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Anotace 

HAVLÍČEK, D., Projekt zajištění požární bezpečnosti na tratích nezařazených 

do sítě TEN-T: VŠB-TU Ostrava 2013, 105 s. 

Práce se zabývá zhodnocením úrovně požární bezpečnosti v oblasti osobní 

dopravy na železnici, resp. kolejových systémech MHD v České republice. 

Zdůrazňuje odlišnosti v přístupu, realizaci a hodnocení požární bezpečnosti ve 

stavbách a ve vozidlech. Porovnává normovou situaci v ČR a Evropě, vč. směrnic 

TSI. Sjednocení úrovně požární bezpečnosti při souběhu používání vozidel různého 

stáří a různé úrovně požární bezpečnosti. Navrhuje aktivní opatření pro zajištění 

požární bezpečnosti na regionálních tratích, přičemž se – zejména s ohledem na 

finanční možnosti – jedná o opatření převážně organizačního charakteru. 

Klíčová slova 

železniční vozidla, požární bezpečnost, TEN-T, regionální tratě, evakuace 

 

 

 

Summary 

HAVLÍČEK, D., A Project for the Provision of Fire Safety on Railway Lines not 

Included in the TEN-T Network: VŠB-TU Ostrava 2013, 105 pages. 

This study evaluates the level of fire safety of railways passenger transport and 

of all the other mass transport rail systems in Czech Republic. It also highlights how 

different approaches, measures and evaluations of fire safety are applied to railway 

buildings and to vehicles. The standards in Czech Republic and EU are being 

compared, including TSI guidelines. Also, the unification of fire safety standards is 

being discussed for the situations, when vehicles of different age and of different 

level of fire safety standards are being used together. The study then suggests pro-

active steps to ensure fire safety on regional and local railways. Having the budget 

situation of these local networks in mind, these steps are mostly of managerial 

nature. 

Keywords 

Railway vehicles, fire safety, TEN-T, regional railways, evacuation 
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Rešerše 

Daná problematika je víceméně řešena jen technickými normami. V zahraničí 

se sice vyskytuje několik publikací, které se daného tématu dotýkají v rámci obecné 

problematiky požární bezpečnosti v dopravě, ale jinak se s ohledem na specifikum 

pojednávaných průmyslových produktů (železniční vozidla) převážně jedná o interně 

řešenou záležitost v rámci jednotlivých výrobních firem. 

Zahraniční provozovatelé kolejových vozidel pro osobní dopravu před 

problematikou "sjednocení" úrovně požární bezpečnosti svých vozidel nestáli. Jejich 

vozidla odpovídala ustanovením příslušných národních norem, které komplexně 

zastřešovaly tuto problematiku. Ne tak v České republice, resp. bývalém 

Československu. Zde byla vozidla vyráběna ve velkých sériích silnými národními 

výrobci, aniž by přitom existovaly souhrnné požadavky zohledňující specifika požární 

bezpečnosti v kolejových vozidlech. 

Při vypracování práce jsem proto vycházel z aktuálních norem týkajících se 

požární bezpečnosti v kolejových vozidlech, a sice: 

[1] DIN 5510, Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen, Deutsches Institut 

für Normung, Německo, 1988/2009. Norma stanovuje požadavky na materiály 

a konstrukční prvky používané v kolejových vozidlech pro osobní dopravu. 

Vozidla člení do kategorií podle úrovně obtížnosti případné evakuace.  

[2] UIC 564-2, Vorschriften über Brandverhütung und Feuerbekämpfung für die im 

internationalen Verkehr eingestzten Schienenfahrzeuge, in denen Reisende 

befördert oder die der Reisezugwagenbauart zugeordnet werden, UIC, Francie, 

1991. Předpis stanovuje základní požadavky na provedení těch technických 

zařízení, jejichž selháním může dojít k požáru. Výčet požadavků vychází 

z praktických poznatků a zkušeností při stavbě a provozu kolejových vozidel. 

Ustanovení jsou často spíše obecného charakteru, bez konkrétních hodnot. 

[3] prEN 45545, Bahnanwendungen –Brandschutz in Schienenfahrzeugen, CEN-

CENELEC, Belgie, předběžná verze 2012. Norma stanovuje rozsáhlé požadavky 

na materiály a konstrukční prvky používané v kolejových vozidlech pro osobní 

dopravu. Nároky na materiály se odvozují současně od typu vozidla a podle 

úrovně obtížnosti případné evakuace. 

[4] ČSN EN 50553, Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních 

vozidel, ÚNMZ, Česká republika, 2013. Norma stanovuje požadavky na systémy 

kolejových vozidel a zachování jejich funkce v případě požáru. 

[5] Směrnice TSI SRT č. 2008/163/ES, Technická specifikace pro interoperabilitu 

subsystému „Bezpečnost v železničních tunelech“ v transevropském konvenčním 

a vysokorychlostním železničním systému, ERA, Brusel, 2007. Směrnice 
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stanovuje požadavky kladené na uspořádání, provedení, rozhraní, bezpečnostní 

prvky v žel. tunelech, vazby na ostatní subsystémy apod. 

[6] Směrnice TSI SRT č. 2008/232/ES, Technická specifikace pro interoperabilitu 

subsystému „Kolejová vozidla“ v transevropském konvenčním 

a vysokorychlostním železničním systému, ERA, Brusel, 2008. Směrnice 

stanovuje rozsáhlý soubor požadavků na kolejová vozidla, a to jak 

vysokorychlostního, tak i konvenčního železničního systému. Směrnice upravuje 

a definuje rozhraní mezi jednotlivými návaznými subsystémy. 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá rozborem požární bezpečnosti v oblasti vozidel pro 

železniční osobní dopravu. V České republice žádná exaktní oborová norma 

doposud neexistovala. To se změní v okamžiku uvolnění normy EN 45545, která již 

byla do českého normového systému od 1.5.2011 předběžně zařazena jako 

ČSN P CEN/TS 45545. Tato nová norma přináší komplexní úhel pohledu na zajištění 

podmínek preventivní požární bezpečnosti v kolejových vozidlech. Zároveň s tím se 

aplikují ustanovení Technických směrnic interoperability (TSI), které požadavky jasně 

definují, ovšem jen na tratích zařazených do systému sítě hlavních evropských tratí 

(TEN-T). Na ostatních tratích, na které se ustanovení směrnic TSI nevztahuje, bude 

žádoucí prokázat, zda stávající pravidla umožňují dosažení optimální úrovně požární 

bezpečnosti anebo je nutno přijmout konkrétní opatření pro její zvýšení. 

Cílem je analyzovat stávající situaci a pokusit se případně stanovit takové 

požadavky, které na jedné straně úroveň požární bezpečnosti v osobní dopravě 

zvýší, ale na straně druhé nevyvolají přemrštěné požadavky na dodatečné investice. 

Nelze počítat s tím, že by stát vynaložil obrovské finanční prostředky na úpravy 

infrastruktury (např. tunelů) na desítkách regionálních tratí. Zároveň je s ohledem na 

finanční situaci hlavních hráčů na českém přepravním trhu do budoucna velmi 

pravděpodobné, že se na našich tratích budou objevovat starší rekonstruovaná 

vozidla, zakoupená v různých evropských zemích. Proto je nutno racionálně posoudit 

možná nebezpečí a problémy spojené s provozem „neideálních“ vozidel 

v „neideálních“ podmínkách. 

V rámci této práce zvažuji pohyb vozidel po jednokolejných tratích, požár vzniká 

jako důsledek technické chyby (sub)systému vozidla anebo vandalismu „běžného“ 

rozsahu. Požár drážního vozidla jako důsledek srážky s překážkou (jiné drážní nebo 

silniční vozidlo, pevná překážka apod.), a/nebo vykolejení či závažné trestné činnosti 

neuvažuji. S ohledem na charakter provozu na regionálních tratích a jeho další, 

zejména ekonomickými podmínkami ovlivněný vývoj, předpokládám dopravu 

cestujících ucelenými jednotkami, nebo soupravami motorových vozů s přívěsnými. 

Dopravu soupravy tažené lokomotivou neuvažuji. 
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2. Úloha moderní osobní železniční dopravy 

Železniční doprava hrála již od poloviny 19. století zásadní úlohu 

v průmyslovém a ekonomickém rozvoji Evropy. I na území dnešní České republiky 

byly postupně vybudovány tisíce kilometrů tratí, které spojily do té doby jen obtížně 

dostupné oblasti a umožnily snadnou a relativně levnou přepravu osob a materiálu. 

Železnice se stala dominantním dopravním systémem. 

