzniku a způsob likvidace mimořádných událostí v provozu metra  

je upraven interním předpisem č. O 4/1. Tento předpis vznikl na základě zákona  

č. 266/1994 Sb.,  o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva dopravy  

č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Zásah v traťovém tunelu metra je obdobný jako zásah v železničním tunelu.  

Je charakterizován zejména těmito faktory: 

 

a) stísněný prostor a ztížený přístup k soupravě metra, 

b) špatná viditelnost v důsledku zakouření při požáru, 

c) vysoká teplota při hoření, v důsledku špatného odvětrání možnost výskytu žíhavých 

plamenů, 

d) nemožnost využití ventilátorů hlavního větrání z důvodu poruchy nebo technologické 

odstávky (revize a opravy v rozsahu dnů až měsíců), 

e) překonávání značných vzdáleností pěšky po kolejovém svršku záchranáři, 

f) fyzicky náročná doprava technických prostředků na místo zásahu z hlediska 

vzdálenosti a specifického prostředí zásahu, 

g) neznámý počet ohrožených a zraněných osob, obtížný transport zraněných, 

h) složité podmínky orientace a pohybu pro posilové jednotky, nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem pro nepoučené osoby, 

i) omezené možnosti spojení pomocí RDST pro posilové jednotky z důvodu vlastní 

radiové sítě pro provoz metra, 

j) potřeba spolupráce s vlakovými a technologickými dispečery. 
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Specifikace nebezpečí pro záchranáře při likvidaci mimořádné události: 

 

a) fyzické vyčerpání z důvodu nutnosti překonávání větších vzdáleností výhradně pěšky, 

b) psychické vyčerpání s ohledem na možnost výskytu velkého počtu zraněných osob, 

c) přehřátí, opaření, popálení při požárech ve stísněných prostorech tunelů, 

d) možná ztráta orientace posilových jednotek neznalých systému metra, 

e) nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro nepoučené osoby, 

f) nebezpečí pádu pro osoby neznalé systému metra, 

g) nebezpečí zřícení konstrukcí, závalu v případě poškození stěn tunelů, 

h) nebezpečí výbuchu (provoz vozidel nezávislé trakce). 

 

 

5.1 Požár v prostoru traťového tunelu 
 

I. Očekávané zvláštnosti 

 

Při požáru v tunelu metra je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) špatná viditelnost, vysoká teplota, toxicita zplodin hoření, odprýskávání  betonové 

konstrukce tunelu v důsledku ztráty mechanických vlastností, 

b) omezené možnosti pohyb v tunelu z důvodu odstavení souprav, 

c) vysoké nároky na množství sil a prostředků, 

d) nároky na dobu použití dýchací techniky úměrně vzrůstající s délkou tunelu, 

e) vysoké nároky na fyzickou a psychickou odolnost hasičů ve vztahu ke specifickému 

prostředí zásahu, 

f) omezené možnosti spojení pomocí RDST pro posilové jednotky z důvodu vlastní 

radiové sítě pro provoz metra, 

g) možnost výskytu značného množství postižených osob, jejich nesnadné vyhledávání  

a transport (v závislosti na denní době), 

h) potřeba osvětlovacích prostředků s dlouhodobým nasazením, 

i) možnost výskytu nebezpečných látek (při pracích na kolejovém svršku a spodku  

v nočních výlukách). 
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II. Úkoly jednotek a postup činnosti při zásahu 

 

Zásah je nutné provádět, z důvodu odborných činností a manipulací, ve spolupráci 

s HZS DP a dalšími pracovníky DP a.s.. K ochraně dýchacích cest záchranářů je doporučeno 

použít kyslíkové dýchací přístroje z výbavy HZS DP (popř. dodané Báňskou záchrannou 

službou).  

 

Vypnutí trakčního napájení zajistí vlakový dispečer na základě upozornění o vzniku 

mimořádné události od strojvedoucího. O stavu napájení následně informuje vedoucího 

likvidačních prací nebo dozorčího stanice. Zkratování přívodní kolejnice provede oprávněná 

osoba pomocí pevné nebo přenosné zkratovací soupravy v místě vzniku MU.  

 

Reverzaci ventilátorů hlavního větrání provádí technologický dispečer dle platných 

interních směrnic nebo na žádost vedoucího likvidačních prací. Jakákoli další úprava větrání 

je prováděna po dohodě vedoucího likvidačních prací a technologického dispečera. 

 

Na rozhodnutí o způsobu zásahu v traťovém tunelu má vliv: 

a) dispoziční uspořádání tunelu (jednokolejný, dvoukolejný), 

b) možnost prostupu mezi jednotlivými tunely u jednokolejných tunelů, 

c) délka tunelu a vzdálenost místa vzniku požáru od spojovaných stanic, 

d) momentální stav systému větrání, 

e) předpokládané množství souprav v tunelu, možnost jejich evakuace. 

