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Anotace 

BOEHMOVÁ, Věra, Analýza a hodnocení rizik při práci s akumulátorovými bateriemi na 

železničních vozidlech. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2012, 73 s. Vedoucí práce Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. 

Tato diplomová práce je zaměřena činnostmi při údržbě a opravách akumulátorových baterií 

na železničních vozidlech. Cílem práce bylo identifikovat a následně vyhodnotit rizika 

v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a rizika ve vztahu k ochraně životního 

prostředí. V teoretické části práce seznamuje se základními požadavky na ochranu zdraví a 

životního prostředí při činnostech s akumulátory. Hlavní část práce je zaměřena na identifikaci 

a vyhodnocení rizik při práci s akumulátory na železničních vozidlech a v nabíjecí stanici 

Depa kolejových vozidel Olomouc včetně návrhů opatření ke zlepšení nebo udržení stavu. 

V závěru práce jsou podrobně rozvedena významná rizika, která mají největší potenciál 

zhoršit úroveň bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. 

Klíčová slova: analýza a hodnocení rizik, bezpečnost při práci, životní prostředí 

Annotation 

BOEHMOVÁ, Věra, Analysis and assessment of potential risks associated with accumulator 

batteries for railway vehicles. Diploma thesis. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2012, 73 s. Leader the thesis Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D. 

This thesis is focused activities in the maintenance and repair of batteries for railway vehicles. 

The aim of the study was to identify and then assess the risks in the area of safety and health at 

work and risks in relation to environmental protection. In the theoretical part of the paper 

introduces the basic requirements for health and the environment during activities with 

batteries. The main part of the work is focused on identifying and assessing risks when 

working with batteries for railway vehicles and charging station Rolling Stock Depots 

Olomouc proposals including measures to improve or maintain state. The conclusion detail 

the significant risks that have the greatest potential to degrade the level of safety at work and 

environmental protection. 

Key words: analysis and assessment of risks, safety at work, environment 
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1   Úvod 

Vytváření bezpečného pracovního prostředí je základní povinností zaměstnavatelů vůči 

svým zaměstnancům. Nezbytným krokem ke zjištění, zda dané pracoviště splňuje  požadavky 

na bezpečné prostředí, je analýza a hodnocení rizik a na to navazující výběr opatření, která 

zajistí odstranění rizik anebo zmírní jejich působení. V pracovním systému se vyskytuje celá 

řada bezpečnostních rizik přímo působících na zaměstnance. Také zde ale vznikají nebezpečí 

pro životní prostředí, která, pokud se přehlíží a neřeší, zpětně způsobí zhoršení kvality 

životního a tedy i pracovního prostředí.   

Údržba železničních kolejových vozidel (ŽKV) spočívá v množství specializovaných 

činností prováděných někdy přímo na vozidle, jindy na vyčleněném pracovišti. Patří mezi ně    

i práce s akumulátorovými bateriemi na hnacích a tažených vozidlech. Na ŽKV se používají 

nikl-kadmiové akumulátorové baterie s alkalickým elektrolytem a olověné baterie s kyselým 

elektrolytem vázaným v křemičitém gelu. Všechno to jsou baterie určené k opakovanému 

nabíjení.  

Diplomová práce se zabývá problematikou údržby a oprav akumulátorových baterií na 

železničních kolejových vozidlech z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců         

a z hlediska ochrany životního prostředí. Rozsáhleji se věnuje práci s nikl-kadmiovými 

bateriemi, protože jsou náročnější na údržbu, pro kterou vyžadují specifické podmínky.  

Cílem práce je analyzovat rizika ve vztahu k bezpečnosti práce a ochraně životního 

prostředí při údržbě akumulátorových baterií železničních vozidel obecně a přezkoumat 

zajištění BOZP na konkrétním pracovišti – nabíjecí stanice DKV Olomouc. Nabíjecí stanice je 

poměrně nové pracoviště, které se budovalo s cílem postavit moderní pracoviště odpovídající 

současným požadavkům technickým, ale i požadavkům na ochranu zdraví zaměstnanců          

a ochranu životního prostředí. Vyhodnocením rizik bude zjištěno, do jaké míry jsou 

legislativní požadavky splněny. Pro všechna identifikovaná bezpečnostní i environmentální 

rizika budou následně navržena opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci. 
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Teoretická část 

2   Související platná legislativa 

Množství právních předpisů, které ovlivňují a regulují zvolenou tématiku je značné, proto 

jsou v této části zmíněny pouze nejdůležitější.  Legislativa je rozdělena do třech základních 

skupin: 

− legislativa pro oblast BOZP 

− legislativa pro zajištění ochrany životního prostředí 

− legislativa pro oblast provozování dráhy a drážní dopravy 

 

2.1  Legislativa pro oblast BOZP 

 V zemích Evropského společenství je hlavním předpisem upravujícím oblast BOZP 

směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Směrnicí se zavádí obecné zásady 

týkající se prevence pracovních rizik, bezpečnosti a ochrany zdraví, odstranění rizikových      

a úrazových faktorů, požaduje informování, projednávání a účasti zaměstnanců na veškerém 

dění v souladu s vnitrostátními předpisy nebo zvyklostmi včetně školení zaměstnanců a jejich 

zástupců. Směrnice stanovuje obecná pravidla pro uskutečňování uvedených zásad. 

Požadavky nadefinované směrnicí se považují za minimální a mají za cíl sjednotit náhled 

jednotlivých členských států na problematiku BOZP. V ČR jsou implementovány do zákona  

č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. [24] 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009                

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení 

zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS) v plném rozsahu pokrývá celou oblast bezpečnosti při používání pracovního 

zařízení zaměstnanci. Směrnice nahrazuje původní směrnici Rady 89/655/EHS ze dne 

30.listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 

pracovního zařízení zaměstnanci při práci. Tato směrnice prošla během let od svého vydání 

mnoha novelami a to si vynutilo nové zpracování. [23] 

 V ČR je základním předpisem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákon      

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky zákona na BOZP  

vychází z principu vyhledávání a prevence rizik zaměstnavatelem, včetně povinnosti přijímat 

opatření k jejich odstranění či omezení míry jejich působení. Zákoník práce obsahuje základní 
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pravidla pro pracovněprávní vztahy vznikající při závislé práci. Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci je řešena v paragrafech 101 až 108, kde jsou popsány a určeny základní povinnosti 

zaměstnavatelů a poté i zaměstnanců. [26] 

 Druhým důležitým předpisem je zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon pojednává o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, které nejsou v zákoníku práce přímo řešeny a ukládá zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnostech nebo poskytování služeb v mimo pracovněprávních vztazích. Upravuje 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Pro splnění povinností na zajištění BOZP         

v oblasti provozování výrobních a pracovních prostředků a zařízení zákon ukládá 

zaměstnavateli řadu podmínek, např. aby stroje a ostatní technická zařízení včetně nářadí byly 

z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou využívány a povinně byly vybaveny 

ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců. Všechna provozovaná 

zařízení musí být pravidelně a řádně udržována, kontrolována a revidována. Podrobné 

požadavky na bezpečný provoz zařízení jsou stanoveny v prováděcích právních předpisech. 

[27] 

 Ochraně zdraví občanů, tzn. i zaměstnanců se věnuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Zákon kromě 

jiného nařizuje zařadit všechny činnosti na pracovištích podle míry výskytu faktorů 

ovlivňujících zdraví zaměstnanců do čtyř kategorií a stanovit její riziko. Stanovují se zde 

podmínky pro pracoviště a činnosti, při kterých se vyskytuje hluk, vibrace a neionizující 

záření. Zákon jednou z novel převzal oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami     

a chemickými přípravky. Podrobnosti jsou opět rozpracovány v prováděcích předpisech.[28] 

 

2.2  Legislativa pro zajištění ochrany životního prostředí 

Legislativa oblasti ochrany životního prostředí má jiný záběr než legislativa týkající se 

BOZP zaměstnanců. Je to legislativa, která se dotýká všech občanů ČR, proto je podstatná 

část požadavků přesně nadefinována přímo v zákonech a v prováděcích předpisech se 

upřesňují pouze jednotlivosti, které zavazují specifikované zájmové skupiny. 

Ochrana životního prostředí je v ČR vrcholově zaštítěna zákonem č. 17/1992 Sb.,            
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o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon uvádí definice základních pojmů, 

stanoví obecné zásady, povinnosti a odpovědnost každého při ochraně ŽP a v případě neplnění 

povinností umožňuje příslušným orgánům státní správy uložit pokutu. Zákonem je umožněno 

fyzickým i právnickým osobám na základě povolení využívat přírodní zdroje. Svou činností 

právnické i fyzické osoby ŽP často znečišťují a toto může být určitým způsobem zpoplatněno 

stejně jako využívání přírodních zdrojů.[32] 

Důležitým zákonem z důvodu zamezení nekontrolovaného zavlékání cizorodých látek do 

životního prostředí je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady kromě 

několika vyjmenovaných výjimek. Definuje pojmy jako odpad, nebezpečný odpad, nakládání 

s odpadem a další související pojmy. Ukládá povinnosti původcům odpadů, jejich přepravcům 

a firmám, které se zabývají skládkováním, využitím či odstraňování odpadů. Určuje činnosti  

a pravomoci orgánů státní správy při kontrolách nakládání s odpady.[29] 

 Zvláštní pozornost je v zákoně o odpadech věnována některým vybraným výrobkům        

a zařízení a odpadům z nich vznikajících s velmi výrazným negativním vlivem na zdraví 

občanů i životní prostředí. Zákon prakticky zakazuje výrobky obsahující vyjmenované 

vybrané látky vůbec vyrábět nebo dále používat nebo omezuje množství látky ve výrobku     

na danou mez. V přílohách zákona jsou uvedeny další podrobnosti hlavně k odpadům              

s nebezpečnými vlastnostmi, které jsou zde uvedeny pod kódem H1 až H15. [29] 

 Zákon o odpadech byl v r. 2009 novelizován zákonem č. 297/2009 Sb., kterým naše 

vláda reagovala na znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích 

a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS. 

Hlavním cílem této směrnice je co nejvíce snížit nepříznivý dopad baterií a akumulátorů         

a odpadních baterií a akumulátorů na životní prostředí, a tím přispět k jeho ochraně                 

a uchování. Zákon č. 297/2009 Sb. tak stanoví povinnosti výrobcům baterií nebo akumulátorů  

a všem jejich prodejcům a provozovatelům a zpracovatelům baterií nebo akumulátorů, které 

se staly odpadem. Jsou to požadavky pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a požadavky 

pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování. [25, 33] 

 Jedním z odpadů, který není řešen v zákoně o odpadech jsou odpadní vody. Tato oblast se 

řídí zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

Předmětem a účelem vodního zákona je chránit podzemní a povrchové vody a určit podmínky 

pro jejich hospodárné využívání při zachování příp. zlepšení jejich jakosti. Zákon se zabývá 

účinky povodní a sucha a určuje podmínky pro výstavbu a provozování vodních děl 
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prostřednictvím vodoprávního orgánu jako speciálního stavebního úřadu. Pro vypouštění 

odpadních vod stanovuje podmínky, tzn. limity pro množství i stupeň znečištění 

vyjmenovanými závadnými látkami. Vypouštět odpadní vody je možné pouze na základě 

povolení vydaného vodoprávním orgánem. [30] 

 

2.3  Legislativa pro oblast provozování dráhy a drážní dopravy 

 Organizace, které vyvíjí činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy spadají pod 

působnost zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o dráhách 

definuje co je obvod dráhy, co jsou podmínky pro provozování drah a drážní dopravy a výkon 

státní správy a státního dozoru ve věcech drah. Zákonem o dráhách se zřizuje správní úřad 

Drážní úřad, který také vykonává působnost orgánu dozoru podle ustanovení zvláštního 

právního předpisu nad stanovenými výrobky a ostatními výrobky určenými pro provozování 

dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí dráhy nebo drážních vozidel. Pro stavby na dráze  

a určené pro provozování drážní dopravy vykonává Drážní úřad činnosti speciálního 

stavebního úřadu. [31] 

K provádění ustanovení zákona o dráhách v oblastech na odbornou a zdravotní 

způsobilost a stavby dráhy jsou vydány prováděcí předpisy. 

Podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických zařízení je definován 

prováděcím předpisem - vyhláškou MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení (UTZ)). Vyhláška se vztahuje na vyjmenovaná zařízení 

tlaková, plynová, zdvihací, dopravní, elektrická, pro ochranu před účinky atmosférické a 

statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů. Určuje 

podmínky pro jejich uvedení do provozu a provozování a stanoví požadavky na kvalifikaci 

osob při obsluze a opravách UTZ. [34] 

Podmínky pro zdravotní a odbornou způsobilost fyzických osob při řízení drážního 

vozidla a vykonávajících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy jsou 

obsahem vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 

způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. [35] 
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3   Přehled mimořádných událostí v souvislosti s provozem akumulátorových baterií na 

ŽKV 

Akumulátorové baterie jsou zdrojem pracovních úrazů, podílejí se na technických 

závadách ŽKV a při dopravních nehodách mohou poškozovat životní prostředí.  

 

3.1  Pracovní úrazy 

Uvedené pracovní úrazy, ke kterým došlo při údržbě akumulátorů, mají různou příčinu      

i zdroj. Všechny jsou klasifikovány jako ostatní, nejednalo se o závažné poškození zdraví.     

K  pracovním úrazům došlo ve staré nabíjecí stanici, která nebyla vybavena žádnou 

manipulační technikou pro usnadnění manipulace s bateriemi. Veškeré činnosti byly 

prováděny ručně. Vážným úrazem v souvislosti s akumulátory by bylo náhodné požití 

elektrolytu a také zasažení oka elektrolytem, pokud by nebylo možné oko začít okamžitě 

vyplachovat a v obou případech nezajistit rychlou lékařskou pomoc. 

• Pracovní úraz při vylévání elektrolytu z článků akumulátorové baterie vozu řady 020. 

Datum: 12. 1. 2004, 10:45 hod., místo úrazu: akumulátorovna 

Četař elektromechaniků obdržel zápis z provozně-chemické laboratoře o nevyhovujícím 

výsledku zkoušky elektrolytu na obsah uhličitanů v bateriích osobního vozu, typ KPM 120 

P. Pověřil elektromechanika výměnou elektrolytu a novým nabitím baterií. Vadný elektrolyt 

se vyléval do plastové jímky, která byla zapuštěna v úrovni terénu v šachtici vedle budovy 

akumulátorovny. Šachtice s jímkou byla uzavřena železným poklopem, pod poklopem byl 

osazen nalévací trychtýř (obr. 1).  Zaměstnanec stál nad jímkou rozkročen a v předklonu    

a ručně vyléval vadný elektrolyt z článku do jímky. Byl vybaven těmito OOPP: pracovní 

obuv kožená Wibram, rukavice gumové, zástěra gumová, obličejový štít, pracovní oděv. 