Po bouřlivém a úspěšném rozvoji se ale ve druhé polovině 20. století ukázalo, 

že železnice poněkud zakrněla a „usnula na vavřínech“. Navzdory technickému 

pokroku, elektrizaci tratí a zavádění modernějších vozidel, došlo k propadu vůči 

dopravě silniční. Pro ilustraci podíl železnice na celkových přepravních výkonech 

v ČR v r. 2011: osobní doprava 6%, nákladní doprava 22%, to vše v zemi s „nejhustší 

železniční sítí na světě“. Automobilová doprava, umožňující cestujícím i nákladu 

přepravu ode dveří ke dveřím, podpořená příznivými cenami ropných paliv, postupně 

přebírala čím dál větší podíl na přepravním trhu, zatímco železnice se ocitla ve 

výrazné defenzivě. V zemích bývalého socialistického bloku se tento trend projevil 

prakticky až po změně politicko-ekonomických poměrů, zato s mnohem větší 

razancí. Důsledkem je dlouhodobé přetížení silničních komunikací na hlavních 

směrech v celé Evropě, emise škodlivin a další kongesce spojené s náporem na 

silniční síť. Ta je navíc na mnoha místech poddimenzovaná a její kapacitní možnosti 

nepostačují stávajícím požadavkům, opět se všemi negativními důsledky.  

Stačí se jen rozhlédnout, jak kolem dálnic bují nejrůznější logistické „parky“, 

zabírající stovky hektarů vzácné zemědělské půdy. Pro podniky je stále výhodnější 

zaplatit přepravu just-in-time, neboť je to zprošťuje nutnosti držet zásoby a tím 

pádem blokovat kapitálové prostředky a udržovat skladové prostory. Sklady firem se 

tak de facto přesunuly na silnice. 

Narůstající mobilita osob výrazně přispěla ke zvýšení možnosti v dojíždění do 

zaměstnání či za jinými aktivitami. Ukazuje se, že se lidé jen neradi vzdávají pohodlí 

svých automobilů, které je odvezou od domu až do zaměstnání, včetně možnosti 

cestou nakoupit či odvézt děti do školy. Mnohé domácnosti neváhají pořídit si kvůli 

větší operativnosti i druhý automobil. Průzkumy prokazují, že lidé si i v ekonomické 

krizi odřekli mnohé jiné statky, jen aby měli prostředky na pohonné hmoty. Stejně tak 

akceptují případné negativní jevy spojené s individuální automobilovou dopravou 

(kolony a zdržení na cestě, často zdlouhavé a obtížné hledání parkovacího místa 

apod.). 

Železniční společnosti v Evropě již od 80. let systematicky pracují na zvrácení 

tohoto trendu. Převedení části přepravních výkonů jak v osobní, tak i nákladní 

dopravě zpět na koleje se stalo zásadním úkolem pro budoucnost. Cílem není jen 

ekonomický zisk železničních společností vyplývající ze zvýšené přepravy, ale 

především umožnění vytvoření takového přepravního systému, který se stane méně 
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závislým na uhlovodíkových palivech (pro srovnání: v České republice se v r. 2011 

uskutečnilo téměř 90% přepravních výkonů s použitím uhlovodíkových paliv na bázi 

ropy nebo plynu, resp. jiných neobnovitelných zdrojů). 

Je pochopitelné, že železnice opravdu nemůže konkurovat silniční dopravě 

v přepravě zboží na krátké vzdálenosti1, stejně jako v přepravě drobných zásilek „ode 

dveří ke dveřím“. O to větší úsilí je třeba vyvinout pro zvýšení efektivity přeprav na 

vzdálenosti dlouhé, typicky na trase z velkých evropských přístavů do nitra 

jednotlivých států. V osobní dopravě je pak dlouhodobým cílem vytvoření rozsáhlé 

sítě vysokorychlostních tratí, které do budoucna umožní nahradit leteckou dopravu 

v rámci evropského kontinentu, a přitom i s pozitivním dopadem na mobilitu osob 

i v rámci jednotlivých zemí. Elektricky poháněná železniční technika dokázala (zatím) 

jako jediný dopravní systém vyřešit přívod energie od zdroje k pohybujícímu se 

spotřebiči. Aplikace nejnovější techniky umožňuje efektivní rekuperaci elektrické 

energie (dynamicky brzdící souprava pracuje v generátorickém režimu a může 

vyrobenou energii předávat do sítě, kde napájí jiná vozidla), použití 

superkondenzátorů umožní okamžité ukládání takto vyrobené energie přímo ve 

vozidlech a její další využití v okamžiku spotřeby (rozjezdu). 

Jedním z důvodů neefektivity železnice při přepravě na dlouhé vzdálenosti je 

vzájemná nekompatibilita železničních systémů v jednotlivých zemích. Rozchod 

koleje je sice shodný, ale rozdílné jsou např. napájecí systémy elektrizovaných 

železnic nebo zabezpečovací a návěstní systémy (což je v dnešní době prakticky ta 

nejzásadnější překážka). To vše s dopadem na konstrukci vozidel a možnosti jejich 

projíždění napříč Evropou. Zatímco autobus s cestujícími z Ostravy do Marseille řídí 

dvojice střídajících se řidičů až do cíle, na vlaku se po téže trase vystřídají nejméně 

4 různé lokomotivy řízené ještě větším počtem strojvedoucích, přičemž celková doba 

přepravy pak bude s ohledem na tyto náležitosti delší než u autobusu, bez ohledu na 

povinné přestávky jeho řidičů a paradoxně nezávisle na tom, že vlak značnou část 

trasy jede vyšší rychlostí než autobus po dálnici. To má mj. za následek výrazně 

vyšší cenu za jízdné, neboť taková doprava je logicky méně efektivní a tím pádem 

dražší. Důvody, proč se podmínky železničního provozu i v navzájem sousedních 

zemích Evropy vyvíjely tak odlišně, jsou převážně strategické. Železnice byla 

zejména od prusko-rakouské války v r. 1866 vnímána jako strategický vojenský 

prostředek. Je třeba si uvědomit, že v té době neexistovala žádná motorizace, takže 

to byla právě železniční doprava, která umožnila do té doby nemožné – přesun 

velkého množství vojsk na dlouhé vzdálenosti za relativně velmi krátký čas. Na 

druhou stranu se tento faktor stal do jisté míry hrozbou. Bylo tedy přijato jako 

nezbytné, aby železniční provoz v jednom státě nebyl zcela shodný s provozem ve 

státě druhém. De facto se jednalo o uměle vytvořené překážky, jejichž účelem bylo 

                                                 
1 např. v podmínkách ČR se uvádí vzdálenost cca 250km. Prakticky to odpovídá vzdálenosti, kterou 

ujede nákladní automobil z místa nakládky do doby uplynutí povolené doby řízení dle AETR 
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pokud možno co nejvíce zkomplikovat urychlené využití železnice na území jednoho 

státu jeho potenciálním protivníkem (protivníky). V podmínkách české železniční sítě 

se tak např. dodnes potýkáme s důsledkem více jak 80 let starého rozhodnutí, že 

nezavedeme "německý" jednofázový napájecí systém 15kV/16,7 Hz. Takto vnímané 

pojetí je snad ale definitivně minulostí. 

Jedinou reálnou cestou pro zlepšení této situace je sjednocení technických 

parametrů a požadavků na součásti železničního systému tak, aby vozidla 

odpovídající těmto požadavkům mohla volně projíždět jednotlivé národní sítě stejně, 

jako silniční vozidla používají různé dálnice a silnice v jednotlivých zemích. Proto byly 

přijaty zásady pro tzv. interoperabilitu železničního systému. Tyto zásady jsou 

rozčleněny do více kategorií podle toho, kterých prvků systému se týkají. 

Technické směrnice interoperability se ovšem původně týkaly jen tratí 

zařazených do evropské infrastrukturní sítě Trans-European Transport Networks. 

Záleží přitom na rozhodnutí každého národního provozovatele dráhy (v České 

republice SŽDC, s.o.), které tratě z národní sítě (viz Obr. 1) začlení do systému TEN-

T a které ponechá v původním režimu. V ČR je tak do sítě TEN-T zařazeno celkem 

2590 km tratí (Obr. 2), které lze charakterizovat jako nejdůležitější tratě umožňující 

zásadní přepravní výkony jak vnitrostátně, tak i do zahraničí. Je to sice jen 27,4% 

z celkové délky tratí normálního rozchodu v ČR, ale probíhá na nich 86% veškerých 

dopravních výkonů.  