 

Při průzkumu je nutné zjistit: 

a) stav napájení trakčního vedení, 

b) alespoň přibližnou polohu místa události (s využitím hektometrovníku), 

c) stav evakuace, výskyt a počet zraněných a pohřešovaných osob, 

d) směr proudění plynných zplodin hoření, posoudit odvětrávání tunelu, 

e) rozsah požáru a jeho šíření, 

f) stav technického a technologického zařízení. 
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Hlavní směry nasazení hasičů: 

 v jednokolejném tunelu: a) z obou stran, 

             b) z druhého (nezasaženého) tunelu, při možnosti prostupu, 

                   c) dle směru proudění zplodin hoření. 

 

 v dvoukolejném tunelu: a) z obou stran, 

           b) dle směru proudění zplodin hoření. 

 

V některých případech je možné využít ke vstupu do traťového tunelu mezistaniční 

větrací šachtu nebo jiná technologická zařízení. V tomto případě je však potřeba konzultovat 

postup s technologickým dispečerem, protože před vstupem do větrací šachty je nutné 

vypnout ventilátory hlavního větrání, čímž může být narušen odvod zplodin hoření z tunelu. 

Zároveň je třeba počítat s komplikacemi v podobě stísněných prostorů a značného převýšení 

(nutnost sestupu po žebříku i několik desítek metrů). 

 

Zásah podle okolností zjištěných průzkumem předpokládá: 

a) povolání dostatečného množství sil a prostředků s ohledem na nutnost překonávat 

velké vzdálenosti výhradně pěšky, použití velkého množství dýchací techniky  

a střídání nasazených hasičů, 

b) rozdělení stanice do sektorů dle jednotlivých složek IZS (shromažďování technických 

prostředků, místo soustředění evakuovaných a zraněných osob apod.) – doporučuje se 

zřídit štáb velitele zásahu;  při rozhodování o postupu využití dokumentace zdolávání 

požáru a další dokumentace k tunelům, případně větracím šachtám (viz. příloha č. 10), 

c) zřízení nástupního stanoviště osob vstupujících a vystupujících z prostor tunelu 

(sledování počtu osob operujících v tunelu, sledování zásoby vzduchu popř. kyslíku 

v dýchacím přístroji), 

d) vypnutí trakčního napájení a zajištění vypnutého stavu (zazkratování), dle potřeby 

vypnutí dalšího vybavení tunelu (vedení VN a NN), 

e) prioritní zajištění vyproštění a záchrany osob, stanovení skupiny pro vyhledávání,  

pro poskytování první pomoci, pro evakuaci a pro vynášení osob z tunelu  

na stanovené místo a jejich předání ZZS, 

f) zajištění dostatečného osvětlení zásahových cest a místa zásahu, 

g) zorganizování jištění zasahujících hasičů (záchranná skupina), 
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h) sledování technického stavu konstrukcí, odvodu zplodin hoření, 

i) je-li to možné, vytvoření dvou bojových úseků a postup z obou stran tunelu.  

 

 

5.2 Technický zásah v prostoru traťového tunelu 
 

I. Očekávané zvláštnosti 

 

Při technickém zásahu v tunelu metra je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

a) omezené možnosti pohyb v tunelu z důvodu odstavení souprav, 

b) vysoké nároky na množství sil a prostředků, 

c) vysoké nároky na fyzickou a psychickou odolnost hasičů ve vztahu ke specifickému 

prostředí zásahu, 

d) omezené možnosti spojení pomocí RDST pro posilové jednotky z důvodu vlastní 

radiové sítě pro provoz metra, 

e) možnost výskytu značného množství postižených osob, jejich nesnadné vyhledávání  

a transport (v závislosti na denní době), 

f) potřeba osvětlovacích prostředků s dlouhodobým nasazením, 

g) nebezpečí vzniku požáru, 

j) možnost výskytu nebezpečných látek (při pracích na kolejovém svršku a spodku  

v nočních výlukách), 

h) manipulace s těžkými břemeny. 

 

 

II. Úkoly jednotek a postup činnosti při zásahu 

 

Zásah je nutné provádět, z důvodu odborných činností a manipulací, ve spolupráci 

s HZS DP a dalšími pracovníky DP a.s.. Vypnutí trakčního napájení zajistí vlakový dispečer, 

který o stavu napájení informuje vedoucího likvidačních prací nebo dozorčího stanice. 

Zkratování provede oprávněná osoba pomocí pevné nebo přenosné zkratovací soupravy 

v místě vzniku MU.  
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Na rozhodnutí o způsobu zásahu v traťovém tunelu má vliv: 

a) dispoziční uspořádání tunelu (jednokolejný, dvoukolejný), 

b) možnost prostupu mezi jednotlivými tunely u jednokolejných tunelů, 

c) délka tunelu a vzdálenost místa mimořádné události od spojovaných stanic, 

d) předpokládané množství souprav v tunelu, možnost jejich evakuace. 

 

Při průzkumu je nutné zjistit: 

a) stav napájení trakčního vedení, 

b) alespoň přibližnou polohu místa události (s využitím hektometrovníku), 

c) stav evakuace, výskyt a počet zraněných a pohřešovaných osob, 

d) rozsah mimořádné události, 

e) stav technického a technologického zařízení. 