Článek o hmotnosti cca 6,7 kg mu vyklouzl z ruky. Při snaze zachytit článek se 

zaměstnanci smekl obličejový štít. Z otevřeného článku po dopadu na hranu trychtýře 

elektrolyt vystříkl a zasáhl zaměstnance do pravého oka. Zaměstnanec se rychle vrátil do 

akumulátorovny (vzdálenost od jímky asi 5 m) a provedl oplach obličeje a výplach očí 

vodou. Následně telefonem přivolal svého četaře, který ho odvezl k ošetření do nemocnice. 

Protože zaměstnanec rychle provedl opláchnutí postižených míst čistou vodou nebyly 

následky úrazu velké. 
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Tabulka 1: PÚ ze dne 12. 1. 2004 

Poškození zdraví: poleptání pravého oka, PN 20   kalendářních dnů 

Zdroj úrazu: nebezpečné látky – žíraviny (alkalický elektrolyt) 

Příčina úrazu: pracovní riziko 

Porušení předpisů ze strany 
zaměstnance: 

žádné 

Porušení předpisů ze strany 
zaměstnavatele: 

žádné 

Opatření po úrazu:  organizační – seznámení ostatních zaměstnanců s úrazem 

 

 

Obrázek 1: Nalévací trychtýř na jímce (zařízení již vyřazeno z provozu) 
 

• Pracovní úraz při provozním ošetření akumulátorových baterií na motorové 

lokomotivě 731 029. Datum 6. 2. 2007, 7:15 hod., místo úrazu: revizní hala 

Motorová lokomotiva č. 731 029 byla přistavena na opravárenské hale k provoznímu 

ošetření. Rozsah prací při provozním ošetření je dán předpisem ČD V 25 - Předpis pro 

údržbu elektrických a motorových hnacích vozidel. Mistr před započetím práce rozdělil 

provádění jednotlivých činností zaměstnancům. Zaměstnanec, který měl vypnout a rozpojit 

elektrické obvody na lokomotivě byl mistrem pověřen přivést ze skladu materiál. Ostatní 

zaměstnanci nebyli neinformováni, že obvody jsou stále pod napětím. Zaměstnanec, který 

měl provést údržbu akumulátorových baterií, započal s prací a předpokládal, že baterie jsou 

odpojeny na přívodním kabelu. Čistil horní části akumulátorových článků štětcem od 

mechanických nečistot. Objímkou štětce způsobil zkrat a elektrický výboj mu způsobil 
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ožehnutí pravé ruky mezi rukavicí a rukávem oděvu. Po ošetření byl zaměstnanec poslán 

k lékaři. Příčinou úrazu byla špatná organizace práce ze strany mistra. 

Tabulka 2: PÚ dne 6. 2. 2007 

Poškození zdraví: popálení pravé ruky, PN 15 kalendářních dnů 

Zdroj úrazu: elektrický proud 

Příčina úrazu: špatná organizace práce 

Porušení předpisů ze strany 
zaměstnance: 

žádné 

Porušení předpisů ze strany 
zaměstnavatele: 

nedostatek v organizaci práce, mistr nedal dostatečné pokyny 
pro postup prací na lokomotivě 

Opatření po úrazu:  organizační – seznámení ostatních zaměstnanců s úrazem 

• Pracovní úraz při manipulaci s plným nosičem akumulátorových baterií po nabíjení. 

Datum: 20. 9. 2008, 9:45 hod., místo úrazu: akumulátorovna 

Zaměstnanec prováděl přemístění šesti nosičů s nabitými články, typ KPH 80 P, z nabíjecí 

lavice na přepravní vozík. Každý nosič včetně tří článků měl hmotnost 21 kg. Při nabíjení 

byly nosiče umístěny na nabíjecí lavici o výšce 60 cm a každý článek byl připojen na 

nabíjecí kabely. Po odpojení kabelů a uzavření zátek měl zaměstnanec nabité baterie 

přemístit do regálu pomocí ručního vozíku. Zaměstnanec uchopil madla nosiče, nosič zvedl 

a chtěl ho přemístit na vozík. Nosičem zachytil visící nabíjecí kabel a pak při pohybu 

nosiče směrem k vozíku se mu jedno madlo vysmeklo z ruky a nosičem narazil na hranu 

lavice. Pád nosiče jednou rukou neubrzdil a došlo k pádu nosiče a naražení na pravou nohu 

zaměstnance. Došlo k malému úniku elektrolytu z článků, který ale nezpůsobil žádné 

poškození zdraví zaměstnance. 

Tabulka 3: PÚ dne 20. 9. 2008 

Poškození zdraví: zlomenina nártní kosti a zhmožděnina pravé dolní končetiny, 
PN 95 kalendářních dnů 

Zdroj úrazu: břemeno - pád břemene 

Příčina úrazu: pracovní riziko 

Porušení předpisů ze strany 
zaměstnance: 

žádné 

Porušení předpisů ze strany 
zaměstnavatele: 

žádné 
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Tabulka 4: PÚ dne 20. 9. 2008 - pokračování 

Opatření po úrazu:  organizační – seznámení ostatních zaměstnanců s úrazem 

 

3.2  Provozní a dopravní nehody 

Jako provozní nehody jsou označovány technické závady na ŽKV, ke kterým dojde 

v průběhu provozu ŽKV, tzn. při jízdě vlaku. K dopravní nehodě dochází při střetu ŽKV 

s jiným vozidlem nebo předmětem, která se nachází na dopravní cestě. Společně jsou všechny 

tyto nehody označovány jako mimořádné události v drážní dopravě. 

• Provozní nehoda při použití centrálního plnění baterií na osobním voze. Datum:      

17. 6. 2005, 16:20 hod., místo nehody: železniční trať mezi Mohelnicí a Červenkou 

Na některých osobních vozech byly baterie umístěné v bateriovém boxu pod skříní vozidla 

napojeny na centrální systém dolévání. Pro centrální dolévání musí být zátky článků 

konstrukčně uzpůsobeny – „plovákové“ provedení nebo provedení se vzduchovým 

uzávěrem. Systém se skládá z propojovacích plastových hadiček napojených přes 

samouzavírací přívod na zásobní nádobu s upravenou vodou (obr. 2). Hydraulické 

propojení musí být horizontální, aby v něm po doplnění nezůstávaly zbytky vody, protože 

slouží k odvodu vznikajících plynů. Z tohoto důvodu se výstup systému nesmí nacházet 

v blízkosti elektrických zařízení a elektrických rozvodů. [7]  

Při provozu osobního vozu č. 5054 2008 367-5 na vlaku 3716 došlo pravděpodobně vlivem 

otřesů ke zkroucení (přiškrcení) plastové hadičky pro centrální dolévání. Přiškrcením 

hadičky došlo k omezení odvádění vznikajícího plynu, který se hromadil v článku (zátka 

článku se vzduchovým uzávěrem). Došlo k roztržení článku baterie, zkratu a následnému 

hoření izolačního materiálu na elektrických kabelech. Z důvodu rychlého příjezdu do 

železniční stanice nedošlo k rozvoji požáru, požár byl uhašen vlakovou četou. 

Příčina požáru:  technická závada 

Následek požáru:  osobní vůz dočasně nezpůsobilý provozu, vzniklá škoda 80 000 Kč. 

Pozn.: V současné době neprovozuje DKV Olomouc žádný osobní vůz s centrálním 

systémem dolévání baterií. 
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Obrázek 2:  Propojení článků baterií při centrálním dolévání [17]  
 

• Dopravní nehoda – náraz vlakové soupravy do zříceného mostu v železniční stanici 

Studénka. Datum: 8. 8. 2008, 10:30 hod., místo nehody: železniční stanice Studénka 

Mezinárodní vlak EC 108 Comenius jedoucí na trati Krakov – Praha narazil do konstrukce 

mostovky, která se zřítila na železniční trať několik sekund před projíždějícím vlakem.  

Strojvedoucí vlaku pád konstrukce uviděl a před únikem ze stanoviště do strojovny 

lokomotivy stihl použít rychlobrzdu, což způsobilo snížení rychlosti vlaku z 134 km/hod. 

na rychlost 90 km/hod. při nárazu.  Náraz lokomotivy zdeformoval a posunul zřícený most, 

vagóny za lokomotivou z důvodu setrvačnosti se nahrnuly přes sebe na mostovku                

i lokomotivu. Při nehodě došlo k úmrtí 7 cestujících, osmý cestující zemřel v nemocnici. 

Zraněno bylo celkem 64 osob. Po nárazu došlo k totální destrukci lokomotivy č. 151 018-9 

a čtyř osobních vozů (obr. 3 a 4). Celková škoda na železničních vozidlech a kolejovém 

svršku byla vyčíslena na 164 mil. Kč. Na zničených železničních vozidlech došlo mimo 

jiné k úplné destrukci bateriových schránek, které byly smeteny utrženými podvozky vozů 

(obr. 3). Z rozbitých bateriových článků uniklo asi 100 l elektrolytu  (vodný roztok KOH) 

do půdy kolejiště. Poškozené i nepoškozené baterie byly při odstraňování následků 

shromažďovány do kontejneru v pomocném nehodovém vlaku a následně převezeny do 

Provozní jednotky Bohumín. [47, 48] 
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Obrázek 3: Železniční nehoda Studénka 2008 – zřícená mostovka, utržené podvozky vozů      

a zničený bateriový box s bateriemi [47] 

 
Obrázek 4: Pohled na nehodu ve směru od Ostravy [48] 

 
 

• Provozní nehoda - roztržení článku gelové baterie na lokomotivě ř. 714. Datum:      

16. 2. 2012 

Při provozu hnacího vozidla firmy ČD Cargo, SOKV Ostrava  došlo k technické závadě na 

gelové baterii ( SRP 12V 175A). Následkem bylo roztržení pláště článku. Pravděpodobně 
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vlivem vysoké teploty se odpařila voda z gelu, z kterého vznikl prášek. Závada byla řešena 

jako reklamace u dodavatele baterií. Došlo k výměně celé sady baterií a dodavatelem byl 

osloven výrobce baterií (firma Sonnenschein, Německo), aby zjistil příčinu roztržení 

baterie. Písemné stanovisko zatím nepřišlo. Stejná závada se ke konci r. 2012 vyskytla na 

gelové baterii ŽKV ještě jednou, opět byla řešena v rámci reklamace. 

 

Obrázek 5: Zničená gelová baterie SRP 12V 175A 
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4   Akumulátorové baterie na železničních vozidlech 

Využití akumulátorových baterií na ŽKV je stejné jako u všech ostatních instalací, tzn. 

dodat v případě potřeby do systému elektrickou energii k pohonu spotřebičů v okamžiku, kdy 

není připojení na vnější zdroj.  

 

4.1  Zařízení pro uchovávání elektrické energie  

Pro zajištění dodávky elektrické energie pro nejrůznější zařízení v případě, kdy není 

možné připojení na stabilní zdroj, byly vyvinuty technologie, které umožňují skladovat a dle 

potřeby dodávat elektrickou energii spotřebičům na kterémkoli místě. 

Podle principu uchování energie, může rozlišovat dvě skupiny technologií:  

1. Chemický princip akumulace energie - akumulátory  

• olověné a alkalické akumulátory  

• moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra  

• superkapacitory  

• průtokové baterie 

2. Fyzikální princip akumulace energie  

• setrvačníky  

• přečerpávací vodní elektrárny  

• akumulace energie založená na stlačeném vzduchu 

V první skupině je energie uchovávána v chemických vazbách elektrodového materiálu, 

kdy dochází k vratným reakcím elektrodového materiálu s ionty z elektrolytu. Do této skupiny 

patří všechny akumulátory. Druhá skupina využívá přeměn potenciální a kinetické energie. [9] 

Dále jsou uvedeny podrobněji zařízení využívající chemický princip akumulace energie. 

 

Akumulátory  

Akumulátor je sekundární elektrochemický zdroj určený pro mnohonásobné vybíjení        

a opětovné obnovení jeho kapacity elektrickým proudem. Akumulátory jsou v průběhu 

nabíjení schopné přijímat elektrickou energii z vnějšího zdroje a ukládat ji (akumulovat)       

ve svých elektrodách jako energii chemickou (změna chemického složení elektrochemicky 

aktivních složek elektrod). Akumulátor pak při vybíjení dodává elektrickou energii               

do spotřebiče, při tom se mění chemické složení aktivních složek elektrod, (v elektrodách 

akumulovaná chemická energie se mění na energii elektrickou). Hlavními funkčními částmi 
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akumulátorů jsou kladná a záporná elektroda (konstrukční části obsahující aktivní materiál)  

na nichž dochází během vybíjení podle konvence k redukční resp. oxidační reakci, 

elektrolytový systém tvořený elektrolytem a separátory a obal (nádoba) akumulátoru včetně 

proudových vývodů elektrod. Různé druhy spotřebičů (či technologií) mají rozdílné 

požadavky na hodnoty vybíjecího proudu. Baterie mohou poskytovat krátkodobě velmi 

vysoké proudy (startovací baterie) nebo jsou vhodné pro smíšenou zátěž kombinující vysoké  

a nízké proudy (elektrické vozíky) anebo jsou navržena jako spolehlivý energetický zdroj    

pro dlouhé časy vybíjení (staniční baterie). [9] 

Akumulátory je možné dělit podle různých hledisek. Nejzákladnější je dělení podle typu 

elektrolytu: 

• akumulátory s kyselým elektrolytem (vodný roztok s kyselinou v tekutém stavu nebo 

vázaný v gelu) – olověné akumulátory 

• akumulátory s alkalickým elektrolytem (vodný roztok) – např. nikl-kadmiové 

akumulátory 

• akumulátory s bezvodým elektrolytem – např. akumulátory Li-ion [9] 

 

Superkapacitory  

Tyto akumulátory vynikají svojí schopností přijmout velké množství náboje v průběhu 

několika málo sekund. Principem uchovávání náboje jsou na pomezí mezi bateriemi               

a klasickými kondenzátory. Elektrický náboj totiž není uchováván chemicky, tak jak tomu je  

v bateriích, ale fyzikálně - elektrostatickou silou na povrchu elektrod. Svojí konstrukcí            

a elektrolytem je superkondenzátor blízký akumulátorům. Elektrody jsou tvořeny uhlíkem      

s velkým specifickým povrchem (kolem 1000 m²/g), elektrolyt může být na vodné bázi či 

tvořen bezvodým organickým rozpouštědlem. Svorkové napětí se pohybuje v rozmezí          

od 1 - 1,2 V ve vodném a 2,5 - 3 V v organickém elektrolytu. Nevýhodou těchto baterií je 

jejich samovybíjení, na druhou stranu se vyznačují vysokou cyklovatelností. Hodí se velmi 

dobře na krátkodobé pokrytí špičkových proudů. [9] 

 

Průtokové baterie   

Průtokové baterie se v podstatě skládají ze dvou rezervoárů naplněných elektrolytem 

proudícím elektrochemickým článkem. Hustota energie těchto baterií je dána množstvím 

elektrolytu v rezervoárech, zatímco hustota výkonu je ovlivněna chemickými reakcemi 

probíhajícími na elektrodách. Účinnost těchto baterií je od 75 % do 85 %, napětí na článku 
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závisí na použitém elektrolytu a pohybuje se v rozmezí od 1,4 V do 1,8 V. Relativně nový typ 

CeZn (cer-zinek) dosahuje napětí 2 V. Svojí vysokou kapacitou jsou průtokové baterie vhodné 

na dlouhodobé zálohování. [9] 

Tabulka 5: Výhody a nevýhody akumulátorů [9] 

Akumulátory Výhody Nevýhody 

Pb  cena, hustota energie i výkonu  ekologie, slabší účinnost  

Ni-Cd  hustota energie i výkonu, účinnost  ekologie  

Na-S  účinnost  vysoká provozní teplota  

Li-ion  velká hustota energie i výkonu, účinnost  cena, bezpečnost  

Průtokové baterie  velká kapacita, nízké náklady  nízká hustota energie  

Superkapacitory  výkon, účinnost, životnost  nízká hustota energie, samovybíjení  

 

4.2  Technické charakteristiky akumulátorových článků 

Akumulátory mají v závislosti na materiálu elektrod a druhu elektrolytu specifické 

vlastnosti. Chemický proces, který v baterii probíhá od nabitého stavu k vybití je 

zjednodušeně uveden v následující tabulce. Dalšími charakteristikami baterií jsou jmenovité   

a plynovací napětí článku. [10] 

Tabulka 6: Galvanické akumulátorové články (akumulátorové baterie) [10] 
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4.3  Vybraná ustanovení o bezpečnosti akumulátorových baterií  

Zařízení, pro která jsou baterie určeny, musí být uzpůsobena pro oddělení baterií             

od vstupních a výstupních proudových obvodů a od ochranného uzemnění, zvláště v případě 

provádění údržby a oprav. [10] 

 

4.3.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Na ochranu před dotykem živých a neživých částí baterií a v instalacích sloužících 

k nabíjení baterií musí být přijata některá z těchto ochranných opatření: 

- Před dotykem živých částí - ochrana izolací živých částí, ochrana překážkami 

nebo kryty, ochrana zábranami. 