Podle směrnice 57/2008/EU se má interoperabilita (ve zmírněné podobě) 

vztahovat na celou železniční síť. V ČR však na rozdíl od jiných států (západní) 

Evropy, ve kterých byla v průběhu druhé poloviny dvacátého století železniční síť 

výrazně redukována (rušení vedlejších tratí), dosud existuje celá řada tratí menšího 

významu, které v zásadě neplní funkci železniční sítě (využívají je prakticky jen 

místní osobní vlaky). Proto bylo rozhodnuto neuvažovat tyto tratě jako 

interoperabilní. Na těchto tratích se budou i nadále aplikovat ustanovení národních 

předpisů. To se samozřejmě týká i požadavků na zajištění požární bezpečnosti, jak 

na straně infrastruktury, tak i na straně vozidel. U vozidel je ale nutno rozlišit dvě 

roviny. V dnešní době nově vyráběná a dodávaná vozidla jsou již vždy konstruována 

jako interoperabilní. Zato starší, doposud používaná vozidla interoperabilní nejsou. 

Ještě navíc tato vozidla nemají jednotnou úroveň požární bezpečnosti, jak na úrovni 

norem a předpisů, tak i fyzicky, protože vznikala v různých  
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Obr. 1 Mapa železniční sítě ČR 

(www.szdc.cz) 

 

Obr. 2 Mapa železničních tratí systému TEN-T v České republice 

(www.szdc.cz) 
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obdobích a byla vyrobena různými výrobci. Česká republiky má v tomto případě 

určitý handicap v tom smyslu, že zde v minulosti žádné komplexní národní předpisy 

na požární bezpečnost kolejových vozidel pro osobní dopravu neexistovaly. Jinak 

mohla být konkrétní úroveň požární bezpečnosti alespoň vyžadována při větších 

rekonstrukcích a přestavbách, které byly na vozidlech prováděny v posledních cca 

15 letech. K tomu se navíc v dnešní době na české tratě dostává celá řada starších 

zahraničních vozidel ve službách soukromých dopravců a lze proto předpokládat, že 

paleta druhů techniky na regionálních tratích bude v blízké budoucnosti ještě 

pestřejší. Z tohoto důvodu je v blízké budoucnosti (cca 15 let) prakticky nemožné 

mluvit o zajištění jednotné úrovně požární bezpečnosti na straně vozidel.  

Účelem této práce je mj. sumarizovat dané požadavky na požární bezpečnost 

drážních vozidel pro osobní dopravu, ať už tyto požadavky mají původ národní či 

mezinárodní. Je evidentní, že u vozidel pro regionální dráhy nemá význam vyžadovat 

tytéž podmínky, jako pro vysokorychlostní vozidla pohybující se v dlouhých tunelech. 

Na druhou stranu stávající požadavky v České republice (jsou-li vůbec) nereflektují 

stav na poli moderní železniční techniky. Pokud ale budeme na systém vozidlo-trať 

nahlížet komplexně, můžeme na poli bezpečnosti (požární i obecné) docílit 

efektivních výsledků navzdory nejednotným počátečním podmínkám. Zároveň také 

budeme mít jasný přehled o poskytované úrovni požární bezpečnosti. Tato otázka 

přitom v ČR prakticky není řešena zejména u starších vozidel, která procházela 

modernizací, tudíž je předpoklad jejich provozu po dobu dalších např. 10 až 15 let. 

Typickým představitelem takové kategorie jsou např. vozidla Regionova z PARS 

Šumperk (součást holdingu Škoda Transportation). 
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3. Zajištění bezpečnosti v dopravě osob kolejovými vozidly 

3.1. Analýza požární bezpečnosti v železniční osobní dopravě 

Železniční vozidlo pro osobní dopravu, ať už je to motorová či elektrická 

jednotka nebo osobní vůz, obsahuje celou řadu technických prvků, které se mohou 

za určitých okolností stát zdrojem požáru a zároveň sestává ze značného množství 

více či méně hořlavých látek. Přestože je v kolejových vozidlech primárním cílem 

požární bezpečnosti – podobně jako v požární bezpečnosti staveb – prevence, 

struktura použitých opatření je odlišná. Tyto rozdíly v důsledku vyžadují jiný úhel 

pohledu než na požární bezpečnost ve stavbách. Nejnápadnější rozdíly lze shrnout 

do těchto základních bodů: 

 riziko 

 konstrukce 

 evakuace a  

 represe. 

Riziko představují elektrotechnická zařízení velkého napětí a výkonu, případně 

spalovací motory s nádržemi na naftu a příslušenstvím. V rámci trakčních systémů 

uvažujeme zařízení s výkonem v řádu (minimálně) stovek kW. Ve vozidle se nalézají 

další zdroje tepla, jako např. elektromotory, kompresor, brzdy nebo vytápěcí 

a klimatizační systémy o výkonu řádově v desítkách kW. Zdrojem požáru se mohou 

stát elektrické oblouky od stykačů a jiných vysokonapěťových spínacích prvků, stejně 

jako kabeláž, která je velmi rozsáhlá. Další požární zatížení představují interiérové 

prvky, zejména sedadla, kterých ve voze bývá značný počet a která svým tvarem 

a provedením intenzivně přispívají k rozvoji požáru. Nezanedbatelným faktorem se 

mohou stát i vnesená zavazadla cestujících, obsahující často hořlavé položky jako 

textil, papír, plasty apod. 

Konstrukce vozidla neumožňuje masivní provedení odolávající požáru po 

desítky minut a zajišťující stabilitu „stavby“. Na rozdíl od silných stěn, cihel, 

betonových nosníků a rozměrných ocelových profilů se v železničních vozidlech 

používají relativně tenké ocelové prvky z ohraněných plechů (tloušťky typicky 3 nebo 

4 mm), nebo hliníkové velkoplošné uzavřené profily s celkovou tloušťkou řádově 

v desítkách milimetrů, ale sílou stěn v jednotkách milimetrů. Tyto subtilní prvky ani 

nelze opatřit vnější ochranou s nějakým zásadním vlivem (viz dále). 

Evakuace z kolejového vozidla je akcí probíhající za zcela jiných podmínek, 

než ve stavbách. Ve vozidle si sice můžeme definovat únikové cesty a připravit je 

(např. nouzová výstupní okna), průběh samotné evakuace je ale do značné míry 

závislý na místě, ve kterém vozidlo zastaví. 

Represe, tj. zásah jednotek PO za účelem likvidace požáru a záchrany vozidla 

(resp. vozidel) nebo snížení škod je často s ohledem na špatnou přístupnost místa 

požáru v terénu na trati nemožná. Vozidlo bývá obvykle zničeno ještě dříve, než 
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dojde k zásahu (např. shoří-li interiér, je konstrukce skříně uvolněným teplem vždy 

nevratně poškozena). Nakonec i v případě požáru vozidla v železniční stanici je 

zásah komplikovaný, neboť kolejiště neumožňuje snadný přístup, je třeba řešit 

zastavování železniční dopravy, v případě elektrizovaných tratí i vypínání trakčního 

proudu apod. To vše prodlužuje dobu trvání požáru před zahájením hasebního 

zásahu. To je podstatný rozdíl oproti stavbám, které se nikam nepohybují a u nichž 

lze podmínky pro represi vyžadovat "staticky", tj. po celou dobu existence stavby 

v prakticky neměnném stavu, vč. požadavků na zajištění dostatečně kapacitních 

přístupových komunikací, vytvoření podmínek pro požární zásah, zásobování vodou, 

vypnutí elektřiny zasahujícími hasiči prostřednictvím obslužného panelu požární 

ochrany apod.  

Velká většina odborníků na požární bezpečnost se pohybuje v oblasti zaměřené 

převážně na požární bezpečnost staveb, průmyslových objektů nebo 

technologických celků a systémů. Problematika kolejových vozidel je z tohoto 

pohledu poněkud odlišná. 

Požární bezpečnost staveb je zaměřena na jejich úpravy s cílem: 

 umožnit bezpečnou evakuaci osob (majetku, zvířat) z hořícího nebo požárem 

ohroženého objektu 

 bránit rozšíření požáru v objektu, tj. mezi jednotlivými částmi stavebního 

objektu (požárními úseky) 

 zabránit šíření požáru vně objektu na sousední objekt 

 umožnit účinný zásah požárních jednotek při hašení objektu a záchranných 

pracích. 

Kromě těchto požadavků zde samozřejmě existují ještě i další s vlivem na 

bezpečnost, které vyplývají z jiných předpisů, a které ve svém důsledku znamenají 

omezení možnosti iniciace požáru, jako třeba požadavky na: 

 ochranu budov před zásahem bleskem 

 řádné provedení a užívání plynových, elektrických a jiných určených 

technických zařízení nebo 

 řádné provedení a údržbu spalinových cest (komínů). 