 

Hlavní směry nasazení hasičů: 

 v jednokolejném tunelu: a) ze stanice, která je místu MU nejblíže, 

        b) z obou stran, 

           c) z druhého nezasaženého tunelu, při možnosti prostupu. 

 

 v dvoukolejném tunelu: a) ze stanice, která je místu MU nejblíže, 

      b) z obou stran. 

 

V některých případech je možné využít ke vstupu do traťového tunelu mezistaniční 

větrací šachtu nebo jiná technologická zařízení. Je však třeba počítat s komplikovanou 

dopravou technických prostředků z důvodu stísněných prostorů a značného převýšení (nutnost 

sestupu po žebříku i několik desítek metrů). 

 

Zásah podle okolností zjištěných průzkumem předpokládá: 

a) povolání dostatečného množství sil a prostředků s ohledem na nutnost překonávat 

velké vzdálenosti výhradně pěšky, transport technických prostředků o vysoké 

hmotnosti a střídání nasazených hasičů, 

b) rozdělení stanice do sektorů dle jednotlivých složek IZS (shromažďování technických 

prostředků, místo soustředění evakuovaných a zraněných osob apod.) – doporučuje se 

zřídit štáb velitele zásahu;  při rozhodování o postupu využití dokumentace zdolávání 

požáru a další dokumentace k tunelům, případně větracím šachtám (viz. příloha č. 10), 

27 



 

c) vypnutí trakčního napájení a zajištění vypnutého stavu (zazkratování), dle potřeby 

vypnutí dalšího vybavení tunelu (vedení VN a NN), 

d) prioritní zajištění vyproštění a záchrany osob, stanovení skupiny pro vyhledávání,  

pro poskytování první pomoci, pro evakuaci a pro vynášení osob z tunelu  

na stanovené místo a jejich předání ZZS, 

e) zajištění dostatečného osvětlení zásahových cest a místa zásahu, 

f) zorganizování jištění zasahujících hasičů (záchranná skupina), 

g) sledování technického stavu konstrukcí, chování soupravy během vyprošťování osob  

a další manipulace, 

h) je-li to možné, vytvoření dvou bojových úseků a postup z obou stran tunelu,  

 

 

5.3 Střet osoby se soupravou nebo vozidlem NT 
 

Jedná se o zvláštní případ technického zásahu. Při střetu osoby se soupravou metra 

nebo vozidlem NT může dojít ke dvěma situacím: 

 

a)   osobu lze vyprostit bez použití technických prostředků, 

b)   osobu lze vyprostit pouze s použitím technických prostředků. 

 

V případě, že je nutné osobu vyprostit pomocí technických prostředků, je taktický 

postup obdobný jako u technického zásahu popisovaného v bodu 5.2. V případě možnosti 

vyproštění osoby bez použití technických prostředků se užije následující postup. 

 

I. Očekávané zvláštnosti 

 

Při střetu osoby se soupravou nebo vozidlem NT v tunelu metra je nutno počítat 

s následujícími komplikacemi: 

a) omezené možnosti pohyb v tunelu z důvodu odstavení souprav, 

b) vysoké nároky na fyzickou a psychickou odolnost hasičů ve vztahu ke specifickému 

prostředí zásahu, 

c) omezené možnosti spojení pomocí RDST pro posilové jednotky z důvodu vlastní 

radiové sítě pro provoz metra, 
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d) ztížený transport zraněné osoby, 

e) nebezpečí vzniku požáru (v případě kontaktu osoby s přívodní kolejnicí). 

 

 

II. Úkoly a postup činnosti 

 

Zásah je nutné provádět, z důvodu odborných činností a manipulací, ve spolupráci 

s HZS DP a dalšími pracovníky DP a.s.. Vypnutí trakčního napájení zajistí vlakový dispečer, 

který o stavu napájení informuje vedoucího likvidačních prací nebo dozorčího stanice. 

Zkratování provede oprávněná osoba pomocí pevné nebo přenosné zkratovací soupravy 

v místě vzniku MU.  

 

Na rozhodnutí o způsobu zásahu v traťovém tunelu má vliv: 

a) dispoziční uspořádání tunelu (jednokolejný, dvoukolejný), 

b) možnost prostupu mezi jednotlivými tunely u jednokolejných tunelů, 

c) délka tunelu a vzdálenost místa mimořádné události od spojovaných stanic. 

 

Při průzkumu je nutné zjistit: 

a) stav napájení trakčního vedení, 

b) alespoň přibližnou polohu místa události (s využitím hektometrovníku), 

c) stav zraněné osoby, poskytnout první pomoc, 

d) stav technického a technologického zařízení. 

 

Hlavní směry nasazení hasičů: 

 v jednokolejném tunelu: a) ze stanice, která je místu MU nejblíže, 

       b) z obou stran. 

 v dvoukolejném tunelu: a) ze stanice, která je místu MU nejblíže, 

    b) z obou stran. 