- Před dotykem neživých částí – ochrana samočinným odpojením od zdroje nebo 

signalizací, ochrana použitím ochranné izolace, ochrana neuzemněným 

místním pospojováním, ochrana elektrickým oddělením. 

Tato ochrana je současně zajištěna použitím bezpečného malého napětí (SELV) nebo 

ochranného malého napětí (PELV) (stejnosměrné napětí 60 V). To platí v případě, že celá 

instalace odpovídá podmínkám pro tato napětí.  

Na ochranu před dotykem živých a neživých částí při vybíjení trakční baterie ve vozidle 

(jmenovité stejnosměrné napětí 60 – 120 V) se používají tato ochranná opatření: 

- ochrana izolací živých částí, ochrana překážkami nebo kryty, ochrana 

zábranami nebo polohou – v tomto případě ale musí být k bateriím omezen 

přístup jen pro oprávněné osoby s výcvikem a prostor musí být označen 

výstražnými tabulkami.[10, 11, 12] 

 

4.3.2 Ochrana před nebezpečím exploze 

Při nabíjení baterií, ale i při provozu baterií s vodným elektrolytem se uvolňují hořlavé 

plyny. V plně nabitém článku dochází k elektrolýze vody, vzniká vodík a kyslík. Výbušná 

směs vzniká při přesáhnutí 4% koncentrace vodíku se vzduchem. 

Příklad: (normální podmínky – teplota T = 273 K, tlak p = 1 013 hPa) 

1 Ah rozloží H2O na:     0,42 l H2 a 0,21 l O2 

Na rozložení 1 cm3 (1 g) H2O jsou třeba:  3 Ah 

 



17 

Vývoj plynu ustává po jedné hodině po ukončení nabíjení, ale i po této době může 

docházet k uvolnění zadrženého plynu uvnitř článku, např. při přemísťování, proto je nutné     

i dále dodržovat opatření proti vzniku výbušné atmosféry.  

Požadavky na větrání při nabíjení: umělé nebo přirozené větrání bateriových 

prostorů musí udržet koncentraci vodíku pod hodnotou 4%. 

Výpočet hodnoty průtoku vzduchu: 

   Q = v . q . s . n . Iggaass  ..  CCrrtt  ..  00,,000011    [[mm33//hh]]        ((11))  

kde Q = průtok větracího vzduchu  [[mm33//hh]] 

v =  potřebný činitel zředění vodíku = 24  [[  --  ]] 

 q = 0,42 . 10-3 vzniklého vodíku  [[mm33//AAhh]]  

  ss    ==  kkooeeffiicciieenntt  bbeezzppeeččnnoossttii  ==  55    [[  --  ]]  

  nn  ==  ppooččeett  ččlláánnkkůů    [[  --  ]]  

  IIggaass  ==    pprroouudd  ppllyynnoovváánníí  bběěhheemm  ppllyynnoovvaaccíí  ffáázzee  nnaabbííjjeenníí  [[mmAA//AAhh]] 

  ((ttaabb..11  ČČSSNN  EENN  5500227722--22))   

 CCrrtt = jmenovitá kapacita [Ah]  

po úpravě Q = 0,05 . n . Iggaass  ..  CCrrtt  ..  00,,000011    [[mm33//hh]]          ((22)) 

Přednostně by se měly akumulátorovny, bateriové skříně a schránky větrat přirozeně. 

Výpočet velikosti otvoru pro přívod a odvod vzduchu A: 

   A = 28 . Q  [[ccmm22]]                ((33))  

V blízkosti baterie může být lokálně dosahováno vyšších hodnot koncentrace vodíku, je 

proto nutné dodržet bezpečnou vzdušnou vzdálenost 0,5 m, kde není dovolen výskyt 

iniciačního zdroje. Musí být zajištěno, aby zaměstnanci používali oděv a obuv, na kterých 

nemůže vznikat elektrostatický náboj. 

 Při provozu musí být bateriové skříně a schránky na zařízení opatřeny trvale volnými 

větracími otvory pro odvod plynu, který vzniká při vybíjení baterie. [10, 11, 12] 

 

4.3.3 Opatření proti nebezpečí působení elektrolytu KOH 

 Elektrolyt je nebezpečná látka, která způsobuje poleptání a podráždění očí a kůže. Ke 

kontaktu s elektrolytem může dojít při jeho přípravě, plnění do akumulátorů, vylévání 

z akumulátorů, na potřísněných obalech článků, při poškození článků, vystříknutí z článků   
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při nabíjení (plynování).  

Pro zamezení kontaktu s elektrolytem je nutné používání OOPP – ochranný oděv, 

ochranné brýle nebo ochranný štít, ochranné rukavice a gumová zástěra. 

Při zasažení očí nebo kůže je nutné poskytnutí první pomoci – výplach očí a oplach kůže 

velkým množstvím vody. V případě zasažení očí musí být zaměstnanci okamžitě zajištěna 

lékařská péče. Při zasažení kůže je možné použít neutralizační roztok (mírně kyselý roztok), 

při větším zasažení vyhledat lékaře. Při požití  se neposkytuje první pomoc, je nutné okamžitě 

volat rychlou záchrannou službu. 

Jestliže na článku vznikne závada, v jejímž důsledku může dojít k úniku elektrolytu, musí 

být uniklý elektrolyt zachycen v záchytné vaně o obsahu minimálně jednoho článku.           

[10, 11, 12] 

 

4.3.4 Zvláštní požadavky na akumulátorovny 

− Ni-Cd a olověné baterie se zásadně umísťují v oddělených prostorech, aby bylo 

zabráněno záměně nářadí, záměně elektrolytu a vody k doplňování. 

− Elektrická instalace musí být vhodná do prostředí s nebezpečím výbuchu. 

− Podlahy musí být nepropustné, chemicky odolné proti působení elektrolytu, 

v antistatickém provedení proti vzniku elektrostatického náboje. 

− Budova musí splňovat požadavky na větrání – minimální přívod vzduchu musí 

odpovídat průtoku větraného vzduchu Q [[mm33]].  

− Prostory s bateriemi musí být označeny bezpečnostními tabulkami – zákaz 

otevřeného ohně, zákaz kouření, nebezpečné napětí (nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem), nebezpečí výbuchu, nebezpečí poleptání, výstraha používej OOPP, 

informační značky – pokyny pro první pomoc. [10, 11, 12] 

 

4.3.5 Další požadavky 

Všechny baterie musí být dodávány s návodem od výrobce, který obsahuje technické 

údaje a ustanovení týkající se bezpečnostních doporučení, provozu a údržby a informacemi              

o likvidaci a recyklaci. Každá baterie musí být označena trvanlivě identifikačním štítkem 

s těmito povinnými údaji: 

− jméno výrobce nebo dodavatele 

− typové označení baterie 
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− výrobní číslo baterie 

− jmenovité napětí baterie 

− kapacita baterie s údaji o době vybíjení 

− provozní hmotnost (nepožaduje se pro monoblokové baterie) 

Dalším označením je symbol recyklační značky s přeškrtnutým kontejnerem na odpad       

a značka CE u trakčních baterií se jmenovitým napětím převyšujícím 75 V. [10, 13] 

 

Obrázek 6: Značení pólů a některé bezpečnostní symboly na baterii 
 

4.3.6 Značení nikl-kadmiových akumulátorů 

Každý článek musí být označen dle ČSN EN 60623 ed. 2 [13]:  

• K – označení pro uzavřené větrané nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články 

• L (M, H, X) – označení nízké hodnoty vybíjecího proudu (střední, vysoké, velmi 

vysoké) 

• „skupina číslic“ - vyjadřují zaručenou kapacitu článku v ampérhodinách 

• P – článek v pouzdru z plastických materiálů (článek z oceli je bez označení) 

• Příklad: KH 185 P 

• jméno nebo identifikace výrobce nebo dodavatele 

• kladný vývod – červená podložka nebo zahloubená nebo vystouplá značka + 

 

4.4  Akumulátory používané na ŽKV 

Na ŽKV se používají akumulátory podle výrobní dokumentace vozidla, která musí být 
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schválena Drážním úřadem. Pokud chce provozovatel vozidla používat jiné baterie musí 

požádat Drážní úřad o souhlas na změnu schváleného stavu a teprve po jejím povolení je 

možné nový typ baterií používat. [31] 

Používají se akumulátory alkalické a akumulátory kyselé. Akumulátory kyselé mají 

olověné elektrody a elektrolytem je kyselina sírová, zpevněná v nestékavém gelu kyseliny 

křemičité. Gelové baterie se označují jako bezúdržbové, což znamená, že není třeba po celou 

dobu jejich životnosti doplňovat hladinu elektrolytu nebo elektrolyt měnit. Jako uzavírací 

ventily se používají přetlakové, jednocestné ventily, které není možné otevřít bez jejich 

poškození. Při provozu je nutné dodržovat stejná bezpečnostní opatření jako u baterií 

s tekutým elektrolytem. Při provozu a nabíjení baterie také plynují, i když podstatně méně než 

alkalické akumulátory (výrobce udává až 5x méně). Proto je třeba věnovat pozornost větrání 

prostoru, ve kterém jsou nabíjeny nebo instalovány. Baterie se od výrobce dodávají jako 

souprava článků uložených v železných nosičích. [21, 22, 52]  

Alkalické Ni-Cd akumulátory na ŽKV se používají v provedení uzavřených větraných 

akumulátorových článků: každý článek je opatřený víkem s otvorem pro unikání plynů. 

Baterie se používají jako souprava článků umístěných v nosičích z dřevěné překližky, příp. 

jiného materiálu. Nosiče jsou vybaveny čelními vývodními svorkami. Článek je tvořen 

průhlednou polypropylénovou nádobou různé velikosti dle typu článku. Vnitřní konstrukce je 

spojena s dvěma vnějšími vývody v horní části nádoby. Mezi vývody je umístěna zátka           

s bezpečnostní vložkou pro plnění elektrolytu. [17] 

Elektrolytem je vodný roztok hydroxidu draselného (KOH) a hydroxidu lithného (LiOH)  

v demineralizované vodě. Elektrolyt se připravuje rozpouštěním pevného KOH (pelety)          

a LiOH (krystaly) v upravené vodě nebo ředěním koncentrovaného roztoku (min. 50%) 

upravenou vodou a přidáním krystalického LiOH. Výsledná kvalita elektrolytu je velmi 

závislá na čistotě vstupních surovin. Pro chemické látky i používanou vodu jsou dány 

požadavky na přípustné množství nečistot v technických normách nebo požadavcích výrobce 

baterií. [15, 20] 

 

4.4.1 Použití akumulátorů na ŽKV 

Na železničních kolejových vozidlech se používají z hlediska požadavků na hodnotu 

vybíjecího proudu akumulátory dvojího typu.   

Na hnacích vozidlech dieslové trakce se používají akumulátorové baterie, které jsou 

zdrojem vysokého proudu pro krátkodobou spotřebu. Slouží ke startování spalovacích motorů 
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a záložní napájení  elektrických zařízení na vozidle. V elektrických lokomotivách se  energie  

z baterií používá k pohonu zařízení, která ovládají zvedací mechanismus pantografu 

k připojení na trolej a jako záložní zdroj pro palubní systém nízkého napětí. Dále se využívá 

pro napájení elektromagnetického brzdného systému v případě výpadku dodávky vysokého 

napětí z troleje. [17, 21] 

 V osobních vozech jsou baterie používány jako napájecí zdroj pro napájení osvětlení, 

větrání či klimatizace, spínacích prvků, nouzové brzdy a protismykového systému, který se 

průběžně dobíjí při provozu vozů. Těmto požadavkům vyhovují baterie se střední hodnotou 

vybíjecího proudu. [17, 21]     

V současnosti nejrozšířenější typy akumulátorových baterií na ŽKV: 

• Typ KPH, typ KPM, výrobce firma Saft Frak [17]: 

− uzavřený větraný nikl-kadmiový článek, nosič z dřevěné překližky  

− alkalický elektrolyt KOH 

− typ KPH - kapacita baterie 14 – 265 Ah, 

− typ KPM – kapacita baterie 11 – 375 Ah 

− životnost až 20 let 

− pracují v teplotním rozsahu od -50°C do +70°C 

− vyrobeno v souladu s požadavky ČSN EN 60623 

− výrobce garantuje kvalitu svých výrobků v souladu s ISO 9001 

− výrobce má zaveden ekologický management dle ISO 14001 

− kompletní recyklační servis 

− typ KPH – vhodný pro krátkodobé vybíjení relativně vysokým proudem s trváním 

do 30 minut (např. elektrické a dieslové lokomotivy) 

− typ KPM – pro elektrickou zátěž v trvání 30 minut až 3 hodiny, případně smíšená 

zátěž (např. osobní vagóny) 

 

• Typ FNC výrobce fi. Hoppecke (Německo) [16] 

− uzavřený větraný nikl-kadmiový článek, nosič z dřevěné překližky  

− alkalický elektrolyt KOH 

− typ KM – kapacita baterie 60 - 325 Ah (vhodné pro osobní vozy) 

− životnost až 20 let 
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Obrázek 7: Baterie Ni-Cd [14] 
 

Obrázek 8: Baterie Sonnenschein RAIL [18] 

• Sonnenschein - typ PzV DIN BS, typ RAIL SRP, výrobce Německo, dodavatel do ČR 

firma IBG Praha [21]: 

− olověná baterie s pevně vázaným elektrolytem v gelu 

− typ PzV - kapacita 64 – 720 Ah, typ RAIL – kapacita 33 – 240 Ah 

− životnost 1200 nabíjecích cyklů dle EN 60 254-1 

− po celou dobu životnosti baterie bez doplňování demineralizovanou vodou, bez 

výměny elektrolytu 

− vyrobeno dle DIN/ISO 9001 

− vyrobeno s ohledem na ŽP dle DIN/EN ISO 14001 

Akumulátorové baterie na vozidlech jsou uloženy v samostatném boxu pod skříní vozidla 

(obr. 4). Box je vybaven rámem a kolejničkami pro umístění nosičů s bateriemi. Jednotlivé 

nosiče jsou dohromady propojeny kabely a jako celek připojeny připojovacím kabelem           

k elektroinstalaci vozidla (hlavní rozvaděč vozidla). Box musí být uzamykatelný, aby 

nemohlo dojít k nežádoucí manipulaci při odstavení vozidla. Box musí mít větrací otvory, 

protože při provozu odchází z baterií plyn (vodík) a mohla by zde vzniknout výbušná 

atmosféra. Na některých vozidlech (osobní vozy) se používá systém centrálního doplňování 

elektrolytu upravenou vodou. Protože ale došlo k několika případům (viz část „Mimořádné 

události) přiškrcení trubiček pro doplňování elektrolytu, které zajišťují i odvětrání článku. 