Výše uvedené cíle jsou realizovány projektovým řešením, které shrnuje vhodný, 

konstrukční, dispoziční a materiálový návrh pro účely požární bezpečnosti 

s následujícími body: 

 rozdělení objektu do požárních úseků, tj. vytvoření menších prostorových 

celků 

 stanovení požárního rizika, tedy pravděpodobné intenzity případného požáru 

v posuzovaném požárním úseku 

 posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí a třídy reakce na oheň 

stavebních hmot podle požárního rizika 

 stanovení počtu unikajících osob a jim odpovídající kapacity a vybavení 

únikových cest 
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 stanovení odstupových vzdáleností, tj. dostatečných proluk mezi objekty, 

které zamezí šíření požáru z hořícího objektu na sousední vlivem sálání 

nebo dopadem hořících částí 

 umožnění zásahu jednotek požární ochrany, tj. vymezení zásahových cest 

a technického vybavení pro zásah požární jednotky, případné upozornění na 

možné riziko při hašení. [1] 

Oproti tomu je požární bezpečnost vozidel je zaměřena na: 

 zabránění vzniku požáru vlivem selhání technického (sub)systému 

 omezení možností k úmyslnému založení požáru 

 zpomalení šíření požáru a jeho zplodin přímo ve vozidle 

 zabránění přenosu požáru na sousední vozidlo v soupravě 

 usnadnění evakuace vozidla. 

Tyto cíle jsou realizovány konstrukčním řešením, které shrnuje požadavky na 

požární bezpečnost v následujících krocích: 

 omezení možností technického selhání jednotlivých subsystémů jejich 

řádnou volbou, konstruováním (dimenzováním) a výrobním provedením 

 omezení možností selhání systému a jeho subsystémů díky obsluze 

a údržbě systému pouze vyškoleným personálem 

 omezení příležitostí k úmyslné iniciaci požáru („běžný“ vandalismus) nebo 

 omezení příležitostí k neúmyslné iniciaci, jako třeba 

- zamezení shromažďování nečistot z provozu v blízkosti potenciálních 

nebo přímých zdrojů tepla 

- u špalíkové brzdy – bezpečný odlet jisker od brzdových špalíků  

- vhodně provedené zhášení elektrických oblouků ve stykačích apod. 

 vytvoření požárních úseků tak, aby zařízení o velkém výkonu nebo jiné 

prostory (jako třeba stanoviště strojvedoucího) byly od prostoru pro cestující 

odděleny požárně odolnými konstrukcemi s definovanými hodnotami 

mezních stavů 

 použití výhradně materiálů splňujících předepsané požadavky na šíření 

plamene, kouřivost, odkapávání a toxicitu 

 nově je v určitých vyjmenovaných případech požadováno použití SHZ a EPS 

 zálohování, příp. ochrana nezálohovaných systémů rozhodujících pro 

udržení jízdyschopnosti vozidla 

 příprava únikových cest ve vozidle (zejm. nouzové okenní výstupy) a umožnit 

vstup do vozidla zvenku zasahujícím jednotkám  

 opatření provozního charakteru s cílem provést evakuaci na vhodném místě. 
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Srovnání některých podstatných parametrů souvisejících s požární bezpečností 

v případě staveb a v případě provozovaných kolejových vozidel uvádí tabulka 1. 

 stavba 
kolejové vozidlo 
pozemní MHD 

kolejové 
vozidlo 
podzemní 
MHD 

moderní 
železniční 
vozidlo 

starší 
železniční 
vozidlo v ČR 
++) 

životnost (roky) cca 100 cca 25 cca 25 cca 30 cca 10-15 

počet zásadních 

rekonstrukcí za 

dobu životnosti 

obvykle 2-3 1 1 1 
vozidlo již bylo 

rekonstruováno 

poloha objektu pevná pohyblivá pohyblivá pohyblivá pohyblivá 

riziko 
podle druhu 

stavby 
střední střední střední střední 

požární odolnost 

konstrukcí 
ano velmi omezeně omezeně omezeně velmi omezeně 

požární úseky ano spíše ne ano ano spíše ne 

znovupoužití po 

přestálém požáru 

+++) 

obvykle ano rozhodně ne rozhodně ne rozhodně ne rozhodně ne 

EPS ano částečně +) ano ano 
ne, resp. 

částečně 

SHZ ano omezeně +) ano ano ne 

evakuace ano ano omezeně ano ano 

únikové cesty ++++) 
ano, 

zaručené 
ano 

velmi 

komplikované 
ano, náhodné ano, náhodné 

protipožární zásah ano ano 
velmi 

omezeně 
náhodně náhodně 

+) týká se jen uzavřených prostor (např. kontejnery s el. výzbrojí apod.) 

++) má se tím na mysli situace v ČR, kde jsou stále v provozu vozidla vyráběná v 70. letech, která po cca 25 letech provozu 
prošla rekonstrukcemi, a budou tak výhledově v provozu ještě po dalších 10÷15 let 

+++) požár došlý do stadia plného rozvinutí 

++++) únikové cesty vně objektu 

Tab. 1 Porovnání některých parametrů souvisejících s požární bezpečností ve 

stavbách a kolejových vozidlech 

3.1.1. Prevence v kolejových vozidlech 

V první řadě je třeba přijmout opatření, která zamezí možnosti vzniku požáru, ať 

již v důsledku selhání některého (sub)systému anebo vandalského činu. Zde jsme na 

jednu stranu limitováni možnostmi techniky – každý systém má nenulovou 

pravděpodobnost selhání, velké množství použitých látek je méně či více hořlavých – 

na straně druhé stojí požadavky zákazníka, který má konkrétní představy o (vnitřním 

i vnějším) designu vozidla, jeho údržbě a ekonomice provozu. Zřejmě by šlo vyrobit 

téměř nehořlavé vozidlo, ale takové by jen těžko splnilo estetické a ergonomické 

předpoklady. Pokud již k požáru dojde, je proto třeba co nejvíce zpomalit šíření tepla 

a zplodin hoření z místa požáru pro umožnění dojezdu vozidla na místo bezpečně 

proveditelné evakuace a následný únik osob z vozidla na volné prostranství.  
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3.1.2. Schopnost konstrukce odolávat požáru 

Tento faktor je spolu s evakuací a represí zásadně odlišným parametrem. 

Prakticky nechráněné ocelové konstrukce kolejových vozidel dosáhnou mezního 

stavu únosnosti za cca 15 minut (zde hraje roli velký poměr O/A, neboť se používají 

profily ohýbané z relativně tenkých plechů – typicky tl. 3 nebo 4 mm), hliníkové skříně 

pak mnohem méně, jen cca 5 minut. U ocelových skříní je přijatelná mezní teplota 

cca 450° C, u hliníkových jen asi 250° C. Při překročení této teploty dochází 

k nevratným poškozením skříně, prakticky vždy s prohnutím skříně vozidla (prohnutí 

je často pozorovatelné). Vozidlo se v takovém případě chová jako nosník se stálým 

zatížením stojící na dvou podporách. Pro takovou situaci často ani nemusí být 

dosaženo stadia plného rozvoje požáru. Takto poškozené vozidlo je určeno 

k likvidaci, rekonstrukce je neproveditelná. I to je rozdíl oproti stavbám, neboť nosné 

stavební konstrukce mohou mít požární odolnost umožňující „přežití“ požáru, 

provedení následné rekonstrukce a další užívání objektu. U ocelových konstrukcí 

staveb se proto povrch nosníků opatřuje různými protipožárními nátěry či nástřiky, 

případně se nosníky obkládají různými materiály, které kovový prvek po významnou 

dobu tepelně izolují. U kolejových vozidel toto není možné hned z několika důvodů. 

 

Obr. 3 Příklad fatálního poškození skříně vozidla požárem (motorový vůz ř. 820)  

V normě DIN 5510-4, čl. 7, písm. a) byl stanoven požadavek na dimenzování 

vozové skříně, aby rozvinutý požár po dobu 15 minut nevedl k takové deformaci, 

která by znemožnila jízdu rychlostí min. 40 km.h-1. V rámci vývoje normy EN 45545 

a EN 50553 (viz kap. 5) se postupem času od požadavků na dimenzování skříně 
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upustilo, a to zejména proto, že se doba 15 minut nyní počítá od okamžiku detekce 

požáru, nikoli jako 15 minut fáze plného rozvoje. 