 

V některých případech je možné využít ke vstupu do traťového tunelu mezistaniční 

větrací šachtu nebo jiná technologická zařízení. Je však třeba počítat s komplikacemi  

při transportu osoby z důvodů stísněných prostorů a značného převýšení (nutnost sestupu po 

žebříku i několik desítek metrů). 
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Zásah podle okolností zjištěných průzkumem předpokládá: 

a) povolání dostatečného množství sil a prostředků s ohledem na nutnost překonávat 

velké vzdálenosti výhradně pěšky, transport zraněné osoby, 

b) vypnutí trakčního napájení a zajištění vypnutého stavu (zazkratování), dle potřeby 

vypnutí dalšího vybavení tunelu (vedení VN a NN), 

c) prioritní zajištění vyproštění a záchrany osoby, 

d) zajištění dostatečného osvětlení zásahových cest a místa zásahu, 

e) úzkou spolupráci se ZZS při vyprošťování a transportu osoby. 

 

 

5.4 Ostatní mimořádné události 
 

 Mezi ostatní mimořádné události je možné zařadit úniky nebezpečných látek (zejména 

při pracích během noční výluky), asistence PČR při vyhledávání osob, které neoprávněně 

vstoupily do traťového tunelu, odchyty zvířat, asistence pyrotechnikům při vyhledávání 

nástražných výbušných systémů a jejich likvidaci, likvidace následků teroristických útoků, 

zaplavení tunelu z důvodu poruchy na vodovodním potrubí apod. 

 

 Tyto další mimořádné události však nejsou předmětem bakalářské práce, tedy se jimi 

dále nebudeme zabývat. 

 

 

6. Manipulační kolejový vozík 
 

 Manipulační kolejový vozík vznikl (jak již bylo uvedeno výše) ve spolupráci HZS DP 

a HZS SŽDC (dříve ČD) a firmy THT, s.r.o. Polička. Vývoj probíhal na základě 

dlouhodobých zkušeností hasičů obou podnikových jednotek z nejrůznějších zásahů  

na kolejovém svršku, ať už železničním, tramvajovém nebo v metru. Do výzbroje HZS DP 

byl zaveden v roce 2000. K zavedení kolejových vozíků bylo přistoupeno i na základe 

zkušeností nabytých při velkém námětovém cvičení složek IZS na hořící soupravu metra mezi 

stanicemi Radlická a Jinonice v roce 1996, kdy bylo evakuováno 300 osob, z toho  

60 imobilních. Jednotky HZS DP i SŽDC mají v současnosti zavedeny kolejové vozíky  

ve výzbroji ve větších počtech. 
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6.1 Popis, technická data 
 

 Kolejový manipulační vozík sestává ze 4 hliníkových profilů obdélníkového průřezu  

o rozměrech 40 x 60 mm (ŠxV), na které je připevněna vrchní nosná deska  

z hliníkového plechu s protiskluzovou úpravou. Vozík je vybaven celkem 6 kolečky  

o průměru 125 mm, přičemž 4 krajní kolečka jsou vybavena plechovým okolkem pro lepší 

vedení po kolejích. Podélná osa prostředních koleček je zároveň i osou ohybu při skládání 

vozíku do transportní polohy. Zajištění vozíku proti rozložení je provedeno pomocí 

řená madly pro pohodlnější tažení či tlačení 

u pohybu. Výkresová dokumentace a fotografie 

ůvodu ochrany výrobního tajemství firmy THT, 

 uvedeny pouze základní rozměry manipulačního kolejového 

~ 1570 x 865 x 200 mm 

~ 1570 x 1400 x 200 mm 

   125 mm 

kg 

250 kg / max. 2x nosítka 

 

 

 

 

 

 

 
        Obr. č. 36 - Bokorys složeného vozíku 

 

 

 

 
 

        Obr. č. 35 - Půdorys rozloženého vozíku 

gumového pásku. Další součástí vozíku je oj opat

a brzda pro zajištění vozíku proti nechtěném

vozíku jsou uvedeny v příloze č. 8 a 9. Z d

s.r.o. Polička jsou orientačně

vozíku. 

 

Základní technická data: 
 
Rozměry ve složeném stavu:    

Rozměry v rozloženém stavu:   

Průměr pojezdového kola: 

Hmotnost vozíku:     55 

Nosnost vozíku:     
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6.2 Zařazení vozíku v provozních podmínkách 

 

 Manipulační kolejový vozík je umístěn v každé stanici metra v požární zbrojnici  

(obr. č. 37). V případě, že se jedná o stanici s bočním nástupištěm, jsou ve stanici zbrojnice 

dvě (na každém z nástupišť jedna) a kolejový vozík je umístěn v obou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Obr. č. 37  - Vozíky umístěné v požárních zbrojnicích 

 

 

íst

 1 ks na TA-S2 – LIAZ 101.860 4x4 (PS Hostiva

 1 ks na TA-M1 – Iveco Eurocargo ML 100E21 4x2 (PS Ka

 2 ks na TA-S2 – Tatra 815 Terrno1 4x4 (PS Ka

 

 

 

 
      

   