DKV Olomouc tento systém již neprovozuje. [10] 
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Obrázek 9: Bateriový box na motorovém voze řady 843 
 
 

 

Obrázek 10: Otevřený box s gelovými bateriemi (typ 4EPzV 440) při nabíjení  
 

 
Tabulka 6: Typy baterií na osobních a řídících vozech [16, 17, 22] 

Typ baterie chemie 
Počet 
článků 

[ks] 

Napětí 
článku 

[V] 

Napětí 
sady [V] 

Kapacita 
[Ah] 

Hmotnost 
nosiče 

s články 
[kg] 

Ferak KPM 120P NiCd/KOH 20 / 40 1,2 24 / 48 120 39 

Ferak KPM 375 P NiCd/KOH 20 / 40 1,2 24 / 48 375 52 

Ferak NKO 118 NiCd/KOH 20 / 40 1,2 24 / 48 118 34 

Hoppecke FNC 410 L - DR NiCd/KOH 20 1,2 24 375 57 

4V 8EPzV 440S Pb/Gel 12 2 24 440 79 
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Tabulka 7: Typy akumulátorů na hnacích vozidlech [16, 17] 

Typ baterie chemie 
počet 
článků 

[ks] 

napětí 
článku 

[V] 

Napětí 
sady 
[V] 

Kapacita 
[Ah] 

Hmotnost 
nosiče 

s články 
[kg] 

Řada 
vozidla 

SRP 12V 175A Pb-Gel 2 12 24 175 

67 701, 714, 
731, 742, 

754,  

KPM 250 NiCd 
20 a 
80 1,2 24 a 96 250 

41 
799 

KPH 150 P NiCd 75 1,2 110 150 

51 731, 742, 
749, 754, 
843, 851 

24 V SRP 12 V 350 A Pb-Gel 12 2 24 350 87 750.7 

KPH 80 P NiCd 38 1,2 48 80 35 810 

A510/110 Ah Pb-Gel 10 10 48 110 82 810 

A512/140 Ah Pb-Gel 2 12 24 140 86 814 

6V 4PzV 220 Ah Pb-Gel 25 2 50 220 71 843 

KPM 120 P NiCd 36 1,2 48 120 
39 110, 460, 

140/141 

4V 8EPzV 440  Pb-Gel 12 2 24 440 79 640 

 

4.4.2 Zaměstnanci podílející se na údržbě akumulátorů 

Vzhledem k tomu, že akumulátorové baterie patří do systému elektroinstalace 

železničního kolejového vozidla, musí mít všichni zaměstnanci podílející se na jejich údržbě 

zdravotní způsobilost a odbornou kvalifikaci podle prováděcího předpisu k zákonu o dráhách, 

což je vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 

způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Činnosti na těchto zařízeních 

mohou provádět jen osoby s elektrotechnickou kvalifikací podle přílohy č. 4 této vyhlášky. 

[35] 

 

4.5  Údržba baterií na ŽKV 

Údržba baterií se provádí podle návodu k použití od výrobce [16, 18, 22] s přihlédnutím 

k termínům pro přístavbu vozidel do plánovaných oprav podle předpisů ČD. 

Na ŽKV se provádí údržba akumulátorů ve dvou stupních. Vizuální prohlídka 

akumulátorů bez jejich demontáže přímo na vozidle se provádí na hnacích vozidlech při 
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stupni údržby hnacího vozidla „Provozní ošetření“ a na tažených vozidlech při malé 

prohlídce. Tyto práce probíhají na odstavených vozidlech na halách v depu. Údržba 

demontovaných akumulátorů se provádí na specializovaném pracovišti (akumulátorovna, 

nabíjecí stanice). Akumulátory se demontují z vozidla v případě zjištění závažnější závady, 

která není odstranitelná bez demontáže z vozidla a při periodických opravách jak hnacích, tak 

i tažených vozidel. Termíny těchto periodických oprav jsou dány předpisem ČD V 25 – 

Předpis pro údržbu elektrických a motorových hnacích vozidel a  předpisem ČD V 66 – 

Předpis pro opravy železničních vozů. Stupeň periodické opravy prakticky závisí na počtu 

ujetých kilometrů, kterým se řídí přístavba vozidla do opravy.  

Stupeň 1 (Provozní ošetření, malá oprava) - údržba spočívá v kontrole stavu baterií přímo na 

vozidle bez jejich demontování (obr. 5). Provádí se: 

• vizuální kontrola baterie (čistota a stav baterie a článků, dotažení uzávěrů, kontrola 

průchodnosti uzávěrů) 

• kontrola spojek a kabelů (čistota spojek, dotažení svorníků a připojovacích 

kabelových ok, očištění) 

• kontrola výšky hladina elektrolytu (doplnění upravenou vodou) – u Ni-Cd baterií 

Baterie se očistí mechanicky nebo stlačeným vzduchem. Pro provozní dobíjení se baterie 

připojují k el.síti přes zařízení – nabíječ.  

 

Obrázek 11: Ni-Cd baterie osobního vozu před malou opravou (typ KPM 375) 
 

Stupeň 2 (Periodická oprava) - údržba se provádí na demontovaných bateriích Ni-Cd. 

• kontrola stavu baterie, kontrola spojek a kabelů, očištění baterií, kontrola výšky 
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hladiny elektrolytu, kontrola hustoty elektrolytu, kontrola stupně karbonizace 

elektrolytu 

• kontrola napětí článků při zatížení 

• dočištění přístupných míst od nečistot a rzi, nakonzervování kovových částí baterie 

• kontrola izolačního stavu baterií, označení baterie po opravě. 

 

4.5.1 Údržba nikl-kadmiových baterií  

Tato údržba a opravy baterií se provádí na specializovaném pracovišti (nabíjecí stanice, 

akumulátorovna). Baterie se demontují z vozidla a na přepravním vozíku se přemístí            

do nabíjecí stanice. Baterie (články v nosičích) se očistí horkou parou, osuší se stlačeným 

vzduchem. Zaměstnanec odebere vzorek elektrolytu do nádobky a předá jej do provozní 

laboratoře k rozboru na obsah znečisťujících látek – uhličitanů. Pokud je elektrolyt 

vyhovující, provede zaměstnanec kontrolu stavu baterií vzhledem ke kapacitě (kapacitní 

zkouška). Do nosičů se seřadí články s podobnou kapacitou. Pak se provede nabití baterie. 

V případě, že je elektrolyt nevyhovující, zaměstnanec elektrolyt vylije do sběrné nádoby   

a článek vypláchne upravenou vodou až je voda zcela čistá. Potom článek naplní novým 

elektrolytem po rysku. Vyčká určitou dobu a pak zkontroluje výšku hladiny elektrolytu, pokud 

je potřeba, tak jej doplní. Články se připojí na nabíjecí kabely a provede se jejich nabití.  

Články při nabíjení musí být vždy otevřené, protože dochází k plynování. Po ukončeném 

procesu nabíjení se baterie uloží do regálu pro další použití nebo se vrátí na vozidlo. 

V případě potřeby zaměstnanec provádí drobné opravy na nosičích a pokud jsou po čištění 

paročističem mokré, přemísťují se na sušící lavici, kde se suší proudem teplého vzduchu.   

[16, 18] 

 

4.5.2 Příprava elektrolytu pro nikl-kadmiové baterie 

Pro přípravu elektrolytu (i jeho skladování) se musí používat pouze nádoby k tomu určené, 

většinou z plastu nebo nerezové oceli. Voda musí být demineralizovaná (destilovaná nebo 

neionizovaná, zkráceně „demi“), množství KOH se použije podle tabulek výrobce baterií. Na 

jeden litr elektrolytu se přidává 10g hydroxidu lithného LiOH.H2O (monohydrát), sloužící 

k udržení kapacity článků a tím prodloužení jejich životnosti. [15, 20] 

Postup při rozpouštění pevného KOH: 

- do nádoby se nalije o něco menší množství upravené vody než uvádí tabulka 
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výrobce baterií 

- do vody se nasype LiOH a míchá se až do úplného rozpuštění ( LiOH se může 

přidávat i do hotového elektrolytu) 

- do roztoku se opatrně přidají pelety KOH a pečlivě se míchají do úplného 

rozpuštění.  

- protože se roztok silně zahřeje musí se nechat ochladit na pokojovou teplotu    

a přidáním upravené vody se upraví jeho hustota na požadovanou hodnotu. 

Pokud se používá tekutý koncentrovaný roztok hydroxidu přepustí se do 

míchací nádoby požadované množství koncentrátu a a za stálého míchání se 

přidá dostatečné množství upravené vody a upraví se jeho hustota. [15, 20] 

 

Plnění článků - články se plní elektrolytem asi 20 mm nad vyznačenou spodní rysku. 

Vyčká se 4 až 24 hodin a pak se podle potřeby přidá elektrolyt, pokud hladina poklesla.  

Před výměnou elektrolytu je vhodné baterie (články) vybít, pokud se opětovně nenaplní 

novým elektrolytem do 20 minut po vylití. Baterie, které jsou prázdné nejsou úplně vybité, 

mohou trvale ztratit kapacitu a vytvořené teplo může způsobit požár. [20] 

Vadný elektrolyt se nesmí vylévat do odpadu nebo výlevku, pouze do sběrné jímky k tomu 

určené. 

 

4.5.3 Údržba gelových baterií 

Údržba gelových baterií spočívá v převážné míře pouze ve vizuální kontrole stavu baterie, 

zda baterie není mechanicky poškozena, případně zda na jejím povrchu nejsou stopy po 

uniklém elektrolytu (bílá krystalická usazenina). Tento jev by se neměl vyskytovat                  

u „zaběhlých“ baterií. Dále se měří celkové napětí baterie a napětí jednotlivých článků. [22] 

Při roční kontrole se provádí kontrola bateriových propojek na výskyt koroze a očištění 

baterií od nečistot. Baterie se mohou čistit omytím vodou s přídavkem saponátu nebo 

ostříkáním horkou vodou a ofoukáním stlačeným vzduchem nebo párou. Po očištění musí být 

baterie suché, proto mokrý proces je vhodný použít při demontovaných bateriích, kdy je 

možné baterie pečlivě vysušit. [22] 

Pokud se při měření napětí baterií zjistí pokles napětí pod určitou hodnotu, případně je 

velký rozdíl napětí na jednotlivých článcích baterie nebo dojde k hlubokému vybití je nutné 

provést tzv. vyrovnávací nabíjení externím zdrojem. Toto se provádí např. v nabíjecí stanici. 

[22] 
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4.5.4 Nabíjení baterií 

Nabíjení je proces při němž je akumulátorovému článku dodávána z vnějšího zdroje 

elektrická energie, která v něm vyvolá chemické změny a tím akumulaci energie ve formě 

elektrické energie. Při nabíjení je nutné dodržovat pokyny a postupy výrobce baterií. (obr. 12) 

[12, 18] 

 

Obrázek 12: Nabíjení baterií 
 

4.6  Ohrožení životního prostředí v souvislosti s používáním baterií 

Akumulátorové baterie na ŽKV obsahují nebezpečné látky, které mohou při nesprávném 

zacházení negativně ovlivnit složky životní prostředí. Je to především obsah olova a kadmia, 

která jsou klasifikována jako toxická a elektrolyt jako tekutý roztok KOH a kyselina sírová ve 

formě gelu. [19 ,49, 51] 

Nebezpečí pro životní prostředí: 

Kontaminace půdy/vody závadnou látkou - Únik elektrolytu z článků, únik odpadního 

elektrolytu (směs odpadního elektrolytu, vody znečištěné mazacími oleji a akumulátorovými 

oleji, obsahuje nebezpečné látky). 

Znečištění ovzduší TZL – Prach při čištění boxů pro uložení baterií na železničních 
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vozidlech tlakovým vzduchem, výpary z baterií při nabíjení – vzniká aerosol s obsahem 

nebezpečných látek (vodík, kyslík, KOH). 

Nebezpečný odpad – Nesprávné zacházení se vzniklým nebezpečným odpadem – 

odpadní alkalické a olověné akumulátory, odpadní elektrolyt, odpadní voda. 

[29, 30, 32] 
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5   Zajištění BOZP a ochrana životního prostředí při práci s akumulátorovými bateriemi 

Cílem celého systematického procesu zajištění BOZP i ochrany životního prostředí je 

nalézt všechna potenciální rizika, tzn. rizika, která mohou poškodit zdraví zaměstnanců nebo 

životní prostředí, a na základě jejich vyhodnocení stanovit opatření, která je buď zcela 

eliminují, nebo sníží jejich nebezpečí na přijatelnou úroveň. [3, 6] 

 

5.1  Zajištění BOZP 

Základní povinností zaměstnavatelů vůči zaměstnancům je vytvářet a udržovat bezpečné a 

zdraví neohrožující pracovní prostředí. Tohoto stavu zaměstnavatel dosahuje soustavným 

vyhledáváním nebezpečí vznikajících při vykonávaných činnostech nebo působením 

pracovního prostředí a jejich odstraňováním nebo snížením závažnosti.  Tento proces musí 

mít zaměstnavatel stanoven, naplánován, zdokumentován a kontrolován a potom mluvíme     

o řízení rizik. [3, 6, 26] 

Analýzy rizik jsou významným nástrojem při řízení rizik. Každá organizace musí stanovit, 

která rizika jsou přijatelná, u kterých jsou nutná preventivní opatření a která rizika jsou 

nepřijatelná z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí. V praxi se používají různé 

metody. Vždy je nutné vybírat takovou metodu, která umožní vybranou problematiku 

dostatečně prozkoumat a její výsledky mají požadovanou vypovídací hodnotu. Často se 

využívají kombinace několika metod pro dosažení lepších výsledků. [1] 

V tabulce č. 8 je uveden přehled často používaných metod pro analýzu rizik a v tabulce    

č. 9 vhodnost použití ve vztahu k etapě životního cyklu zařízení. 