Je fakt, že interiérové prvky (obložení bočnic, stropů apod.) představují určitou, 

i když jen omezenou izolaci kovových částí hrubé stavby vozidla. Tyto prvky mají 

nicméně zcela jiný primární účel, a proto s jejich zásadním příspěvkem nelze počítat. 

Navíc jsou z látek více či méně přispívajících k rozvoji požáru, takže při pokračujícím 

požáru dříve či později vzplanou – jejich ochranná hodnota spočívá jen 

v několikaminutové odolnosti. Lze však zvážit jejich pozitivní přínos při ochraně 

konstrukce právě po dobu těch několika rozhodujících minut, během kterých se 

vozidlo přesouvá na místo evakuace. Z vnější strany (tj. zejména při požáru pod 

vozidlem) nejsou k dispozici žádné ochranné prvky už vůbec, zde je kovová 

konstrukce vystavena požáru prakticky přímo. 

Dimenzování skříně vozidla tak, aby konstrukce ze statického hlediska přestála 

požár a mohla být znovu využita, je neekonomické a prakticky neproveditelné. 

Takové předimenzování, resp. dodatečná ochrana by vedly k dramatickému 

a nepřípustnému zvýšení hmotnosti vozidla (hmotnost vozidla je limitována 

nápravovým zatížením). Za dobu životnosti vozidla by rozdíl v nákladech na energii 

spojené s přepravou předimenzované skříně násobně převýšil zbytkovou hodnotu 

skříně vozidla zničeného při požáru. Rovněž aplikace zpěňujících nátěrů se omezují 

jen na exponovaná místa v okolí předpokládaných zdrojů požáru. Jejich použití na 

nátěr celé konstrukce by vedlo: 

 k podstatnému zvýšení ceny a především 

 k zásadnímu nárůstu hmotnosti (cca 5 kg.m-2). Takový nárůst představuje 

- cca 90 kg/1 bm skříně u hliníkových skříní a 

- cca 125 kg/1 bm  skříně u ocelových skříní 

 ke komplikacím při údržbě, jako např. 

- obnovování nátěru po době předepsané výrobcem nátěru. Tato doba 

(obvykle 6, max. 10 let podle doporučení výrobce) je vždy kratší, než doba 

dosažení stavu pro generální opravu vozidla (spojenou s odstrojením 

a otryskáním skříně) 

- opravy případných poškození nátěru apod. 

Zejména údaje o hmotnosti jasně ukazují neefektivitu tohoto kroku. Při 

hmotnosti běžného vozidla pro regionální dopravu cca 35 t (platí pro 1 vůz dvoudílné 

soupravy Desiro Classic, hliníková skříň) by tak nárůst vlivem ochranného nátěru 

konstrukce představoval zvýšení hmotnosti o více jak 5%. Přitom zvýšení ochrany je 

jen diskutabilní. Pokud intumescentní nátěr zvýší ochranu základního materiálu byť 

o 10 minut, tak jestliže nedojde k hasebnímu zásahu v této době (což je 

pravděpodobné), stane se taková ochrana zbytečnou, protože k nevratnému 

poškození skříně stejně dojde. Na druhou stranu má lokální aplikace zpěňujících 
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nátěrů jednoznačný přínos na místech, kde se díky jejich účinku podaří zpomalit 

rozvoj požáru a usnadnit tak evakuaci. 

Z prostorových důvodů ani není možné ocelovou konstrukci obkládat 

deskovými, či jinými izolačními materiály. Vnější rozměry vozidla nesmí přesahovat 

přesně daný obrys a není možné ani konstrukci chránit zevnitř – došlo by 

k nežádoucímu zmenšení prostoru pro cestující. V soudobých vozidlech pro 

evropské podmínky se vnější šířka skříně pohybuje kolem 2800 mm a světlost jejich 

interiéru cca 2630 mm (vzorové hodnoty pro jednotku Desiro Classic). Z toho vyplývá 

celková tloušťka "stěny" 85 mm (hliníkový profil, izolace, technické prvky pod 

obložením a obložení interiéru). Z toho na hliníkový profil připadá cca 60 mm, takže 

jeho "ochrana" je silná jen 25 mm. Je přitom zcela neefektivní zmenšit užitný vnitřní 

prostor vozidla aplikací dalších silnovrstvých materiálů na jeho kovové konstrukce, 

tím snížit obsaditelnost a negativně ovlivnit jeho ekonomickou bilanci. 

Je skutečností, že se v některých případech řešení na zvýšení protipožární 

odolnosti konstrukcí používají. Jako příklad lze uvést instalaci plátů z obtížně hořlavé 

fenolové pryskyřice pod podběhy vozidla VAL. Nicméně tyto pláty jsou instalovány 

jen lokálně tam, kde konstrukce skříně vozidla neumožňuje vytvoření 

„plnohodnotného“ průřezu. Dále je tato ochrana aplikována nikoli ze stran (tam nelze 

kvůli obrysu vozidla), ale jen zespoda, a nikoli zevnitř, ale zvnějšku. Neboť jen na 

tomto místě lze skloubit požadavky na zvýšení požární bezpečnosti a zároveň 

neomezit využití (omezeného) vnitřního prostoru. 

Výhledově se uvažuje o aplikaci intumescentních nátěrů na ty oblasti na spodku 

vozidla, ve kterých jsou namontovány kontejnery s trakční výzbrojí, příp. jiné 

potenciálně rizikové systémy, aby se dosáhlo prodloužení doby dosažení mezního 

stavu konstrukce. 

3.1.3. Vytváření požárních úseků 

U kolejových vozidel se požární úseky s požadovanou odolností vytvářejí, ale 

s ohledem na relativně stísněné prostory vozidla prakticky jen omezeně. V současné 

době podává nejkonkrétnější požadavky na požárně dělicí konstrukce norma 

EN 45545-3, Tab. 1.: 

 mezi technickými prvky umístěnými v prostoru pod vozidlem a prostorem pro 

cestující, resp. pro personál – pol. 1, 2 a 3  E15, resp. EI15 

 mezi stanovištěm strojvedoucího a prostorem pro cestující – pol. 6  EI15, 

resp. EW15 

 v prostoru mezi agregáty umístěnými jinde, než pod spodkem vozidla 

a prostorem pro cestující (tj. např. na střeše vozidla) – pol. 9 a 10  E15, 

resp. EI15 a 

 mezi jednotlivými vozidly v soupravě – pol. 5  E15. 

Mezní stavy, resp. jejich hodnoty se liší podle provozní kategorie vozidla. Více 

viz kapitola 5.1.3. 
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Požárně odolná konstrukce se prakticky vždy provádí jako součást hrubé 

stavby, protože zde nejsnáze dosáhneme potřebné únosnosti a mocnosti izolační 

vrstvy. Ve srovnání s hodnotami mezních stavů stavebních konstrukcí jsou tyto 

hodnoty relativně nízké a demonstrují tak omezené možnosti provádění požárně-

odolných konstrukcí ve vozidlech. Schematicky je situace znázorněna na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Schematické znázornění umístění a odolnosti protipožárních zábran 

v kolejovém vozidle podle EN 45545-3, provozní kategorie 3 

Co se týče provedení požárních úseků v rámci celé soupravy, lze nalézt 

následující možné koncepty. Každé z uvedených řešení má své podstatné výhody 

i nevýhody: 

1) každé vozidlo v soupravě tvoří samostatný požární úsek, mezi vozidly nelze 

přestupovat (např. všechny dosud používané soupravy metra v Praze) 

 
 výhody: pomalejší šíření požáru a zplodin 

 nevýhody: zhoršená možnost evakuace ze zasaženého vozidla 

2) prostor pro cestující všech vozidel celé soupravy tvoří jeden požární úsek 

 
 výhody: možnost snadného přesunu cestujících do nezasažené části 

 nevýhody: rychlejší šíření požáru a především zplodin (šíření zplodin lze do 

jisté míry eliminovat protikouřovými clonami v mezistropním prostoru a pod 

podhledem 

3) prostor pro cestující je rozdělen příčkami E15-C (nebo EW15-C) 

 
 výhody: pomalejší šíření požáru a zplodin, možnost přesunu cestujících ze 

zasažené do nezasažené části 

 nevýhody: z hlediska požární bezpečnosti nejsou. 
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Uvedená řešení platí pro koncepci rozdělení prostoru pro cestující. Toto 

uspořádání nemá vliv na oddělení od jiných prostorů (např. pod vozem) nebo 

stanoviště strojvedoucího. Velký vliv na zvolení konkrétní koncepce pak mají další, 

ve výčtu nenaznačené důsledky, které již nesouvisí s požární bezpečností. Např. 

vozidlo ad. 2 nebude mít čelní stěny jednotlivých vozidel provedené v takovém 

rozsahu, jako vozidlo ad 1, což přinese úsporu hmotnosti, zvýší obsaditelnost apod. 