Obr. č. 38 - TA-S2 - LIAZ 101.860 4x4         Obr. č. 39 - Umístění kolejového vozíku 
 
 
 

Na zásahových automobilech HZS DP je pak um ěn následovně: 

ř, obr. č. 38 a 39) 

čerov, obr. č. 40 a 41) 

čerov, obr. č. 42 a 43) 
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Obr. č. 40 - TA-M1 Iveco Eurocargo ML 100E21 4x2                          Obr. č. 41 - Umístění vozíku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Obr. č. 42 - TA-S2 Tatra 815 Terrno1 4x4     Obr. č. 43 - Umístění vozíků 
 
 
 
 
6.3 Možnosti nasazení v metru a na tramvajových tratích 

 

 Kolejový manipulační vozík lze využít na kolejovém svršku o standardním rozchodu 

1435 mm. Používá se zejména v těch úsecích, kde je ztížený nebo nemožný příjezd požární 

techniky ke kolejišti, tedy na tramvajových estakádách, mostech a v celém systému metra 

(obr. č. 44, 45). Nasazení je samozřejmě možné i na běžném železničním svršku například 

v rámci výpomoci drážním hasičům nebo na předávacích vlečkových kolejích spojujících síť 

DP se železniční sítí SŽDC. Vozík usnadňuje přepravu technických prostředků v členitém 

terénu kolejiště, případně transport imobilních, zraněných nebo zemřelých osob. 

 

 Umístění vozíku do kolejiště je možné jak přímo ve stanicích z nástupišť,  

tak z technických prostor metra, kde bývá přístup přímo v úrovni kolejí. V případě nasazení  

na tramvajových tratích (estakády, mosty, náspy) pak na jejich začátku a konci, případně 

speciálními přístupy pro techniku údržby TT. 
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7. Příklad využití kolejového vozíku p
 

 Pro popis modelové situace využití m

technický zásah v mezistaničním tunelovém

záchranářů do traťového tunelu byla využita stanice Pa

strany traťového tunelu. 

 

7.1 Technické informace o stanici, jejím zařízení 
 

 Stanice Pankrác je situována podél ulice Na Pankráci na Praze 4. Přísluší  

do dispečerského okruhu trati C. Její hranice jsou kilometricky vymezeny ve směru ke stanici 

Pražského povstání v 1. koleji hodnotou 25,212 km, ve 2. koleji hodnotou 25,220 km,  

ve směru ke stanici Budějovická pak v 1. koleji hodnotou 25,353 km a ve 2. koleji hodnotou 

25,363 km. Délka traťového tunelu do stanice Budějovická činí cca 850 m, do stanice 

Pražského povstání cca 650 m [16]. 

 

 Provoz ve stanici byl zahájen 9. 5. 1974 pod původním názvem Mládežnická. Stanice 

je hloubená, založená v otevřené stavební jámě o hloubce 17 m, zajištěné záporovým 

pažením. Konstrukci stanice tvoří monolitický rámový skelet s vnitřními sloupy 

procházejícími všemi 4 podlažími. Délka stanice je 232,2 m, nástupiště je ostrovní s dvěma 

řadami sloupů, dlouhé cca 110 m, široké 10,2 m a vysoké 3,3 m. S vestibulem je nástupiště 

spojeno čtyřmi 20 m dlouhými eskalátory. Vestibul je spojen s podchodem, ze kterého jsou  

2 výstupy s pevným schodištěm doplněné o krátký eskalátor. Na vestibul je navázán přímý 

vstup do obchodního centra Arkády Pankrác [16]. 

    Obr. č. 45  - Použití vozíku na odstavné koleji metra 

ři zásahu ve stanici Pankrác  

anipulačního kolejového vozíku byl zvolen 

 úseku Pankrác - Budějovická. Pro vstup 

nkrác, zásah probíhal pouze z jedné 

      Obr. č. 44 - Použití vozíku na tramvajové trati     



 

Přehled vybavení jednotlivých podlaží [15]. 

 

1. PP - úroveň vestibulu:  

- veřejná část - obchodní vybavenost, místnost přepravního manipulanta, veřejné WC, 

- technické prostory - šatny a sociální zařízení, dílny, sklady, kanceláře, garáž čistících 

mechanismů, HUV. 

 

2. PP - úroveň nad nástupištěm: 

 - strojovny eskalátorů, strojovna výtahu, sklady, dílny, měnírna a distribuční transformovna, 

kabelové prostory, vzduchotechnické zařízení a strojovna VZT HV (navazuje staniční větrací 

šachta), výměník, sdělovací zařízení, optická zařízení. 

 

3. PP - úroveň nástupiště: 

- veřejná část - vlastní nástupiště, požární zbrojnice, místnost dozorčího stanice, sklady, 

- technické prostory - čerpací stanice, kabelové prostory, trakční trafa, rozvaděče. 

 

4. PP - úroveň pod nástupištěm: 

- kabelové prostory, vzduchotechnické filtry, sklady. 

 

 

7.2 Popis mimořádné události 
 

 Při jízdě soupravy M1 ze stanice Budějovická do stanice Pankrác došlo k mechanické 

závadě na podvozku soupravy, která neumožňovala další pokračování jízdy. Strojvedoucí 

soupravu zastavil cca 170 m od hranice stanice Pankrác (kilometrické vymezení dle 

hektometrovníku cca 25,5) a vznik mimořádné události nahlásil vlakovému dispečerovi  

s žádostí o informaci o postupu řešení této události.  

 

Dle prvotního průzkumu provedeného strojvedoucím nehrozilo nebezpečí vzniku 

požáru, nedošlo tak k přímému ohrožení života a zdraví cestujících. S evakuací bylo tedy 

vyčkáno do příjezdu jednotek HZS DP. O vzniklé situaci a způsobu jejího řešení strojvedoucí 

informoval cestující pomocí rozhlasu umístěného v soupravě.  
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Vlakový dispečer zastavil provoz na celé trati, zajistil vypnutí trakčního napájení 

v daném elektrickém úseku a zazkratování pomocí pevných zkratovačů, zapnul osvětlení 

tunelu a o vzniklé situaci informoval HZS DP. Následně, dle platných interních předpisů, 

rozhodl o obnovení provozu v určitých úsecích a zajistil zavedení náhradní povrchové 

dopravy. 

 

Pracovník stálé spojové služby HZS DP na místo mimořádné události vyslal družstvo 

z požární stanice Hostivař a družstvo spolu se speciálními vozy ze stanice Kačerov. Následně 

o celé situaci vyrozuměl velitele směny. Zároveň si vyžádal přítomnost ZZS z důvodu 

možného zranění nebo indispozice osob přepravovaných v soupravě a PČR k zamezení 

vstupu do stanice pro neoprávněné osoby. 

 

 

7.3 Řešení mimořádné události 
 

 Po dohodě s vlakovým dispečerem se jednotky soustředily ve stanici Pankrác, neboť 

tato byla místu vzniku mimořádné události nejblíže (evakuace cestujících vždy probíhá  

do nejbližší stanice). Hasiči provedli zazkratování přívodní kolejnice pomocí přenosné 

zkratovací soupravy ve stanici a dále postupovali tunelem k soupravě na průzkum. Další 

členové jednotky mezitím připravili k případnému užití kolejový vozík z požární zbrojnice.  

 

Při příchodu k odstavené soupravě provedli hasiči, z bezpečnostních důvodů,  

před jejím čelem zazkratování přívodní kolejnice pomocí přenosné zkratovací soupravy. 

Následně se spojili se strojvedoucím vlaku, který je informoval o zjištěných skutečnostech - 

odhad stavu provozuschopnosti soupravy, přibližný počet přepravovaných, zraněných  

a imobilních osob a další skutečnosti mající vliv na evakuaci. 

 

Na základě skutečností zjištěných průzkumem velitel zásahu rozhodl o přivezení 

kolejového manipulačního vozíku na místo mimořádné události a dle potřeby rozestavil  

do kolejiště hasiče tak, aby na sebe zřetelně viděli a mohli usměrňovat evakuované osoby. 

Evakuace osob ze soupravy proběhla prvními dveřmi prvního vagónu a následně traťovým 

tunelem po odstupové rampě. Jako první byli evakuováni zranění (pokud lékař nerozhodl 

jinak), následně osoby schopné samostatného pohybu, dále ty, které potřebovaly doprovod  
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a na závěr osoby se sníženou pohyblivostí a osoby imobilní. Všichni byli dovedeni  

na nástupiště, kde jim byla v případě potřeby poskytnuta odborná lékařská pomoc. Osoby 

zraněné, se sníženou pohyblivostí a imobilní byly ze soupravy na nástupiště přepraveny 

pomocí kolejového manipulačního vozíku. Z nástupiště pak byly vyváděny za asistence 

staničního personálu a PČR do vestibulu a následně ze stanice ven.  

 

Po provedení evakuace byla souprava prohlédnuta techniky a na základě zjištěných 

skutečností určen způsob přepravy na odstavnou kolej. Z důvodu zablokování jednoho  

ze soukolí nebylo možné soupravu přepravovat bez použití havarijního podvozku. Hasiči 

soustředili nezbytné speciální technické prostředky, včetně dalších kolejových vozíků,  

na nástupiště stanice, odkud byly následně na vozících transportovány k soupravě.  

Při maximální nosnosti jednoho vozíku 250 kg (uvažuje se použití dvou) je nutné cestu,  

z důvodu vysoké hmotnosti zvedacího hydraulického zařízení a havarijního podvozku 

minimálně 1x opakovat.  

 

Následovalo zvednutí soupravy, umístění havarijního podvozku, spuštění soupravy  

na havarijní podvozek a vyjmutí hydraulického zvedacího zařízení. Méně objemné části 

zvedacího zařízení bylo možné umístit do soupravy, ostatní bylo nutné opět přepravit pomocí 

vozíků na nástupiště.  

 

Poté, co poslední člověk opustil kolejiště, byla odzkratována přívodní kolejnice, 

zapnuto její napájení a souprava byla za asistence hasičů sníženou rychlostí převezena  

na odstavnou kolej. Veškerý uložený materiál byl ze soupravy vyložen ve stanici  

na nástupiště. 

 

 
7.4 Možnost rozdělení stanice do sekcí pro jednotlivé složky IZS 

 

Stanici je pro potřeby složek IZS možné rozdělit do sekcí tak, aby mezi nimi byla 

zajištěna maximální možná součinnost. Rozdělení stanice je závislé na druhu mimořádné 

události a množství nasazených sil a prostředků jednotlivých složek IZS. O umístění 

jednotlivých sekcí rozhoduje velitel zásahu po dohodě s odpovědnými pracovníky ostatních 

složek IZS. Příklad rozdělení stanice na sekce pro modelovou situaci, která je součástí této 

práce, je uveden v příloze č. 10.  
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8. Nové taktické postupy při mimořádné události za použití 

manipulačních kolejových vozíků  
 

 Taktické postupy při mimořádné události s použitím manipulačního kolejového vozíku 

se upravují oproti taktickým postupům bez jeho využití jen minimálně. Dojde k omezení 

množství potřebných sil, které musí být vyčleněny pro transport těžkého materiálu na místo 

zásahu nebo pro evakuaci imobilních, zraněných, případně zemřelých osob. Bude tím 

omezena nutnost povolat na místo další posilové jednotky, případně budou tyto jednotky 

využity pro další neodkladné činnosti, nebo pro častější střídání sil při namáhavé práci 

s těžkým zařízením v obtížných a stísněných podmínkách. 

 

 Při manipulaci s kolejovým vozíkem je třeba dbát zvýšené opatrnosti a při odstavování 

je nutné ho vždy řádně zajistit. Nakládání a vykládání technických prostředků je vhodné 

provádět alespoň 2 hasiči, z nichž jeden zajišťuje vozík před nechtěným pohybem a druhý 

nakládá nebo vykládá materiál. Stejně tak i při sundávání nosítek je vhodný větší počet 

záchranářů, z nichž jeden po nadzdvihnutí nosítek s vozíkem popojede a ostatní ho již 

nemusejí překračovat, stoupat na něj nebo ho jakkoli obcházet. 

 

 Zvýšené opatrnosti je třeba dbát také na tratích s větším sklonem (obr. č. 46). Při jízdě 

ze svahu dolů může být při velkém zatížení vozíku snížena jeho brzdná schopnost, čímž může 

dojít jak k ohrožení záchranářů, tak i přepravovaných osob. Při jízdě po svahu nahoru je pak 

třeba využít většího počtu hasičů, protože vozík má tendenci sjíždět zpět. V tomto případě je 

vhodné další jištění vozíku pomocí lana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 46  - Část mezistaničního úseku s větším stoupáním 
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9. Závěr 

 

 Zařazením kolejových manipulačních vozíků do výzbroje jednotek HZS DP  

se podařilo vyřešit dlouholetý problém s fyzicky náročnou přepravou množství technických 

prostředků na větší vzdálenosti v členitém kolejišti metra a tramvajových tratí. Za velký 

úspěch lze považovat prosazení umístění kolejových vozíků v požárních zbrojnicích každé  

ze stanic metra. To výrazně zkracuje dobu potřebnou pro jejich nasazení, není potřeba  

je dopravovat z povrchu. Samozřejmostí je zařazení do výzbroje všech 3 speciálních 

technických vozidel, která jsou vysílána na každou mimořádnou událost, při které je možné 

vozíky nasadit. 

 

 V případě využití vozíku k transportu zraněných či imobilních osob se počet 

záchranářů zajišťujících jejich transport sníží na polovinu, protože pro obsluhu vozíku, který 

odveze i 2 osoby stačí maximálně 2 hasiči, zatímco při transportu na nosítkách jsou potřeba  

4 (doporučený postup vzhledem k členitosti kolejiště). V souvislosti s tímto faktem je možné 

využít více hasičů pro evakuaci cestujících schopných samostatného pohybu nebo pro další 

činnosti - vyprošťovací práce, likvidace případného požáru, častější střídání při výkonu 

fyzicky náročné práce apod. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Obr. č. 47 - Umístění nosítek na kolejový vozík 
 

 

 Při přepravě technických prostředků je možné díky nosnosti vozíku transportovat větší 

množství materiálu k místu vzniku mimořádné události. Hasiči se tak nemusí několikrát 

vracet pro další vybavení a úměrně se snižuje fyzická náročnost zásahu. Na manipulaci 

s vozíkem po rovné nebo mírně stoupající (klesající) trati opět stačí 2 hasiči, v případě většího 

sklonu 3, velmi výjimečně 4.  
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Obr. č. 48 - Technické prostředky umístěné na vozík a připravené k transportu 

olená koncepce je správná a technické proveden

ů dodavatelem lze hodnotit jako velmi dobré. 

doby jeho zavedení do výzbroje k žádné nehodě

 potvrzuje.  

 

 Dosavadní použití prokázalo, že zv í  

a v neposlední řadě i dílenské zpracování vozík

V souvislosti s nasazením vozíku nedošlo od , 

vykolejení ani úrazu, což jeho kvalitu jenom

 

Je vhodné poukázat i na dva drobné nedostatky: 

a) nemožnost zajistit vozík v rozloženém stavu, 

b) při větším zatížení mírně zhoršená funkce brzdy vyžadující další zajištění  

                 (zaklínování) vozíku při odstavení. 

 

 Na řešení obou problémů se již ve spolupráci s výrobcem pracuje. 
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11. Seznam zkratek 

 

DP Praha, DPP, DP a.s.   Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. 

HZS DP     Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku 

HZS hl.m.Prahy   Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

ZZS     Zdravotnická záchranná služba 

PČR     Policie České republiky 

IZS     Integrovaný záchranný systém 

SŽDC     Správa železniční dopravní cesty (dříve součást ČD) 

OZM     Opravárenská základna metra 

NT     Nezávislá trakce 

MU     Mimořádná událost 

TTD     Takticko - technická data 

EPS     Elektrická požární signalizace 

HUV     Hlavní uzávěr vody 

VZT HV    Vzduchotechnika hlavního větrání 

RDST     Radiostanice 

VN     Vysoké napětí 

NN     Nízké napětí 

TT     Tramvajová trať 
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Příloha č. 1 - Celkový přehled a vedení tras metra a tramvají v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. P 1 - Celkový přehled vedení tras metra a tramvají v Praze
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Příloha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. P 2 - Průjezdný průřez traťového tunelu dle ČSN 28 0338 a ČSN 73 7509

č. 2 - Průjezdný průřez traťového tunelu dle ČSN 28 0338 a ČSN 73 7509 
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Příloha č. 3 - Rozmístění zařízení v traťových tunelech 

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech 

Obr. P 3 - Rozmístění zařízení v traťových tunelech
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Příloha č. 4 - Informační prvky v tunelu - hektometrovník, skloník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. P 4.2 Skloník - stoupání (nebo klesání) trati - zde na 477 m je 40 m převýšení

Obr. P 4.1 - Hektometrovník - kilometrické určení vzdálenosti 
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Příloha č. 5 - Hasební obvody HZS DP pro provoz metra 

 
Obr. P 5 - Hasební obvody HZS DP pro provoz metra
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Příloha č. 6 - Porovnání a překrytí hasebních obvodů HZS DP a HZS hl.m.Prahy 

 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. P 6.1 - Hasební obvody HZS DP 
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        Obr. P 6.2 - Hasební obvody HZS hl.m.Prahy 
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 Obr. P 6.3 - Překrytí hasebních obvodů HZS DP a HZS hl.m.Prahy 
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Příloha č. 7 - Celkový přehled zásahů jednotek HZS DP za období let 2005 - 2009 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 
Typ události počet % počet % počet % počet % počet % 
Požár 21 6 32 9 19 4 13 3 14 3 
Dopravní nehody 21 6 13 4 12 3 17 4 25 5 
Technické zásahy 52 15 76 22 148 32,5 213 40 220 41 
Živelné pohromy 8 2 6 2 13 3 8 2 3 0,5 
Únik látek neevidováno --------- 7 2 36 8 46 9 37 7 
Signalizace EPS a plané poplachy 165 46 166 47 167 38 190 32 169 30 
Prověřovací cvičení 58 16 42 12 48 11 52 10 70 13 
Ostatní události 32 9 7 2 1 0,5 0 0 3 0,5 
Celkem 357 100 349 100 444 100 539 100 541 100 
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Příloha č. 8 - Fotografie kolejového manipulačního vozíku 

 

 
 

Obr. P 8.3 
 
 
 
 
Obr. P 8.1 a P 8.2 - Vozík složený v transportní poloze 

Obr. P 8.3 - Rozložený vozík připravený na koleji 

 
 

Obr. P 8.1              Obr. P 8.2 
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Obr. P 8.4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Obr. P 8.5             Obr. P 8.6 
 
 
 
 
Obr. P 8.4 - Spodní část vozíku 

Obr. P 8.5 - Upevnění pojezdových koleček 

Obr. P 8.6 - Detail pojezdového kolečka s okolkem 
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Obr. P 8.9 
 
 
 
 
Obr. P 8.7 - Detail kolečka s brzdou 

Obr. P 8.8 - Detail usazení pojezdového kolečka na kolej 

Obr. P 8.9 - Madlo pro tažení vozíku 

        Obr. P 8.7       Obr. P 8.8 
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Obr. P 8.10 
 
 
 
 
 

   Obr. P 8.11       Obr. P 8.12 
 
 
 

 

Obr. P 8.10 - Výrobní štítek vozíku 

Obr. P 8.11 a P 8.12 - Použití vozíku při námětovém cvičení v metru 
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Obr. P 8.13              Obr. P 8.14 

 
 
 

Obr. P 8.15 
 
 
 
 
 
 
Obr. P 8.13, P8.14, P 8.15 - Použití vozíku při výcviku na otevřeném tramvajovém kolejovém 
svršku 
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