Tabulka 7: Často používané metody analýzy rizik [1] 

Název metody: Anglický název: Zkratka 

Relativní hodnocení Relativ Ranking RR 

Bezpečnostní audit (prohlídka) Safety Review SR 

Analýza kontrolními seznamy Checklist Analysis CL 

Co se stane, když What – if Analysis WI 

Prvotní analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza nebezpečí a provozuschopnosti Hazard and Operability Study HAZOP 

Analýza příčin poruch a jejích následků Failure Modes and Effects Analysis FMEA 
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Tabulka 8: Často používané metody analýzy rizik [1] - pokračování 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Ebeny Tree Analysis ETA 

Analýza spolehlivosti člověka Human Reliability Analysis HRA 

Analýza příčin a následků Cause Consequence Analysis CCA 

 

Tabulka 8: Použití metod v různých životních fázích zařízení [1] 

 RR SR CL WI PHA HAZOP FMEA FTA ETA HRA CCA 

Výzkum a 
vývoj + - - + + - - - - - - 

Koncepční 
návrh 

+ - + + + - - - - - - 

Poloprovoz - - + + + + + + + + + 

Detailní 
návrh 

- - + + + + + + + + + 

Montáž/ 
najíždění 

- + + + - - - - - + - 

Běžný 
provoz 

- + + + - + + + + + + 

Modifikace + + + + + + + + + + + 

Šetření 
nehod 

- - - + - + + + + + + 

Prověření - + + + - - - - - - - 

Legenda:  + Běžně používané a aplikovatelné metody 

-  Zřídka používané nebo nevhodné metody 

 

Stručná charakteristika jednotlivých metod: 

Relativní (indexové) metody (RR) – je to celá řada tzv. indexových metod, jejich výhodou je 

rychlá aplikace, míra nebezpečnosti se posuzuje prostřednictvím bodů (indexů). [1] 

Nesystematické metody: 

• Bezpečnostní audit (SA) – slouží k porovnání skutečného a normativně požadovaného 

stavu 
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• Co se stane, když (WI) – položením otázky „co se stane, když“ se snaží identifikovat 

možná nebezpečí 

• Kontrolní seznamy (CL) – seznam kontrolních otázek ke kontrolovanému systému, 

často se využívá k porovnání skutečného stavu s požadavky právních předpisů, 

odpovědi na otázky ANO, NE, NENÍ VHODNÉ případně NENÍ TŘEBA VÍCE 

INFORMACÍ. [1] 

Systematické metody: 

• Studie nebezpečí a provozuschopnosti HAZOP) – vychází z předpokladu, že každé 

kritické situaci předchází odchylka od normálního stavu. Základem metody je rozdělení 

systému na jednodušší podsystémy, ke zjišťování příčin a následků se využívá tzv. 

klíčových slov, např. NENÍ, VĚTŠÍ, A TAKÉ, … 

• Analýza příčin poruch a jejích následků (FMEA) – používá se k nalezení poruch 

jednotlivých systémů nebo jejich částí (prvků). Každý prvek se hodnotí na základě 

položení dvou základních otázek: 

Jak se může daný prvek poškodit? 

Co se stane, když se daný prvek poškodí? 

Pokud zařadíme prvek kritičnosti a pravděpodobnosti výskytu poruchy, je možné 

provést kvantitativní hodnocení (FMECA – Analýza možností následků a kritičnosti 

poruch). 

• Analýza stromem poruch (FTA) – slouží k identifikaci zdrojů rizik, na počátku je tzv. 

VRCHOLOVÁ UDÁLOST (TOP) a hledají se příčiny, které ji mohly způsobit. 

• Analýza stromem událostí (ETA) – metoda hledající cestu od iniciační události 

k možným následkům. 

• Analýza příčin a následků (CCA) – je kombinací metod ETA a FTA. 

• Analýza spolehlivosti člověka (HRA) – slouží k hodnocení lidského činitele ve 

výrobním procesu. [1] 

Opatření, která organizace přijme na základě provedené analýzy a hodnocení rizik musí 

být nejméně na úrovni legislativních požadavků. Pokud proces nesplňuje tyto základní 

(minimální) požadavky na bezpečnost je nepřijatelný. Základní požadavky jsou stanoveny 

v jednotlivých zákonech a konkretizovány v prováděcích předpisech k těmto zákonům. [3] 
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5.2  Zajištění ochrany životního prostředí 

Stejným způsobem jako zaměstnavatel přistupuje k BOZP svých zaměstnanců musí 

přistupovat i k řešení problematiky týkající se ochrany životního prostředí, tzn. musí: 

• vyhledávat negativní vlivy působící na životní prostředí (znečištění = riziko) 

• provést hodnocení  rizik pro jednotlivé složky životního prostředí 

vyplývajících z tohoto znečištění, stanovit závažnost 

• navrhnout nápravná opatření k omezení či eliminaci znečištění 

Při činnostech s bateriemi jsou pro ochranu ŽP nejvýznamnější tyto dva negativní vlivy: 

1. možnost znečištění ŽP bateriemi po ukončení jejich životnosti 

2. možnost znečištění ŽP elektrolytem 

 

5.2.1 Baterie jako odpad 

Škodlivost baterií pro ŽP je způsobena především obsahem toxických látek (rtuť, 

kadmium, olovo), proto se baterie v okamžiku ukončení používání stávají nebezpečným 

odpadem. Prvním krokem pro omezení vlivu vyřazených baterií na ŽP je snižování obsahu 

toxických látek v bateriích už výrobcem a upřednostnění používání sekundárních 

elektrochemických článků. Pokud baterie obsahují některou z toxických látek, musí být 

viditelně označeny jejím chemickým symbolem (např. Cd pro kadmium). Baterie musí být 

také označeny symbolem přeškrtnutého kontejneru pro zpětný odběr a oddělený sběr. To 

znamená, že baterie nesmí skončit společně s jinými druhy odpadů. [7, 8, 29, 46] 

 

Obrázek 13: Symbol pro zpětný odběr [46] 
 

Aby bylo dosaženo podstatného snížení ekologické závadnosti baterií, ukládá legislativa 

členským státům Evropské unie povinnosti při uvádění baterií na trh a hlavně povinnosti při 

jejich likvidaci výrobcům. Na roveň výrobcům jsou postaveny právnické i fyzické osoby 

oprávněné k podnikání, které poprvé uvedou na trh v členských státech EU baterie nebo 
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akumulátory v rámci své obchodní činnosti.  U baterií se striktně vyžaduje separovaný sběr, 

který pomůže výrazně omezit znečišťování směsného odpadu cizorodými látkami a plýtvání 

surovinami. Evropská směrnice ukládá výrobcům provádět zpětný odběr od konečných 

uživatelů bez nároku na úplatu a bez ohledu na druh baterie na místě určeném pro zpětný 

odběr. [7,  25,  29] 

Novelou zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která implementuje do legislativy ČR 

Evropskou směrnici 2006/66/ES, se rozšířil zákaz baterií a akumulátorů uváděných na trh 

(dříve baterie a akumulátory s nadlimitním obsahem rtuti) o přenosné baterie a akumulátory 

s obsahem kadmia ve stanovené koncentraci, byly stanoveny cíle sběru pro přenosné baterie, 

účinnost procesů materiálového využití, zákaz spalování baterií a akumulátorů, povinnosti 

posledních prodejců stanovených přílohou zákona vždy odebírat přenosné baterie                    

a akumulátory a byly nastaveny pravidla vzniku a provozování kolektivního systému. Výrobce 

je povinen zajistit zpracování a materiálové využití odpadních baterií za použití nejlepších 

dostupných technik (obr. 14). [25, 29] 

Výrobci baterií jsou vedeni v Seznamu výrobců baterií, který je veřejně přístupný na 

stránkách MŽP. Tito výrobci jsou povinni MŽP posílat každoročně do 31. 3. výroční zprávu 

obsahující údaje o výrobě, zpětném odběru a recyklaci baterií. Nově vyrobené baterie musí 

být u každého výrobce evidovány podle hmotnosti zvlášť pro nikl-kadmiové, pro olověné             

a ostatní baterie. Minimální úroveň zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů 

musí dosáhnout daného procentuálního podílu k nově uvedeným bateriím na trh. Do 

26.9.2012 je to  25%, do 26.9.2014 45%. Například Velká Británie začínala v r. 2007 na 3% 

recyklovaného množství přenosných baterií a v r. 2012 chce dosáhnout 25% podle požadavků 

směrnice, což činí přibližně 7 500 t. [7, 33] 

Tabulka 9: Sledované údaje ke zpětnému odběru v ČR za rok 2011 [55] 

Skupina Množství výrobků, na které se zpětný 
odběr vztahuje [t] 

Množství zpětně odebraných 
výrobků [t] 

Přenosné baterie a 
akumulátory 

3 392,87 854,96 

Průmyslové baterie 
a akumulátory 

6 448,47 5 534,89 

Automobilové 
baterie 

17 084,65 18 524,65 
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Pro srovnání MŽP uveřejnilo ve své zprávě úroveň zpětného odběru kolektivních systémů 

a individuálního systému za rok 2010 ve výši 16,01%, kdy bylo na trh uvedeno 3280,52 t 

baterií a zpětný odběr byl 525,08 t. Za rok 2011 bylo dosaženo úrovně zpětného odběru ve 

výši 25,6%, takže cíle daného směrnicí bylo dosaženo o rok dřív. [55] 

 

Obrázek 14: Životní cyklus baterií v SAFT-FERAK [17] 
 

Pro odpadové hospodářství každé firmy musí přednostně platit tato hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: 

− předcházení vzniku odpadů 

− příprava k opětovnému použití 

− recyklace odpadů 

− jiné využití odpadů, například energetické využití 

− odstranění odpadů [29] 

 

5.2.2 Elektrolyt 

Možnost znečištění ŽP elektrolytem přichází hlavně do úvahy pokud se jedná o tekutý 

elektrolyt, v případě této diplomové práce je to alkalický elektrolyt – vodný roztok hydroxidu 

draselného. Informace o čistém hydroxidu draselném jsou uvedeny v bezpečnostním listu 

[BL] . Při úniku způsobuje KOH vysoký nárůst pH, což může mít negativní vliv na ryby, 
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plankton a nepohyblivé organismy. Pokud není pH neutralizováno, produkt může být 

v důsledku alkalinity toxický pro vodní organismy. [49] 

Elektrolyt, který je v akumulátorových článcích, obsahuje určité množství vyloučeného 

niklu a kadmia. Kadmium je klasifikováno jako látka vysoce toxická a látka nebezpečná pro 

životní prostředí. Pokud se elektrolyt z baterií vylévá kvůli výměně, je nutné provádět 

separovaný sběr, tzn. shromažďovat tento odpad samostatně ve sběrné nádobě a předávat 

odpad oprávněné firmě k likvidaci. Katalogové číslo odpadu: 16 06 06. [29, 36] 

Zákon o vodách uvádí kadmium v seznamu zvlášť nebezpečných látek, nikl v seznamu 

nebezpečných látek. K vypouštění těchto látek spolu s odpadními vodami podléhá povolení 

vodoprávního orgánu. Zákon také ukládá povinné kontroly stavu kanalizace, kterou se odvádí 

nebezpečné látky, a to jedenkrát za pět let provést zkoušku těsnosti. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Praktická část 

V praktické části bude provedena analýza a hodnocení rizik pro BOZP a ochranu ŽP při 

práci s akumulátorovými bateriemi na pracovištích DKV Olomouc. Na základě vyhodnocení 

rizik budou stanovena preventivní opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a ochraně ŽP.   

 

6   Analýza a hodnocení rizik při práci s akumulátorovými bateriemi v DKV Olomouc 

Práce s akumulátorovými baterie se prakticky ve všech depech provádí na dvou místech,   

a to přímo na vozidlech a pak v nabíjecí stanici (akumulátorovně). Postup prací na vozidlech 

je shodný s postupem uvedeným v čl. 4.5 – Stupeň 1 (malá oprava nebo provozní ošetření). 

Práce na demontovaných akumulátorech (Stupeň 2) se v jednotlivých depech liší podle 

vybavení vlastních nabíjecích stanic. Nabíjecí stanice DKV Olomouc byla dána do provozu 

v r. 2010. Je to moderní pracoviště, které by podle projektové dokumentace a následně 

kolaudace mělo splňovat požadavky na kvalitu údržby akumulátorů, svým vybavením 

odbourat fyzicky náročnou práci a stavební řešení by mělo splnit požadavky na ochranu 

životního prostředí. Analýza rizik by měla ukázat, zda tomu tak skutečně je. 

Analýze rizik budou v rámci uceleného pohledu podrobeny oba stupně prováděných prací 

s akumulátorovými bateriemi v DKV Olomouc.  

 

6.1  Popis objektu Nabíjecí stanice DKV Olomouc a jeho okolí 

Pracoviště nabíjecí stanice se nachází v areálu DKV Olomouc (obr. 15), organizačně je 

začleněno do Opravny vozů. Provádí se zde nabíjení, formování a opravy akumulátorů  ze 

všech železničních vozidel – osobních vozů i hnacích vozidel.  

 

6.1.1 Budova nabíjecí stanice  

Budova (obr. 16, 17) je projektována a následně zkolaudována pro činnosti spojené 

s údržbou akumulátorových baterií na železničních vozidlech. Na základě provedené 

technické prohlídky a zkoušky je pro elektrickou instalaci budovy vydán průkaz způsobilosti. 

Další průkaz způsobilosti je vydán pro tlakovou nádobu kompresoru.  
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Obrázek 15: Areál DKV Olomouc [53] 
 

Tabulka 10: Objekty DKV Olomouc (obr. 15) 

Číslo Název objektu Číslo Název objektu 

1 Kruhová hala 7 Garáže 

2 Administrativní budova 8 Revizní hala 

3 Dílny 9 Sklady 

4 Strojmistrovská budova 10 Sociální budova OV 

5 Stará akumulátorovna 11 Opravna vozů (OV) 

6 Nabíjecí stanice 
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Obrázek 16: Nabíjecí stanice DKV 
 

Stavebně je pracoviště rozděleno do několika samostatných místností, které slouží 

jednotlivým pracovním operacím. (obr. 17) Kyselé a alkalické baterie se v žádném případě 

nesmí nabíjet ve společné místnosti, proto jsou pro tyto činnosti vymezeny stavebně zcela 

oddělené prostory. Podlaha v místnostech je betonová, hladká, nepropustná. Všechny 

místnosti určené pro údržbu alkalických baterií jsou vybaveny samostatnou chemickou 

kanalizací ústící do uzavřené sběrné jímky o objemu 10 m3, podlaha je odolná působení 

hydroxidu draselného. Pracoviště je vybaveno havarijní soupravou KIT 212 pro likvidaci 

úniku nebezpečných chemických látek. 

Všechny místnosti jsou vybaveny vzduchotechnikou pro přívod čerstvého vzduchu            

a odvětrání plynů vznikajících při nabíjení. Pracoviště je vytápěno teplovodním topením 

řízeném z vlastní výměníkové stanice. Ve výměníkové stanici je ještě umístěn kompresor 

s tlakovou nádobou pro dodávku stlačeného vzduchu pro potřeby nabíjecí stanice a pohonná 

jednotka pro vzduchotechniku. Pro osvětlení pracoviště denním světlem jsou ve stropě 

umístěny světlíky a v bočních stěnách okna. Umělé osvětlení je pomocí zářivkového 

osvětlení.  

Součástí objektu je sociální zázemí pro zaměstnance, kancelář s výpočetní technikou         

a malá zámečnická dílna.  
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Obrázek 17: Půdorys nabíjecí stanice s rozmístěním strojů a technologií 
 

Vybavení prostor bezpečnostními tabulkami (obr. 18) 

− Nepovolaným vstup zakázán  

− Zákaz výskytu otevřeného ohně 

− Zde nejez, nekuř ani nepij 

− Pozor žíravina 
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− Pozor kluzký povrch 

− Používej ochranné pracovní pomůcky 

− Informativní tabulky: První pomoc při úrazu elektřinou, První pomoc při 

poleptání žíravinou 

 

Obrázek 18: Bezpečnostní tabulky v nabíjecí stanici 
 

6.1.2 Účel a vybavení jednotlivých prostor 

Strojní část technologického vybavení slouží k manipulaci s akumulátory na pracovištích  

a manipulaci mezi pracovišti (obr. 17). Základní princip manipulace s akumulátory spočívá 

v tom, že se baterie uloží na svařovaný rošt nazývaný skid. Skid s bateriemi se pojíždí pomocí 

ručního tlačení po válečkových dopravnících. Válečkové dopravníky jsou na všech 

pracovištích navzájem rovnoběžné a zároveň stojí kolmo ke kolejové dráze, která probíhá 

středem nabíjecí stanice a po ní se pohybuje vozík. Vozík umožňuje přepravu baterií na 

skidech mezi jednotlivými pracovišti. Válečkové dopravníky mají plastovou vložku, která je 

vyspádovaná k otvoru ve středu pole, pod kterým stojí sběrná nádoba pro úkapy elektrolytu 

(obr. 19, 20). 
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Obrázek 19:  Skid na válečkovém dopravníku 

 

Obrázek 20:  Vozík pro přepravu skidů, 
nabíjení baterií 

 

 
Vedle vstupních dveří místnosti č.1.07 s vykládacím stolem je umístěn přepravní obal       

o objemu 600 l s koncentrovaným elektrolytem – KOH (cca 50 % koncentrace) (obr. 21). 

Elektrolyt je pomocí čerpadla načerpán do rozvodu a přečerpán do míchací skleněné nádoby 

ve vedlejší místnosti č. 1.08 (obr. 22). V nádobě je naředěn upravenou vodou na požadovanou 

koncentraci (25 %). V této nádobě je možné připravit tekutý elektrolyt z pevného elektrolytu 

(peletky). Množství pevného elektrolytu a množství vody uvádí návod od výrobce baterií nebo 

norma. Do připraveného elektrolytu se přidá přibližně 1 % hydroxidu lithného (působí jako 

aditivum).  

 

Obrázek 21: Nádoba s elektrolytem a 
vykládací stůl 

 

Obrázek 22: Nádoba pro míchání elektrolytu 

 

V místnosti č. 1.08 pro plnění baterií elektrolytem se provádí čištění baterií paročističem, 

vylévání vadného elektrolytu z článků a vyplachování článků na otáčecím stole (obr. 23). 

V místnosti č. 1.03 se provádí na polohovacím pracovním stole drobné opravy baterií              
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a příslušenství a kompletace článků do nosičů po nabíjení. Místnost č. 1.04 slouží k nabíjení a 

formátování baterií – jsou zde 2 formátovací lavice a tři lavice pro rychlé nabíjení, místnost č. 

1.05A/B je vybavena sušícími stoly pro sušení mokrých nosičů. V místnostech č. 1.03, 1.04, 

1.07  jsou masivní železné regály pro ukládání celých baterií na skidech. V zámečnické dílně 

č. 1.17 je pracovní stůl s malou kotoučovou bruskou a stolní vrtačkou. 

 

Obrázek 23: Otáčecí stůl 
 

Pro nabíjení se baterie uloží na nabíjecí lavice a připojí (nakontaktují) na nabíjecí kabely 

(obr. 12). Při nabíjení musí být v chodu vzduchotechnika, bez ní proces nabíjení nezačne. 

Proces nabíjení je řízen elektronicky bez přítomnosti obsluhy. Vyvíjí se poměrně značné 

množství plynu, které musí být trvale odváděno vzduchotechnikou. Po ukončení nabíjení je 

vzduchotechnika v činnosti ještě hodinu, protože stále dochází k uvolňování plynu 

z nabíjených článků.  

Seznam strojního a technologického vybavení nabíjecí stanice: 

− Paročistič TECNOVAP STEAM BOX INDUSTRIAL 

− Pneumatický utahovák CLECO WP-455-4R, 2 ks 

− Elektrický paletizační vozík STILL EGV 14 

− Ruční nářadí 

− Vzduchotechnická jednotka 

− Válečková dráha a kolejový vozík pro převoz skidů 

− Hydraulický polohovací pracovní stůl 
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− Nabíječky alkalických a olověných akumulátorů HFR 48 80/120E 

− Nabíječka pro akumulátorový vozík ONBOARD 24/65 

− Akušroubovák BOSCH GSR 14,4 VE-2 Professional 

− Zařízení pro míchání elektrolytu 

− Zařízení pro vylévání elektrolytu 

− Plnící zařízení elektrolytu 

− Zařízení pro výrobu demineralizované vody AQUA OSMOTIC 02 

− Kompresor ATLAS COPCO 

 

6.1.3 Venkovní prostor 

Ve venkovním vyhrazeném prostoru pod střechou jsou v kontejnerech umístěny vyřazené 

baterie bez elektrolytu, které jsou určeny k likvidaci. V regále jsou zde uloženy vyřazené 

nosiče. Všechen tento odpad je klasifikovaný jako nebezpečný a jeho likvidace probíhá podle 

pokynů odpadového hospodáře podle zákona o odpadech. 

Vylitý elektrolyt společně s oplachovou vodou je shromažďován v uzavřené jímce, která je 

zapuštěna v terénu před objektem (obr. 24). Výška hladiny v jímce je kontrolována čidlem 

napojeným na výpočetní techniku v nabíjecí stanici a signalizací stavu naplnění. Vyčerpání     

a odvoz tohoto odpadu provádí oprávněná firma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 24: Umístění sběrné jímky před budovou NS [53] 
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6.1.4 Pracovní doba a zaměstnanci 

Pracoviště nabíjecí stanice není trvalým pracovištěm, je obsazeno nepravidelně, ne vždy 

po celou pracovní dobu. Obsazení závisí na potřebě provádět údržbu akumulátorů. Činnosti 

zde provádí zaměstnanci s profesí elektromechanik z pracoviště Opravny vozů a Opravny 

hnacích vozidel. Maximálně zde pracují tři zaměstnanci současně, většinou jeden až dva 

zaměstnanci. Kromě elektrokvalifikace musí zaměstnanci být oprávněni pracovat na UTZ 

tlakovém, protože při práci potřebují tlakový vzduch, který si připravují kompresorem 

s tlakovou nádobou. [34, 35] 

Vybavení zaměstnanců OOPP:   Pracovní ochranný oděv 

       Pracovní rukavice 

       Gumová zástěra 

       Ochranný štít, ochranné brýle 

       Pracovní obuv 

V nabíjecí stanici je zakázáno jíst pít a kouřit mimo sociální části. V kanceláři je umístěna 

lékárnička první pomoci v obvyklou výbavou a navíc s borovou vodou a vaničkou pro 

výplach očí. Na třech místech je u umyvadla připojena souprava s úpravou pro výplach očí. 

 

6.1.5 Dokumentace 

Pro pracoviště je zpracovány a vedeny tyto dokumentace: 

− Pravidla o BOZP a ochraně životního prostředí připráni s chemickými látkami 

a chemickými přípravky 

− Provozní deník nabíjecí stanice 

− Provozní deník tlakové nádoby 

− Plán údržby strojního zařízení, technologie a nářadí 

− Bezpečnostní listy KOH, LiOH, H2SO4 [19,49,50,51] 

− Návody k použití od výrobců pro Ni-Cd baterie a pro baterie Pb-gel [16,18,22] 

− Protokoly o určení prostředí, Plán revizí elektrozařízení 

− Plán zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

− Plán odborné přípravy zaměstnanců 

− Identifikační listy nebezpečných odpadů 
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6.1.6 Odpady 

Většina odpadů vznikajících při činnostech s bateriemi jsou kategorie „nebezpečný“. [36] 

Odpady jsou shromažďovány v určených nádobách s označením druhu odpadu, kódem 

odpadu a odpovědnou osobou. Stanoviště sběrné nádoby je určeno po dohodě s odpadovým 

hospodářem a je označeno vyvěšeným identifikačním listem odpadu. Všechny odpady se 

předávají k likvidaci oprávněné firmě na základě celopodnikové smlouvy sjednávané na 

úrovni Generálního ředitelství ČD. Množství vyprodukovaného odpadu jsou z ročních hlášení 

odpadového hospodáře DKV Olomouc. 

Tabulka 11: Seznam odpadů vznikajících při činnostech s akumulátory  

Název odpadu: Kategorie 
odpadu1): 

Kód 
odpadu: 

Množství 
odpadu v r. 

2010 [t] 

Množství 
odpadu v r. 

2011 [t] 

Množství 
odpadu v r. 

2012 [t] 

Ni-Cd baterie a 
akumulátory 

N  160602 22,165 20,850 21,715 

Olověné 
akumulátory2) 

N  160601 0,670 0,500 0,320 

Dřevo obsahující 
nebezpečné látky 
nebo 
nebezpečnými 
látkami 
znečištěné 

N  170204 0,680 0,708 0,662 

Odděleně 
soustřeďované 
elektrolyty 
z baterií a 
akumulátorů 3) 

N  160606 9,800 13,200 13,900 

Absorpční 
činidla, filtrační 
materiály, čistící 
tkaniny a 
ochranné oděvy 

N  150202 0,280 0,280 0,275 

1) - nebezpečný 

2) - včetně vyřazených akumulátorů dopravních vozíků 

3) – od 3/2010, včetně oplachové vody 
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6.2  Analýza a hodnocení rizik 

Analýza a hodnocení rizik při práci s akumulátorovými baterie na ŽKV se provádí za 

účelem zmapování stávající situace a pro stanovení výchozího bodu pro zlepšování 

pracovního prostředí z hlediska BOZP a ochrany ŽP. Část činností probíhá dlouhodobě 

v podobných podmínkách, druhá část je vykonávaná na novém pracovišti, které by mělo 

splňovat všechny současné požadavky legislativy. Na proces analýzy a hodnocení rizika je 

možné aplikovat Demingův cyklus PDCA, který je metodou postupného zlepšování (obr. 25). 

Nestačí rizika jen vyhledat a vyhodnotit, ale stejně důležité je na ně adekvátně reagovat, tedy 

rizika řídit, stanovit opatření a důsledně kontrolovat jejich zavedení a udržování. Dalším 

krokem je s časovým odstupem vyhodnotit účinnost opatření a případně stanovit opatření jiná, 

vhodnější. 

  

 
Obrázek 25: Demingův cyklus PDCA [54] 

 

Metoda postupného zlepšování je realizována ve čtyřech základních činnostech: 

Plánuj (PLAN) – naplánování zlepšení 

Dělej (DO) – realizace plánu zlepšování 

Kontroluj (CHECK) – ověření dosaženého výsledku realizace 

Jednej (ACT) – na základě ověření uprav opatření [54] 

 

6.2.1 Popis zvolené metody 

Pro hodnocení rizik při práci s akumulátory byla vybrána jednoduchá bodová metoda,  

která ohodnotí pravděpodobnost vzniku nežádoucího působení negativních vlivů  a stupeň 

závažnosti možných následků. Výsledné riziko se potom vypočítá jako součin 

pravděpodobnosti a následků. [2, 4] 
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Tabulka 12:  Pravděpodobnost vzniku nežádoucího jevu P [2, 4] 

Pravděpodobnost vzniku: Bodová hodnota 

Nepravděpodobná 1 

Nahodilá 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

 
Tabulka 13: Možné následky ohrožení N [2, 4] 

Následky: Bodová hodnota 

Poranění bez pracovní neschopnosti 1 

Poranění s pracovní neschopností 2 

Poranění s hospitalizací 3 

Vážný úraz nebo trvalé následky (nemoc z povolání) 4 

Poranění s následkem smrti 5 

 
Tabulka 14: Vyhodnocení rizika R = P x N  [2, 4] 

Riziko: Bodová hodnota Popis Riziková 
skupina 

Nízké 1-2 Přijatelné riziko R1 

Významné 3-9 Je nutné přijmout 
opatření ke snížení rizika 

ve stanoveném čase 

R2 

Vysoké 10-19 Je nutné okamžité snížení 
rizika 

R3 

Katastrofické 20-25 Do odstranění rizika 
zastavit provoz 

R4 

 

Při analýze a hodnocení rizik se postupovalo v těchto krocích: 

1) sběr dat 

2) identifikace nebezpečí 

3) stanovení pravděpodobnosti vzniku nebezpečí (P) 

4) stanovení závažnosti následků (N) 

5) vyhodnocení rizika (R = P x N) 

6) výběr a navržení opatření k odstranění nebo snížení rizika 

[2, 4, 5] 
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Krok 1: Sběr dat 

− prohlídka pracoviště – pracovní prostory, strojní zařízení, technologie 

− používané technologické postupy 

− stavební dokumentace 

− dokumentace ke strojnímu a technologickému zařízení  

− bezpečnostní listy používaných látek 

− revizní zprávy 

− protokoly o měření rizikových faktorů 

− plány údržby 

− záznamy o kvalifikaci zaměstnanců 

− pohovor se zaměstnanci 

− pozorování prováděných činností 

V této etapě bylo provedeno detailní seznámení se skutečným stavem při činnostech 

s akumulátory, aby bylo možné identifikovat nedostatky a nebezpečí, která mohou způsobit 

ohrožení zdraví zaměstnanců a poškodit životní prostředí. [2, 4, 5] 

 

Krok 2: Identifikace nebezpečí  

Nebezpečí byla identifikována na základě porovnání skutečného stavu s požadavky 

předpisů. Pro identifikaci nebezpečí byl použit kontrolní seznam [5], zvlášť pro vyhledávání 

nebezpečí při údržbě akumulátorů na vozidle a zvlášť pro činnosti v nabíjecí stanici.  

 

Krok 3: Stanovení pravděpodobnosti vniku nebezpečí 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku poškození zdraví bylo stanoveno v závislosti na 

prováděné činnosti, používaných strojích nebo nářadí a výskytu nebezpečných látek. Byla 

zohledněna délka pobytu v nebezpečné zóně a je-li možné omezit nebo úplně se vyhnout 

nebezpečí. [2, 4, 5] 

 

Krok 4: Stanovení závažnosti následků 

 Závažnost následků se stanovila na základě odhadu závažnosti poškození zdraví, 

předpokládané délky pracovní neschopnosti nebo trvání následků. [2, 4, 5] 
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Krok 5: Vyhodnocení rizika 

 Výpočet rizika byl proveden jako součin pravděpodobnosti a následků. Na základě 

matice rizik jsou stanovena rizika akceptovatelná a rizika, která je nutno řešit opatřením pro 

odstranění nebo snížení. Čím vyšší je hodnota rizika, tím rychleji je potřeba realizovat účinná 

opatření. [2, 4, 5] 

 

Tabulka 15: Matice rizik [4] 

Následky N: 

Pravděpodobnost 
P: 

Poranění 
bez PN* 

Poranění 
s PN* 

Poranění s 
hospitalizací 

Vážný 
úraz, 
trvalé 

následky 

Poranění 
s následkem 

smrti 

Nepravděpodobná 1 2 3 4 5 

Nahodilá 2 4 6 8 10 

Pravděpodobná 3 6 9 12 15 

Velmi 
pravděpodobná 

4 8 12 16 20 

Trvalá 5 10 15 20 25 

*PN – pracovní neschopnost 

      - akceptovatelné riziko (R1) – zanedbatelné riziko 

      - riziko snížit ve stanoveném čase nebo udržet na stávající úrovni (R2) 

        - riziko odstranit nebo snížit neprodleně (R3)         

      - riziko odstranit ihned nebo zastavit provoz (R4) – nepřijatelné riziko 

 

Krok 6: Výběr a navržení opatření k odstranění nebo snížení rizika 

Při výběru opatření je potřeba přihlížet k požadavkům předpisů a stanovit priority 

přijímaných opatření: 

1) odstranění nebo minimalizace rizik 

2) technická ochranná opatření 

3) organizační opatření 

4) osobní ochranné pracovní prostředky 

[2, 3, 4, 5] 
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6.3  Výsledky hodnocení rizik 

Vyhodnocení rizik pro BOZP bylo zaznamenáno ve dvou tabulkách, které jsou uvedeny 

jako příloha 1 – Hodnocení rizik: Práce s bateriemi na vozidle – údržba, demontáž, montáž; 

přeprava do nabíjecí stanice a příloha 2 – Hodnocení rizik: Práce s bateriemi v nabíjecí 

stanici. Vyhodnocení rizik pro ŽP bylo také uvedeno v tabulce, která je přílohou 3. U všech 

stanovených rizik jsou uvedena opatření pro jejich snížení či udržení na stávajícím stavu. 

 

6.3.1 Identifikace nebezpečí z hlediska BOZP 

Výsledkem činností v rámci prvního kroku, což byl sběr dat a studium dostupné 

dokumentace, je seznam nebezpečí, která se při údržbě baterií mohou vyskytnout. Nebezpečí 

jsou uvedena v tabulkové podobě, zvlášť pro činnosti při údržbě baterií na vozidle a zvlášť 

pro činnosti v nabíjecí stanici, protože se nejedná o totožná pracoviště a hlavně na obou 

místech mohou práce vykonávat různí zaměstnanci.  

Nástrojem pro identifikaci nebezpečí bylo porovnání skutečného stavu s legislativou a 

dalšími předpisy za pomoci kontrolních otázek uvedených v [5]. Seznam použitých předpisů: 

[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 49]. 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedena nalezená nebezpečí, úplné kontrolní seznamy 

jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Tabulka 16: Kontrolní seznam - identifikace nebezpečí: Práce s bateriemi na vozidle – údržba, 
demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice. 

Položka. 
č. 

Nebezpečí Ano Ne 

1. Nerovné nebo kluzké povrchy (uklouznutí, klopýtnutí, pád atd.) X  

2. Vozidla a mobilní stroje X  

4. Předměty a části s nebezpečnými povrchy (ostré, hrubé atd.) X  

7. Ruční nástroje X  

8. Vysoký tlak X  

9. Elektrické instalace a zařízení X  

10. Požár X  

11. Výbuch X  

12. Chemické látky (včetně prachu v ovzduší) X  

13. Hluk X  
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Tabulka 17: Kontrolní seznam - identifikace nebezpečí: Práce s bateriemi na vozidle – údržba, 
demontáž, montáž; přeprava do nabíjecí stanice - pokračování 

Položka. 
č. 

Nebezpečí Ano Ne 

16. Osvětlení X  

19. Zátěž teplem nebo chladem X  

20. Zvedání nebo přenášení břemen X  

21. Práce ve vnucených polohách X  

24. Nedostatečná odborná kvalifikace X  

Tabulka 18: Kontrolní seznam – identifikace nebezpečí: Práce s bateriemi v nabíjecí stanici 

Položka 
č. 

Nebezpečí Ano Ne 

1. Nerovné nebo kluzké povrchy (uklouznutí, klopýtnutí, pád atd.) X  

2. Vozidla a mobilní stroje X  

3. Pohyblivé části strojů X  

4. Předměty a části s nebezpečnými povrchy (ostré, hrubé atd.) X  

5. Horké nebo studené povrchy nebo materiály atd. X  

7. Ruční nástroje X  

8. Vysoký tlak X  

9. Elektrické instalace a zařízení X  

10. Požár X  

11. Výbuch X  

12. Chemické látky (včetně prachu v ovzduší) X  

13. Hluk X  

16. Osvětlení X  

20. Zvedání nebo přenášení břemen X  

24. Kvalifikace zaměstnanců X  

25. Práce se zobrazovacími jednotkami X  
 
 

6.3.2 Identifikace nebezpečí pro životní prostředí 

Kontaminace půdy/vody závadnou látkou  

− Únik elektrolytu z článků (obsahuje NL) při provozu vozů, při údržbě baterií na vozidle. 

− Únik elektrolytu z článků (obsahuje NL) při přepravě baterií z opravny vozů do nabíjecí 



53 

stanice. 

− Únik odpadního elektrolytu (směs odpadního elektrolytu, vody znečištěné mazacími 

oleji a akumulátorovými oleji, obsahuje nebezpečné látky) z netěsné kanalizace a sběrné 

jímky. 

− Únik odpadního elektrolytu při přečerpávání do cisterny vozidla. 

 

Znečištění ovzduší těžkými znečišťujícími látkami (TZL) 

– Prach při čištění boxů pro uložení baterií na železničních vozidlech tlakovým 

vzduchem. 

– Výpary z baterií při nabíjení – vzniká aerosol s obsahem nebezpečných látek (vodík, 

kyslík, KOH). 

 

Nebezpečný odpad 

– Nesprávné zacházení se vzniklým nebezpečným odpadem – odpadní alkalické a olověné 

akumulátory a jejich součásti, odpadní elektrolyt, odpadní voda. 

 

6.3.3 Výsledky stanovení pravděpodobnosti a závažnosti následků na zaměstnance a ŽP 

Při hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí a závažnosti následků pro 

zaměstnance byla zohledněna stávající bezpečnostní opatření.  

Při práci s bateriemi na vozidle bylo identifikováno 14 zdrojů nebezpečí. 

Pravděpodobnost, že dojde k jejich výskytu byla stanovena hodnotou 2 - nahodilá (12 

položek), hodnotou 3 - pravděpodobná (1 položka), hodnotou 4 - velmi pravděpodobná (1 

položka). Nejvyšší hodnotu výskytu (4) má nebezpečí poškození zdraví při zátěži chladem, 

kdy z důvodu práce v nevytápěné hale OV dochází ke zvýšení tělesné zátěže. K tomuto 

nebezpečí dochází v zimním období, pokud teploty klesají pod bod mrazu. Závažnost 

následků má hodnotu 2 - pracovní úraz s PN (6 položek), hodnotu 3 - pracovní úraz 

s hospitalizací (4 položky) a hodnotu 4 - vážný úraz, trvalé následky (3 položky). Nejvyšší 

hodnotu závažnosti následků (4) má nebezpečí při práci s tlakovým vzduchem, práci 

s elektrozařízením a neodborný zásah obsluhy nebo nepovolané osoby.  

Při práci s bateriemi v nabíjecí stanici bylo identifikováno 19 zdrojů nebezpečí. 

Pravděpodobnost, že dojde k jejich výskytu byla stanovena hodnotou 1 - nepravděpodobná (2 

položky), hodnotou 2 - nahodilá (13 položek), hodnotou 3 - pravděpodobná (4 položky).  
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Nejvyšší hodnotu výskytu (3) má nebezpečí poškození zdraví při vývinu aerosolů KOH při 

nabíjení baterií, nebezpečí poškození sluchu při použití paročističe a nebezpečí při manipulaci 

s břemeny a při pohybu po nabíjecí stanici. Závažnost následků má hodnotu 2 - pracovní úraz 

s PN (8 položek), hodnotu 3 - pracovní úraz s hospitalizací (7 položek) a hodnotu 4 - vážný 

úraz, trvalé následky (4 položky). Nejvyšší hodnotu závažnosti následků (4) má nebezpečí při 

práci s paročističem, práci s elektrozařízením, neodborný zásah obsluhy nebo nepovolané 

osoby a při nabíjení baterií, kdy dochází k vývinu plynů.  

Nebezpečí pro životní prostředí nebyla ohodnocena bodově, pouze byla stanovena 

opatření, aby nedošlo ke zhoršení stavu, protože stávající zajištění, mimo jeden případ, se jeví 

jako dostačující. 

 

6.3.4 Vyhodnocení rizik včetně odhadu přijatelnosti rizika pro zaměstnance a okolní ŽP 

Všechna identifikovaná rizika z oblasti BOZP jsou zařazena do rizikové skupiny R2 (R1), 

což znamená, že je potřeba pracovat na dalším snižování rizika nebo udržet jeho hodnotu na 

stávající úrovni. Výsledná matice rizik znázorňuje rozdělení jednotlivých rizik. 

Tabulka 19: Výsledná matice rizik pro BOZP 

Následky N: 

Pravděpodobnost 
P: 

Poranění 
bez PN 

Poranění 
s PN 

Poranění s 
hospitalizací 

Vážný 
úraz, 
trvalé 

následky 

Poranění 
s následkem 

smrti 

Nepravděpodobná 1/0 2/1 3/0 4/1 5/0 

Nahodilá 2/0 4/10 6/10 8/6 10/0 

Pravděpodobná 3/0 6/4 9/1 12/0 15/0 

Velmi 
pravděpodobná 

4/0 8/1 12/0 16/0 20/0 

Trvalá 5/0 10/0 15/0 20/0 25/0 

Vysvětlení: X/Y = hodnota rizika/počet položek 

      - akceptovatelné riziko (R1) – zanedbatelné riziko 

      - riziko snížit ve stanoveném čase nebo udržet na stávající úrovni (R2) 

        - riziko odstranit nebo snížit neprodleně (R3)         

      - riziko odstranit ihned nebo zastavit provoz (R4) – nepřijatelné riziko 

 

Nevhodné zajištění ochrany ŽP je při přečerpávání obsahu sběrné jímky do cisterny při 
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odvozu. Navržená opatření k této činnosti jsou uvedena v další kapitole. Nejzávažnější 

nebezpečí pro životní prostředí je nakládání se vzniklým nebezpečným odpadem (vyřazené 

akumulátorové baterie, odpadní elektrolyt), pokud se tak děje v rozporu se zákonem               

o odpadech a nebezpečí při používání chemické kanalizace a sběrné jímky (únik NL do 

půdy/vody) bez pravidelné kontroly stavu. 

Vyhodnocení všech bezpečnostních a environmentálních rizik se stalo podkladem pro 

vypracování Místního provozního a bezpečnostního předpisu pro práci v nabíjecí stanici DKV 

Olomouc, který zatím chyběl. Tento předpis je uveden v příloze 5. V předpise jsou kromě 

popisu zařízení a jejich užívání uvedeny požadavky na zajištění BOZP a ochrany ŽP 

v nabíjecí stanici. Všichni zaměstnanci, kteří zde pracují nebo vykonávají jiné činnosti, musí 

být s tímto předpisem seznámeni. 
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7   Diskuze a návrh bezpečnostních a environmentálních opatření 

Přestože při analýze a hodnocení rizik nebyla zjištěna žádná nebezpečí, která by 

bezprostředně ohrožovala život zaměstnanců a ŽP, zaslouží si některá nebezpečí větší 

pozornost, protože pokud se nechají bez povšimnutí, mohou začít působit problémy. Z tohoto 

důvodu vlastně analýzu rizik provádíme. Níže jsou podrobně rozvedeny i s konkrétním 

návrhem na opatření problematické činnosti nebo pracovní prostory. U navrhovaných opatření 

jsou upřednostňována technická opatření před organizačními, aby bylo co nejvíce sníženo 

nebezpečí selhání lidského činitele 

1. Místnost pro nabíjení Ni-Cd baterií. V této místnosti o celkové ploše 67 m2       

a průměrné výšce stropu 3,5m je umístěno 5 ks nabíjecích lavic – 2 lavice pro formování 

baterií a 3 lavice pro vyrovnávací nabíjení. Vyrovnávací nabíjení je ukončeno do 24 hodin, 

formovací nabíjení trvá až 70 hodin, kubatura místnosti je  234,5 m3. Odsávání je provedeno 

šesti nasávacími potrubími o kapacitě 135 m3/hod, celkem 810 m3. Výměna vzduchu je asi 3,5 

x za hodinu. Vypočítané množství přiváděného vzduchu pro zachování nevýbušné atmosféry 

je při maximální kapacitě dle rovnice (2) 307,36 m3, tzn. že výměna vzduchu by měla být 

dostatečná. Trvale se zde nepracuje, ale protože nabíjení je různé a na každou lavici vejde celá 

sada baterií s rozdílnou dobou nabíjení, je běžné, že se zde zaměstnanci musí pohybovat. 

Podle vyjádření zaměstnanců i z osobní zkušenosti je i při krátkodobém pobytu v této 

místnosti, především při formovacím nabíjení velmi nepříjemný pocit v ústech po louhu. 

V místnosti nebylo provedeno žádné měření na obsah škodlivin ve vzduchu (Cd, Ni, KOH), 

pouze v ostatních místnostech, kde se zaměstnanci zdržují převážně.  

Měření obsahu škodlivin (celosměnný časově vážený průměr koncentrací):  

0,00006 mg.m-3 Cd (PEL = 0,05 mg.m-3, NPK-P = 0,1 mg.m-3 [39]) 

0,004 mg.m-3 Ni (PEL = 0,05 mg.m-3, NPK-P = 0,25 mg.m-3 [39]) 

KOH neměřeno (PEL = 1 mg.m-3, NPK-P = 2 mg.m-3 [39]) 

Pro místnost nabíjení baterií bych doporučovala provést měření obsahu Cd a KOH 

v ovzduší, zda nejsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty. V případě, že se zjistí 

překračování povolených hodnot, bude nutné provést stavební úpravu spočívající v oddělení 

formovacích lavic od dalšího prostoru. Pokud hodnoty překročeny nebudou, bude nutné aspoň 

zajistit častější čištění odsávacího potrubí od usazených krystalů KOH, aby nedocházelo ke 

snižování kapacity odsávání (obr. 26, 27). V obou případech musí být zaměstnanci vybaveni 

odpovídající ochranou dýchacích cest – respirátorem. 
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Další možností je posílení vzduchotechniky, a to zvýšením počtu nasávacích potrubí a na 

to navazujícím osazením odsávací vzduchotechniky novým výkonnějším ventilátorem pro 

zvýšení kapacity celého odsávacího systému. Zároveň by se musela zvýšit i kapacita 

předehřevu přisávaného vzduchu, aby byla zachována minimální teplota pro nabíjení baterií.  

 

 

Obrázek 26: Zanesené hrdlo odsávání 
 
 

 

Obrázek 27: Usazené zkrystalizované výpary na vzduchotechnice 
 

2. Přeprava baterií na dopravním vozíku z opravny vozů do nabíjecí stanice. 

Vnitrozávodové komunikace včetně podlahy na halách opravny vozů jsou zhotoveny ze 

silničních panelů, které postupem času a provozu různě sesedají. Některá místa jsou 

dobetonována, koleje pro přístavbu vozů jsou na štěrkovém loži, přechody (přejezdy) přes 

koleje jsou vyvýšené. Celkově jsou tyto prostory vhodné jen pro pomalou a opatrnou jízdu 
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dopravního vozíku. Při pozorování zaměstnanců jsem zjistila, že řada z nich jezdí s vozíkem 

příliš rychle. Maximální povolená rychlost vozíku v areále je sice 20 km/hod., ale ne všude je 

to možné. Stává se pak, že špatně zajištěný náklad se sesune na zem. V případě pádu baterií 

by to mohlo znamenat ohrožení dalších osob a i únik elektrolytu na zem. Opatřením v tomto 

případě je pouze školení zaměstnanců – řidičů dopravních vozíků a častá kontrola ze strany 

vedoucích zaměstnanců.  

3. Instalace a demontáž baterií z boxu a do boxu na ŽKV. Veškerá manipulace 

s bateriemi Ni-Cd na vozidle při překládání na dopravní vozík je prováděna ručně. Hmotnost 

nosiče s články podle typu baterie je 39 - 64 kg. Každý nosič je vybaven madly, ale v boxu 

jsou uloženy vedle sebe kolmo na skříň vozidla, a to znamená, že k zadnímu madlu je daleko 

horší přístup než k přednímu (obr. 10, 11).  Některé řady vozů, např. Ds 953, nemají výsuvný 

rám a baterie jsou v něm umístěny těsně vedle sebe (obr. 28). Za provozu dochází vlivem 

vlhkosti k bobtnání nosičů z překližky, ty je potom velmi nesnadné vytáhnout ven. 

Zaměstnanci páčí ručně nosiče ven ve stísněných prostorech. Tam, kde jsou nosiče umístěny 

v rámu, se snaží povytažením nosiče z boxu přes hranu rámu dostat blíže k zadnímu madlu. 

Tím se nosič dostává do nestabilní polohy a může spadnout na podlahu. Zaměstnanec, který 

přenáší nosič za zadní madlo, se musí předklonit, aby se k madlu dostal. Ve všech případech 

se jedná o značně namáhavou práci. Částečně by se problém vyřešil použitím jednoduchého 

otočného zdvihadla s nosností do 100 kg pro nakládání baterií na vozík. Domnívám se, že 

nejlépe by bylo umístit zdvihadlo přímo na přepravní vozík. Tento způsob manipulace by se 

potom stejným způsobem využil i při překládce baterií z vozíku na skidy v nabíjecí stanici, 

kde to probíhá také ručně. Bez využití technologie se tento problém nevyřeší. Zatím je nutné, 

aby práci vykonávali dohromady vždy aspoň dva zaměstnanci a mistři to kontrolovali. 
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Obrázek 28: Stísněný prostor pro baterie KPM 120 ve voze Ds 953 (nahoře zajištěný schůdek 
pro vstup do zavazadlového prostoru služebního vozu) 

4. Sběrná jímka. Obsah sběrné jímky likviduje oprávněná firma jako odpadní 

elektrolyt (kód odpadu N 16 06 06). Jímka slouží kromě sběru odpadního elektrolytu i jako 

havarijní jímka při úniku KOH s kontejneru a tečou do ní i všechny oplachové vody 

z pracovních částí nabíjecí stanice. To znamená, že v jímce je z celého množství asi 8 – 10% 

elektrolytu a zbytek tvoří voda s příměsí konzervačních olejů, zbytky dřevěné drtě z nosičů     

a další spláchnuté pevné nečistoty. Doporučovala bych provést rozbor této odpadní směsi, aby 

bylo možné zjistit pod jakým druhem odpadu by bylo nejlepší provádět likvidaci.  

 

 
Obrázek 29: Poklop sběrné jímky před nabíjecí stanicí 

 

Kritickým místem z hlediska znečištění ŽP je umístění vstupu (poklopu) do sběrné jímky 

(obr. 29). Ten se nachází v trávníku před nabíjecí stanicí. Auto s cisternou při odběru je 
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přistaveno na asfaltové ploše a obsah jímky je odčerpáván pomocí sací hadice. Pokud dojde 

k úniku odpadní kapaliny v průběhu instalace nebo odinstalování hadice skončí celé množství 

v půdě. Toto je v rozporu s ochranou ŽP. Řešením je používat mezi odstavnou plochou           

a poklopem jímky záchytnou, např. plastovou, vanu nebo jiný způsob zachycení případných 

úniků. 

5. Chemická kanalizace a sběrná jímka. Tento systém je v provozu od r. 2010, kdy 

byl řádně zkolaudován na základě atestů a zkoušek těsnosti. Aby se tento stav udržel a nedošlo 

k ohrožení jakosti spodních vod a kontaminaci půdy závadnými látkami, je nutné v souladu se 

zákonem o vodách pravidelně provádět kontroly těsnosti, nejméně jednou za 5 let. 

6. Zaměstnanci. Tento prvek ze systému prostředí – stroj - člověk (zaměstnanec) je 

označován jako nejslabší článek. Údržba baterií ŽKV je činnost náročná nejen na kvalitu 

pracovního prostředí, ale závisí i na odborné zdatnosti zaměstnanců. Většina úkonů okolo 

baterií vyžaduje zaměstnance znalého technologických postupů a odpovědného za dopady své 

činnosti. Je potřeba pro zajištění BOZP a ochrany ŽP zaměstnance pravidelně proškolovat 

z těchto oblastí a témat: 

−−−− Hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci s nebezpečnými látkami 

(dokument schválený orgánem ochrany veřejného zdraví) 

−−−− Místní provozní a bezpečnostní předpis 

−−−− Seznámení s riziky a kategorizací prací 

−−−− Seznámení o zacházení se vzniklými odpady, hlavně s odpady nebezpečnými 

−−−− Seznámení se zásadami první pomoci a s rozmístěním pomůcek první pomoci 

−−−− Školení o používání OOPP 

−−−− Pravidelné školení pro udržení elektrokvalifikace 

−−−− Další školení, např. řidič motorového vozíku, obsluha tlakových nádob 

Kromě školení řadových zaměstnanců je nutné školit a vzdělávat v dané problematice       

i vedoucí zaměstnance, aby při své práci a kontrolní činnosti byli schopni posoudit aspekty 

BOZP a ochrany ŽP a vedli své podřízené k jejich dodržování. 
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8   Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a vyhodnotit rizika ohrožující bezpečnost      

a zdraví zaměstnanců a možné znečištění životního prostředí závadnými látkami při údržbě 

akumulátorových baterií na železničních vozidlech.  

V úvodu teoretické části byla práce zaměřena na seznámení se základními legislativními 

předpisy, které ovlivňují a řídí řešenou problematiku. Na několika pracovních úrazech             

a mimořádných událostech bylo znázorněno, jaká nebezpečí se v souvislosti s údržbou            

a používáním baterií na ŽKV v posledních letech vyskytla. 

Další dvě kapitoly popisují různé druhy akumulátorů a věnují se normativním 

požadavkům na BOZP a ochranu ŽP při práci s akumulátory. Dále je uveden v současnosti 

základní požadavek na zajištění BOZP ze strany zaměstnavatele, což je analýza a hodnocení 

rizik vznikajících v pracovním procesu. Jsou představeny některé nejužívanější metody 

k analýze rizik a v přehledné tabulce uvedena jejich vhodná aplikovatelnost. Požadavky na 

ochranu ŽP jsou vztaženy na druhy nebezpečných látek v akumulátorech, které mohou  

negativně ovlivnit stav ŽP. Je to především obsah toxických látek, které činí z akumulátorů po 

vyřazení nebezpečný odpad hodný zvláštního zřetele. Problematice likvidace veškerých typů 

baterií je věnována velká pozornost i v předpisech EU, které jsou implementovány do 

legislativy v ČR. V kapitole jsou uvedeny výsledky, kterých už bylo v ČR dosaženo při 

recyklaci baterií. 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na vyhledání bezpečnostních                       

a environmentálních rizik při práci s akumulátory ŽKV na pracovištích DKV Olomouc. 

Popsány byly činnosti s akumulátory umístěnými na ŽKV a činnosti při jejich údržbě 

v nabíjecí stanici. Nabíjecí stanice DKV Olomouc je v provozu od r. 2010. Při výstavbě byly 

uplatněny současné požadavky na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. V době od 

zahájení provozu se na tomto pracovišti nevyskytl žádný pracovní úraz. Velmi jednoduše je 

vyřešena manipulace s bateriemi mezi jednotlivými místnostmi nabíjecí stanice (skidy – 

paletky po válečkové dráze), která nevyžaduje, kromě lidské síly, dodávku žádné energie. 

Podobným způsobem je vyřešeno vylévání elektrolytu z bateriových článků a jejich výplach 

na otáčecím stole. Zaměstnanec v tomto případě vůbec s bateriemi nemanipuluje, pouze 

ovládá elektromotorem otáčení stolu. Technologické vybavení tohoto pracoviště výrazně 

snížilo původně značně namáhavou práci.  

Pro analýzu rizik byla zvolena metoda, popsaná v úvodu kapitoly o analýze rizik. Pomocí 

této metody byla identifikována a vyhodnocena rizika, která vznikají při činnostech 
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s akumulátorovými bateriemi jak na vozidle, tak při údržbě v nabíjecí stanici. Při analýze rizik 

byly identifikovány běžně se vyskytující rizika při práci, ale i nebezpečí, kterým je nutno 

věnovat zvýšenou pozornost, což bylo cílem této diplomové práce. Poznatky získané při 

hodnocení rizik byly základem pro zpracování MPBP při práci s akumulátory v nabíjecí 

stanici, která jsou přílohou 5 této práce. Významnější nebezpečí jak z hlediska BOZP, tak 

ochrany ŽP byla v závěru podrobně prodiskutována a byla navržena opatření, kterými by se 

zjištěná rizika dala odstranit nebo zmírnit. Důležitý byl poznatek o problému s kvalitou 

ovzduší v nabíjecí místnosti při nabíjení baterií. Vzhledem k tomu, že tak velké pracoviště pro 

nabíjení se běžně nebuduje, nepodařilo se v projektové fázi odhalit všechna nebezpečí. 

Nalezení klíče pro vhodnější uspořádání nabíjecí místnosti by mohlo být námětem další práce.  
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Seznam zkratek a pojmů 

Seznam zkratek 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR   Česká republika 

DKV   depo kolejových vozidel 

MD   ministerstvo dopravy 

MPBP  místní provozní a bezpečnostní předpis 

NL   nebezpečné látky 

NPK-P  nejvyšší přípustná koncentrace 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

OV   opravna vozů 

PEL   přípustný expoziční limit 

SOKV  Středisko oprav kolejových vozidel 

UTZ   určená technická zařízení 

TZL   těžké znečišťující látky 

ŽKV   železniční kolejová vozidla 

ŽP   životní prostředí 

 
 
Vybrané pojmy z oblasti akumulátorových baterií [10, 11, 12, 13] 

Staniční baterie – akumulátorová baterie, která je navržena k provozu na stálém místě a není 

obvykle v průběhu provozní životnosti přemísťována; je trvale připojena ke stejnosměrnému 

napájecímu zdroji. 

Trakční baterie – akumulátorová baterie, která je navržena pro zajištění pohonu elektrických 

vozidel. 

Startovací baterie - jsou zdrojem elektrické energie pro startování vnitřních spalovacích 

motorů, osvětlování vozidel a pro přídavná zařízení spalovacích motorů vozidel.  

Bateriová schránka – uzavřená schránka navržená pro umístění baterií, může tvořit 

samostatný díl nebo část jiného zařízení. 

(akumulátorový) článek; (sekundární) článek; jednotlivý článek – uspořádání elektrod     

a elektrolytu, které tvoří základní jednotku akumulátorové baterie (může tvořit samostatnou 

baterii). 

Akumulátorová baterie (akumulátor, baterie) – dva nebo více akumulátorových článků 
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spojených dohromady, které se používají jako zdroj elektrické energie. 

Nikl-kadmiový článek nebo baterie – alkalická akumulátorová baterie, jejíž pozitivní  

materiál je převážně vyroben z niklu a negativní materiál je převážně vyroben z kadmia; 

elektrolytem je alkalický roztok (hydroxid draselný – KOH). 

Olověná akumulátorová baterie – akumulátorová baterie, jejíž elektrody jsou převážně 

vyrobeny z olova a elektrolyt je roztok kyseliny sírové (H2SO4). 

Uzavřený větraný článek – akumulátorový článek opatřený víkem s otvorem, kterým mohou 

unikat plyny. 

Plynování; emise plynu – tvorba plynu způsobeného elektrolýzou elektrolytu. 

Nabíjení (baterie) – proces, v jehož průběhu přijímá baterie z vnějšího obvodu elektrickou 

energii, která se přemění na chemickou energii. 

Vybíjení (baterie) – proces, při kterém baterie dodává za specifických podmínek elektrickou 

energii vytvořenou v článku do vnějšího elektrického obvodu. 

 
Vybrané pojmy z oblasti hodnocení rizik [3, 4, 6] 

Riziko – pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. Je to kombinace pravděpodobnosti vzniku   

negativního jevu a jeho následku. 

Nebezpečí (zdroj rizika) – je vlastnost nebo schopnost čehokoliv (zařízení, materiálů, 

pracovních prostor, pracovních postupů) potenciálně způsobit poškození zdraví člověka, 

škodu na majetku, poškození životního prostředí nebo jejich kombinace. 

Identifikace rizika – proces zjišťování zdrojů nebezpečí, jejich velikosti, charakteru              

a umístění 

Hodnocení rizika – komplexní proces určení velikosti rizika na základě analýzy možných 

následků uvažované/předpokládané MU a pravděpodobnosti jejího vzniku 

Mimořádná událost – neplánovaná událost vyvolaná činností člověka, přírodními vlivy        

a také havárie, která způsobí úraz, či jinou škodu na zdraví člověka, na majetku nebo 

poškození životního prostředí. 

Pracoviště – jakýkoliv fyzický prostor, kde jsou vykonávány činnosti související s prací 

řízenou organizací. 

Přijatelné riziko (akceptovatelné) – riziko snížené na úroveň, která může být organizací 

tolerována, s přihlédnutím k zákonným povinnostem a její politice BOZP. 

Řízení rizik – přijetí odpovídajících opatření k eliminaci nebo snížení velikosti rizika na 
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přijatelnou úroveň; proces vyloučení nebo minimalizace rizik. 

Životní prostředí (environment) – prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, 

zahrnující ovzduší, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. 

 