Naopak koncepce ad 1 je z pohledu některých provozovatelů ideální, protože 

umožňuje relativně snadnou manipulaci s jednotlivými vozy a jejich případnou 

výměnu v soupravách. 

3.1.4. Elektrická požární signalizace 

V různém rozsahu jsou železniční vozidla vybavována systémy EPS již delší 

dobu. Stačí zmínit elektrické jednotky ř. E 475.1 a 2, vyráběné v n.p. Vagónka 

Studénka v období 1964÷1973 (tyto jednotky mimochodem i přes svůj velmi pokročilý 

věk dál brázdí české koleje). Zde byly koncem 70. let v průběhu provozu dosazeny 

v prostoru pro cestující a v některých vybraných technických prostorech ionizační 

kouřové snímače. Stanoviště strojvedoucího je střeženo snímačem tepla (původně 

zde byl také kouřový snímač, ale jeho funkce se ukázala neslučitelnou s nikotinovou 

závislostí některých strojvedoucích). 

Dnes vyráběná vozidla obsahují celou škálu systémů EPS. Zatímco dříve byla 

EPS doménou lokomotiv a lůžkových/lehátkových vozů (střežení jednotlivých oddílů), 

dnes je rozšířena mnohem více. Nejobvyklejší aplikací jsou detektory tepla 

v kontejnerech s el. výzbrojí, doplněné kouřovými čidly v prostorech pro cestující. 

Kouřové detektory bývají často nasávacího typu. EPS obvykle pracuje jako systém 

s individuální adresací. Konkrétní požadavky na instalaci EPS v jednotlivých 

prostorech vozidla stanovuje EN 45545-6, kapitola 5, tab. 1. 

3.1.5. Stabilní hasicí zařízení 

Existuje celá řada aplikací SHZ pro kolejová vozidla. Každopádně bylo jejich 

použití ve vozidlech pro osobní dopravu do nedávné doby prakticky zcela na 

rozhodnutí zákazníka (provozovatele). Až nyní bude uvolněním normy EN 45545 

(a v návaznosti na směrnice TSI) prosazena povinnost použít SHZ, a sice tam, kde 

by zasažený systém svým výpadkem znemožnil další jízdu vozidla. Více viz EN 

45545-5, tab. 3., podrobnější popis uveden v kapitole 5.1.6. Instalace SHZ je ale 

vyžadována jen u vozidel s nezálohovaným pohonem (čl. 5.4.5 normy).  

SHZ je samozřejmě nákladný systém, který kromě pořizovacích nákladů 

vyžaduje následnou údržbu a revize. Z toho důvodu se dnes aplikuje relativně 

omezeně na přání zákazníka. Nejčastěji se SHZ používá u vozidel podzemní dráhy, 

kde v případě požáru hrozí nejzávažnější důsledky. V podpodlahových kontejnerech 

s el. výzbrojí jsou systémy hašení inertním plynem (nejčastěji dusík), v prostoru pro 

cestující pak drenčerové systémy s vodní mlhou (jiné hasivo než voda se prakticky 
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nepoužívá, neboť to umožňuje prakticky okamžité zahájení hašení, bez ohledu na to, 

zda hašený úsek byl nebo ještě nebyl evakuován). Je také vhodné rozdělit (byť 

otevřený) prostor pro cestující na hasební sekce, neboť se tak snižuje potřeba hasicí 

látky. Zdrojem tlaku plynu pro drenčerový systém je nádoba s vysokotlakým dusíkem, 

který vytlačuje vodu do potrubí. Schéma takového rozdělení je na Obr. 5. Za 

povšimnutí stojí, že je možno z jednoho hasicího agregátu pokrýt více vozidel, tj. 

není nutné, aby každý vůz v soupravě měl vlastní agregát. U motorových vozidel se 

ve strojovnách (resp. v podpodlahových kontejnerech s power-packy) obvykle 

využívá buď aerosolový, nebo práškový systém.  

Volba druhu hasicí látky má (stejně jako ve stavbách) jistá úskalí. Pokud se 

použije voda, je nutno zvážit možnosti ochrany před mrazem. V praxi se používají 

tyto: 

 vyhřívání lahví s hasební vodou 

 snížení bodu mrazu použitím nemrznoucích příměsí.  

První varianta vyžaduje zajištění spolehlivého zdroje el. energie pro udržení 

teploty nad bodem mrazu. Druhá varianta má nevýhodu v tom, že protimrazové 

prostředky působí korozivně. To znamená, že po případném zásahu SHZ je třeba 

vozidlo kompletně odstrojit, otryskat na kov, natřít kompletním nátěrovým systémem 

a namontovat všechny komponenty zpět. Jaký přístup zvolit je otázkou provozovatele 

a konkrétních podmínek nasazení jeho vozidel. Např. u vozidel metra „moskevského 

typu“, která se prakticky stále zdržují v prostorách s teplotou nad bodem mrazu 

(tunely nebo depa) a zároveň jsou, resp. mohou být téměř neustále připojena na 

vnější zdroj energie, je dodržení požadavku na nezmrznutí hasební vody relativně 

snadné. 

 

Obr. 5 Principiální schéma rozvodu hasicí látky v soupravě 

3.1.6. Evakuace 

V případě požáru nebo jiné kritické situace musíme zajistit, aby osoby 

zastihnuté v dotčeném prostoru měly možnost jej opustit. Toto lze ve stavbách 

realizovat vytvořením vhodných podmínek pro evakuaci. Lze použít více dveří do 

jiných prostor, únikové cesty chráněné i nechráněné buď do sousedních úseků 
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anebo přímo ven z objektu. U stavby je vyústění evakuační cesty ven z objektu 

obvykle jasně dané – do přilehlého volného prostoru, kde nehrozí žádné další riziko 

(teplo, padající trosky, apod.). U železničního vozidla nikoli. V jedoucí soupravě se 

cestující mohou evakuovat jen do jiného vozu, definitivní únik ven ze soupravy je ale 

možný až po zastavení. Proto je zcela zásadní úvaha nad místem, kde vozidlo 

zastaví. Nevhodně zvolené místo (jako např. tunel nebo most) může evakuaci 

prakticky znemožnit, příp. zásadně přispět k eskalaci průběhu a důsledků takové 

mimořádné události. Na tomto místě lze demonstrovat vývoj, jaký prodělala filozofie 

zajištění bezpečnosti v osobní železniční dopravě: 

 žádná možnost zastavit vlak cestujícím – zastavení bylo plně v rukou 

strojvedoucího, který měl ale jen omezené možnosti zjistit, že se ve vlaku za 

ním něco děje 

 záchranná brzda – cestující dostal možnost zastavit vlak v případě 

mimořádné události 

 přemostění záchranné brzdy2 – notoricky známé rozhraní v podobě červeně 

natřeného madla nyní slouží jen jako „spínač“, kterým se signalizuje potřeba 

nouzového zastavení. Strojvedoucí je informován světelným a zvukovým 

signálem a soupravu zastaví v nejbližším vhodném místě. Na trati jsou proto 

strojvedoucímu návěstěny úseky, kde je nouzové zastavení nežádoucí (viz 

Obr. 6) 

 zachování schopnosti jízdy v případě požáru – vozidlo nezastavuje ihned, 

nýbrž je uzpůsobeno dojet i s požárem na palubě do předem zvoleného 

místa, kde se provede evakuace. Tato vlastnost ale není v rozporu 

s předcházejícím bodem. 

 

Obr. 6 Traťový kilometrovník s návěstí zobrazující úsek, kde není povoleno nouzové 

zastavení (oranžové pruhy) – provedení na železničních tratích v ČR 

(zdroj: předpis SŽDC D1) 

3.1.7. Protipožární zásah 

Jak již bylo zmíněno, zásadním faktorem pro provedení požárního zásahu je 

místo, ve kterém se vozidlo nalézá v okamžiku požáru, resp. po zastavení v jeho 

důsledku. Z logiky věci vyplývá, že událost může s geometrickou pravděpodobností 

nastat kdekoliv na trase. Zhodnocení této problematiky se šířeji věnuje kap. 7 této 

práce. 

                                                 
2 Přemostění záchranné brzdy je systém, kdy cestující nebo personál nemá prostřednictvím 

aktivačního zařízení přímý vliv na brzdicí proces, jako je tomu u „původní“ záchranné brzdy 
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I když se vozidlo nalézá v místě snadno přístupném pro zasahující jednotky 

(železniční stanice, v blízkosti žel. přejezdu či v místě, kde silniční komunikace vede 

souběžně s železniční tratí), tak nelze vždy počítat se zásahem v době obdobné, 

jako u staveb. Na elektrizovaných tratích je nutno vyžádat si vypnutí napájení troleje 

a poté ještě její vyzkratování, což může provádět jen speciálně vyškolená osoba. Na 

dvojkolejných tratích je nutno zajistit zastavení provozu na druhé koleji. Zasahující 

hasiči se proto soustředí na ochranu nezasažených vozidel (pouze pokud to lze), 

dále okolí trati, staveb apod.) a útok zahájí až po provedení uvedených opatření. Jen 

v případě jednokolejné neelektrizované tratě lze říci, že zahájení zásahu není vázáno 

na uvedená organizační opatření. Shodou okolností jsou nicméně prakticky všechny 

tratě, kterých se tato práce týká, jednokolejné a neelektrizované. 

Podstatné ale je, že železniční tratě často vedou v terénu, méně či více 

vzdáleny od silniční sítě a v takovém případě je hasební zásah v potřebné době 

neproveditelný. Pokud selže pokus zdolat oheň přenosnými hasicími přístroji, resp. 

pokud zasažené celky nejsou vybaveny SHZ, je vozidlo odsouzeno k zániku. Pokud 

je místo požáru skutečně odlehlé, dojde pak ke zničení celé soupravy, protože se 

oheň postupně přenese na všechna vozidla. Vždy, když to bylo možné, vlaková četa 

udělala v takových situacích maximum pro ochranu ostatních vozidel (odpojení 

ostatních vozů od hořící části soupravy apod.). Nicméně u vozidel již zasažených 

požárem je nutno počítat s nevratným poškozením.  

3.2. Požární bezpečnost v městské kolejové dopravě 

systémy železniční dopravy a městské kolejové dopravy odlišují určitá specifika. 

Jejich objasnění je věnována následující kapitola. 

Kolejová doprava je v každém větším městě zásadní složkou městské 

hromadné dopravy. Metro, příp. podzemní tramvaje tvoří páteř MHD, na kterou 

navazují povrchové trasy tramvají nebo různých rychlodrah (a samozřejmě další 

dopravní systémy, jako např. autobusy nebo trolejbusy). Elektricky poháněná vozidla 

mají velkou přepravní kapacitu, krátké intervaly, velkou akceleraci a brzdění, nižší 

valivý odpor a možnost využívat oddělené úseky komunikací, což zvyšuje jejich 

cestovní rychlost. Z ekologického a ekonomického hlediska je nutno zdůraznit 

rekuperaci energie, kdy elektricky brzdící vozidla generují proud, který je veden zpět 

do sítě a z ní bezprostředně odebírán jinými vozidly, která se rozjíždějí.  

Z pohledu úvah o požární bezpečnosti rozdělíme tuto dopravu na: 

 pozemní 

 nadzemní a 

 podzemní. 

Pro všechny tyto dopravní systémy, resp. jimi používaná vozidla samozřejmě 

platí teze uvedené v předchozí kapitole. Je to z toho důvodu, že vozidla jsou až na 
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výjimky3 v principu podobná a případný požár má tak předpokládatelně obdobné 

důsledky. Každopádně zde ve srovnání s „klasickou“ železnicí nalezneme některé 

odlišnosti. 

3.2.1. Pozemní doprava 

U vozidel městské pozemní dopravy se z pohledu ČR prakticky vzato jedná jen 

o tramvaje. Systémy typu tram-train se pro svou technologickou i technickou 

komplikovanost vyskytují jen ojediněle v zahraničí, častější (např. v Německu) je 

varianta meziměstské tramvaje pohybující se v městské aglomeraci na svém 

samostatném tělese na vzdálenost obvykle do 30 km. Takové vozidlo má však stále 

blíže k tramvaji, než k vlaku, neboť v části svojí trasy využívá městskou tramvajovou 

síť a pohybuje se v ulicích spolu s ostatními účastníky silničního provozu. 

Zajímavostí je řešení umožňující využít jak nástupiště tramvajové, tj. cca 

150÷200 mm nad temenem kolejnice, tak i nástupiště vysoká, použitá na zastávkách 

tohoto dopravního systému. Zastávky s vysokým nástupištěm se ale nachází jen na 

trase využívnané těmito vozidly, pro "klasické" městské tramvaje jsou nevyužitelné. 

Poznámka: přestože se prakticky vzato jedná o tramvaj, nelze tento systém 

srovnávat s českými „meziměstskými“ tramvajovými tratěmi, jako např. Liberec – 

Jablonec nad Nisou. 

Tramvajové soupravy se nejčastěji (ve vztahu k době strávené v provozu na své 

lince) pohybují v zastavěných částech města, v ulicích, v relativně přehledných 

a snadno přístupných prostorech s dobrou možností evakuace. Pokud se na trase 

nalézají mosty a estakády, jedná se jen o zlomek z délky trasy. Souhrnná šířka dveří 

zabírá často až 25% délky skříně, moderní vozidla jsou již navíc koncipována jako 

nízkopodlažní. Proto lze v případě kritické situace na palubě vozidla předpokládat 

snadný průběh evakuace. 

Do systému pozemní dopravy zařadíme i krátké podzemní úseky jinak 

povrchových tratí. V tuzemsku se (zatím) nevyskytuje žádný úsek tramvajové dráhy, 

který by měl podzemní nástupiště. Stávající podpovrchové úseky slouží jen jako 

mimoúrovňová křížení s jinými komunikacemi anebo převedení trasy komplikovanými 

terénními pasážemi (např. silniční tunel s tramvajovým provozem v Praze pod 

Vyšehradem nebo připravovaná varianta tramvajového tunelu v brněnských 

Pisárkách). V zahraničí se nicméně vyskytují systémy podzemních tramvají, které 

projíždějí pod centrem města v tunelu podobně jako metro, aby se vzápětí vynořily 

na povrch a dosáhly cíle na periferii jako klasická tramvaj (Obr. P8-3 a Obr. P8-4). 

V Evropě lze nalézt různorodé kombinace takovýchto systémů, od nejjednoduššího 

(i když ne zrovna správného) použití běžných tramvají v úsecích s podzemními 

stanicemi, až po systémy využívající k tomuto účelu zkonstruovaná specifická 

vozidla, která poté pokračují dále jako meziměstská tramvaj (např. systémy 

                                                 
3 např. městská visutá dráha typu Monorail ve Wuppertal, SRN, viz Obr. P8-1 
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v aglomeracích Porúří v SRN). Jediným příkladem takového systému v ČR je 

výhledově připravovaný tzv. Severo-jižní kolejový diametr v Brně. Tato akce se již ale 

dlouhé roky nalézá jen ve stádiu předprojektových příprav a její realizaci proto nelze 

v brzké době očekávat. Nicméně se v takovém případě jednoznačně jedná o dopravu 

podzemní, a proto pro takovýto systém nepřicházejí v úvahu vozidla původně 

vyrobená pouze pro provoz na povrchu. 

Specifickým systémem dopravy je rovněž systém VAL (Véhicule Automatique 

Léger, automatické lehké vozidlo, Obr. P8-2), známý také jako „metro na 

pneumatikách“. Jedná se o automaticky řízené jednotky bez řidiče složené ze dvou 

krátkých vozů, které se pohybují v betonové dráze na podvozcích opatřených 

pneumatikami. Tento systém je zcela nezávislý na pouliční síti jiných komunikací, 

které překračuje zásadně mimoúrovňově. Zmiňuji jej, neboť se jedná o „dráhu“, tj. 

systém vozidel závislých na trati, po které se pohybují a zároveň se (na rozdíl od 

trolejbusů, které jsou také závislé na trati) pohybují mimo síť ulic a dalších 

komunikací. Nejčastěji se tento systém vyskytuje ve Francii, kde také v 70. letech 

vznikl. Nalezneme jej v Paříži, Remeši, Toulouse a dalších, ale také v Itálii, Jižní 

Koreji apod. Typickým znakem tohoto systému je automatický provoz bez řidiče. 

Kolejová vozidla pozemního systému (tramvaje) musí s ohledem na společný 

provoz silničních a kolejových vozidel na vzájemně sdílených komunikacích splňovat 

některé podmínky vyplývající ze specifik silničního provozu. Zcela zásadním je 

v tomto případě požadavek na velké brzdné odrychlení. Tento požadavek je vynucen 

určitou nepředvídatelností chování ostatních účastníků silničního provozu a nutností 

rychle a účinně na něj reagovat. Brzdové systémy tramvají umožňují jejich zastavení 

z maximální rychlosti řádově v desítkách metrů, i když je jejich brzdná dráha 

(s ohledem na větší hmotnost a nižší adhezi) samozřejmě delší, než u srovnatelných 

silničních vozidel (autobusů). Stále je to však řádově méně, než u železničních 

vozidel, jejichž zábrzdná dráha se pohybuje minimálně ve stovkách metrů. Vozidlo 

městské dopravy lze v případě požáru mnohem snáze a rychleji zastavit na místě 

vhodném k evakuaci, než vozidlo železniční. Z tohoto důvodu nebudu provádět jejich 

další hodnocení, nemožnost evakuace z důvodu zastavení na nějakém zcela 

nevhodném místě je velmi nepravděpodobná. Příznivým faktorem je v tomto případě 

také kapacita vozidla, která stanovuje maximální možný počet evakuovaných osob. 

V případě tramvaje se jedná maximálně o desítky cestujících, kteří unikají po velmi 

krátké a relativně dobře schůdné únikové cestě.  

3.2.2. Nadzemní doprava 

Nejznámější jsou systémy v USA a byly využity i v řadě dalších měst, zejména 

v dřívějších státech tzv. třetího světa. Tyto systémy umožňují relativně snadné 

trasování navzdory (často chaotické) městské zástavbě. Nevýhodou je především 

velká hlučnost vozidel na visutých konstrukcích, která se snadno šíří do okolního 

prostoru. 
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Nadzemní doprava jako systém vedoucí po nadzemních konstrukcích se 

v České republice nevyskytuje. Existující nadzemní úseky jsou jen po mostech 

vedené úseky pozemních tras, které tak překračují jiné komunikace, vodoteče anebo 

terénní nerovnosti. Každopádně je nutno systémy vedené převážně nebo zcela na 

visutých konstrukcích zvažovat z hlediska evakuace stejně, jako systémy podzemní, 

neboť i zde je evakuace možná jen v některých místech. 

3.2.3. Podzemní doprava 

Doprava podzemní je zejména v centrech měst jedním z technicky 

nejefektivnějších způsobů řešení rychlé hromadné dopravy. Jejich zásadní 

nevýhodou je velká finanční náročnost. Pozitivním efektem je ale velká cestovní 

rychlost souprav a především naprostá nezávislost podzemního provozu na intenzitě 

a charakteru a provozu na povrchu. To umožňuje naplánování efektivního grafikonu 

spojeného s krátkými intervaly a úsporou energie. V České republice je podzemní 

doprava zastoupena systémem metra v Praze. Síť pražského metra se vyvíjela od 

r. 1966 a vyvíjí se dodnes. První plány zvažovaly systém podzemní tramvaje, a první 

úsek linky C (Florenc4– Kačerov) byl i takto stavěn. Charakteristické je mělké 

založení stanic a použití převážně hloubených tunelů. Vzápětí po dodání know-how 

ze Sovětského svazu v rámci "socialistické spolupráce" je projekt podzemní tramvaje 

přeměněn na klasické metro tzv. moskevského typu. Pro tento typ je typické ražení 

tunelů o průměru 5,1 m razicími štíty ve velké hloubce, protože síť metra zároveň plní 

funkci úkrytu pro případ (jaderné) války. Avšak pro každodenní provoz je nevýhodou 

tohoto řešení nutnost svážet cestující eskalátory do hluboko uložených stanic. 

Ražení ve velké hloubce nicméně eliminuje případné škody na povrchu, jako třeba 

na budovách nad raženým tunelem, zvyšuje „nezávislost“ výstavby podzemních děl 

na dění na povrchu (např. dynamické účinky na tunelové nadloží vlivem železničního 

nebo silničního provozu) a především nevyžaduje rozsáhlé demolice zástavby kvůli 

hloubení tunelů. Stavba tunelu ražením šetří přeložky stovek tras inženýrských sítí, 

které jednoduše podchází bez nutnosti jejich odklánění při rozsáhlých výkopových 

pracích na povrchu. Spolu s nimi se také vyhýbá nejrůznějším hlouběji položeným 

kanalizačním systémům a přivaděčům, které byly často také stavěny jako ražené. 

Konečně ražení tunelů s větším nadložím usnadňuje trasování a zjednodušuje 

podcházení vodotečí – viz např. ražené tunely pod Vltavou na trasách A a B 

v porovnání se zahloubeným tunelem na trase C mezi stanicemi Nádraží Holešovice 

a Kobylisy. 

Z hlediska požární bezpečnosti ale hluboké uložení stanic představuje zásadní 

problém a staví provozovatele před nutnost použití dostatečně dimenzovaného 

požárního odvětrání únikových cest a zálohování napájení důležitých systémů. 

Únikové cesty z podzemí představují svým převýšením velký problém i pro fyzicky 

                                                 
4 Dnešní stanice Florenc byla dříve označena jako Sokolovská 
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disponovanější jedince. Velký problém mohou představovat eskalátory, které často 

představují jedinou okamžitě použitelnou únikovou cestu (v případě požáru ve stanici 

budou všichni chtít uniknout tou cestou, kterou znají. Nikdo nebude hledat jiné, byť 

připravené únikové trasy). Pokud bude provoz eskalátorů zastaven, což nelze 

vyloučit (přerušení dodávky el. energie, resp. manuální vypnutí eskalátoru – v panice 

anebo úmyslně některým z cestujících), je nutné po stupních eskalátoru stoupat 

vlastní silou. Stupně eskalátoru přitom svou výškou neodpovídají běžným schodům 

a chůze po nich je namáhavá, pro starší a/nebo méně pohyblivé osoby pak bez 

pomoci téměř nemožná. 

Z hlediska vozidel je nutno vozidla pro podzemní dopravu řešit zásadně jako 

vozidla se zálohovanými systémy, a s redundantním pohonem. Evakuace cestujících 

z tunelu se v případě požáru a zastavení soupravy stává velmi komplikovanou 

záležitostí, která prakticky nemůže proběhnout beze ztrát na životech. Jak ukazují 

různé mimořádné události, které se udály v podzemí, požár spojený se zakouřením 

tunelu prakticky znemožní orientaci a vzniklá panika spolehlivě a rychle anuluje úsilí 

i těch několika málo jedinců, kteří by si v takové dramatické situaci dokázali alespoň 

na chvíli uchovat schopnost racionální úvahy. Prostor tunelu se navíc velmi rychle 

zaplní toxickými zplodinami hoření, které po chvíli všechny osoby v zasaženém 

prostoru intoxikují. Proto situaci, kdy vozidlo vlivem požáru zastaví v tunelu, nesmíme 

připustit. Jediné správné řešení je požadovat schopnost vozidla vyvinout tažnou sílu 

a dojet do nejbližší stanice. Zejména tehdy, pokud tunel sám může sloužit jako 

úniková cesta jen omezeně. V již zmíněném pražském metru jsou běžně mezi 

kolejnicemi uloženy tlumivky, kabelové propojky, či jiné technické prvky, které 

osobám únik z ohroženého prostoru tunelu značně komplikují. Osoby postupující 

(podél soupravy) po již beztak úzkém a nedostatečném postranním chodníčku (šířka 

300mm!) narážejí do držáků kabelů a dalších technických prvků, které se nalézají 

v bezprostředním okolí této „únikové trasy“ (viz Obr. 7). Představa, jak se po této 

cestě ve tmě, panice a toxickém kouři evakuují stovky cestujících, je zcela iluzorní.  

V případě metra stavěného ve městě s relativně velkým rozdílem nadmořské 

výšky jednotlivých stanic (což např. Praha na rozdíl od mnoha evropských metropolí 

opět splňuje velmi dobře) jsou příslušné traťové úseky vedené s relativně velkým 

sklonem, resp. s četnými oblouky. Z toho vyplývají významně vyšší traťové odpory. 

Nemůžeme se proto spoléhat na to, že by – byť i rozjetá – souprava dojela výběhem 

do další stanice. Varianta návratu zpět v klesání je rovněž nepřijatelná, protože 

musíme předpokládat, že traťový úsek za soupravou zasaženou požárem je již 

obsazen následujícím vlakem. Z uvedeného tedy vyplývá jediné možné řešení – 

zajistit jízdyschopnost soupravy i v případě, že některé z jejích vozidel je zasaženo 

požárem. