
Věra Boehmová Stanovení požadavků na bezpečný provoz strojů 
a zařízení v Depu  kolejových  vozidel Olomouc

PŘÍLOHA č. 1

Seznam určených technických zařízení podle vyhlášky č. 100/1995 Sb.. 

 
(1) Zařízení tlaková jsou

a) lokomotivní kotle,

b) parní generátory na drážních vozidlech, jakož i parní a horkovodní kotle o pracovním 

přetlaku větším než 0,05 MPa nebo o dovolené teplotě větší než 110 st. C.

c) zásobníky páry akumulačních lokomotiv,

d) vzduchojemy drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž 

bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5,

e) tlakové nádoby stabilní o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž 

bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10,

f) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových kontejnerů, cisternových 

výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě nebezpečných věcí 1) včetně jejich 

výstroje, 

g) tlakové nádoby železničních cisternových vozidel a cisternových kontejnerů k dopravě 

bezpečných věcí včetně jejich výstroje.

 

(2) Zařízení plynová jsou

a) zařízení pro plnění nádob plyny,

b) zařízení pro regulaci tlaku plynů,

c) tlakové stanice plynů,

d) zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,

e) zařízení pro rozvod plynů,

f) zařízení pro odpařování plynů.

 

(3) Zařízení elektrická jsou

a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,

b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,

c) trakční napájecí a spínací stanice,

d) trakční vedení,
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e) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,

f) elektrická zařízení drážních vozidel,

g) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní 

techniky,

h) elektrická zařízení lanových drah,

i) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,

j) zkušebny elektrických zařízení drah,

k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování 

bezpečnosti drážní dopravy.

 

(4) Zařízení zdvihací jsou

a) jeřáby železniční,

b) jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním 

podvozku,

c) nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy,

d) jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod písmeny a) až c),

e) jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů,

f) soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla,

g) hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla,

h) pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé 

pracovní plošiny nepřenosné,

i) pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním 

vedení pod napětím.

 

(5) Zařízení dopravní jsou

a) strojní a mechanická zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah,

b) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

c) elektrické, pneumatické a hydraulické výtahy,

d) pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou,

e) lyžařské vleky [12].
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PŘÍLOHA č. 2

Nebezpečí, která se mohou vyskytnout při provozu strojních zařízení:

 Neočekávané  spuštění,  přejetí  (překročení  rychlosti)  vyvolané  poruchou řídícího 

systému  nebo  obnovou  dodávky  energie  po  přerušení.  Může  být  způsobeno  i 

vnějšími vlivy působícími na elektrické zařízení,  ostatními vlivy okolí,  chybami 

v softwaru, chybami lidského činitele při obsluze.

 Nemožnost zastavení stroje v nejvhodnějších podmínkách.

 Nenadálá změna otáček nástrojů.

 Porucha dodávek energie.

 Porucha řídícího obvodu.

 Chybná montáž.

 Roztržení zařízení nebo jeho části během provozu.

 Pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí kapalin.

 Ztráta stability (převrácení) strojního zařízení.

 Uklouznutí, zakopnutí a pád osob v souvislosti se strojním zařízením.

 Další nebezpečí vztahující se k pojezdové funkci stroje, spojené s pracovní polohou 

u  stroje  včetně  polohy  při  řízení,  vyvolané  řídícím  systémem,  manipulací  se 

strojem, způsobené zdroji energie a přenosem energie

 Nebezpečí od nebo pro třetí osoby, nevhodné instrukce pro obsluhu, pro řidiče.

 Nebezpečí  vznikající  při  omezeném  pohybu  osob,  při  požářu  a  výbuchu,  při 

emisích prachu a dalších škodlivin, při vypadnutí osob ze zařízení.

 Nebezpečí z chybného jednání lidského činitele [10]. 
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PŘÍLOHA č. 3

Návrh plánu údržby strojů a strojních zařízení skupiny I. v DKV Olomouc 

Inventární číslo: Název: Umístění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Lokomotivní točna /* Kruhová hala P P P P P RÚ P P P P P P

Tankovací stanice PHM /* 8. kolej P P P P P P P P P RÚ P P

Zařízení pro odsávání WC /* Staré depo P P P P P P P P P RÚ P P

Elektrické předtápěcí zařízení Opravna TV P P P P P P P P P RÚ P P

Náhradní zdroj elektrické 

energie /**

Kruhová hala P P P P P P P P P RÚ P P

Legenda: RÚ – roční údržba P – prohlídka

/* ................ 1 x týdně kontrola zařízení za chodu

/**............... denní kontrola zařízení za chodu v době užívání
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PŘÍLOHA č. 4

Návrh plánu údržby strojů a strojních zařízení skupiny II. v DKV Olomouc 

Inventární 
číslo

Název zařízení Umístění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Soustruh hrotový SUI 40 Soustružna P RÚ P
Kompresor a rozvod vzduchu Provozní hala P P P P P RÚ P P P P P P
Vrtačka sloupová VS 20 Soustružna P RÚ
Univerzální frézka FWG 25 Soustružna RÚ P
Bruska dvoukotoučová BAD 40 Provozní hala RÚ P
Mazací lis pojízdný 63 Z1P Provozní hala RÚ P
Zapískovací zařízení Provozní hala P RÚ P
Zvedáky patkové DUO 4x25t Kruhová hala RÚ* P* P* P*
Vysokotlaké mycí zařízení 
THERM

Kruhová hala P RÚ

Kozlíkový jeřáb 5000 kg Kruhová hala RÚ P P P
Strojní tabulové nůžky NIC Hala B P RÚ
Vysokozdvižný vozík DVHM TV nákladní P RÚ P
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Inventární 
číslo

Název zařízení Umístění I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Vozík bateriový EP 006.2 Hala B RÚ P
Průmyslový vysyvač PANDA Hala C RÚ P
Lis hydraulický CDM 80 Hala B P RÚ P P
Kotoučová pila DMMA stolárna RÚ P P

Legenda: RÚ – roční údržba,

P – prohlídka 

*    – měření vůle matic
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PŘÍLOHA č. 5

Návrh plánu údržby nového zařízení v nabíjecí stanici 

Návrh  plánu  údržby  technického  zařízení  nové  nabíjecí  stanice  vychází  z  požadavků 

stanovených  v  jednotlivých  návodech  k  používání.  Návody k  použití  budou  přiloženy 

k plánu údržby strojního zařízení.

1. Technologická linka

Období: Název činnosti: Provádí:
měsíčně  kontrola a utažení označených šroubových 

spojení
 úklid usazených nečistot
 stav hydraulického oleje
 mazání řetězových převodů

obsluha nabíjecí stanice

1 x za 6 
měsíců

 preventivní kontrolní prohlídka
 mazání ložiskových jednotech s hlavicemi

zaměstnanci údržby

1 x za 12 
měsíců

 podrobná kontrolní prohlídka (výměna 
oleje)

zaměstnaci údržby

2. Vzduchotechnika

Období: Název činnosti: Provádí:
měsíčně  stav vody v sifonu obsluha nabíjecí stanice
1 x za 3 
měsíce

 kontrola vypnutí klínového řemenu
 preventivní prohlídka, čištění žaluzií

obsluha nabíjecí stanice

1 x za 6 
měsíců

 podrobná prohlídka 
 výměna filtrů

zaměstnaci údržby

3. Elektrický vyvíječ páry

Období: Název činnosti: Provádí:
1 x za 3 
měsíce

 odstranění vodního kamene obsluha nabíjecí stanice

1 x za 6 
měsíců

 elektrorevize dodavatelská firma
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4. Šroubový kompresor s tlakovou nádobou, rozvod vzduchu

Období: Název činnosti: Provádí:
měsíčně  kontrola správné funkce pojišťovacího 

ventilu 
obsluha nabíjecí stanice

1 x za 3 
měsíce

 kontrola manometru obsluha nabíjecí stanice

1 x za 6 
měsíců

 prohlídka kompresoru zaměstnaci údržby

1 x za 12 
měsíců

 servisní prohlídka kompresoru
 prohlídka rozvodů vzduchu

servisní firma
zaměstnanci údržby

1 x za 2 
roky

 kontrola manometrů porovnáním s 
kontrolním manometrem

zaměstnanci údržby
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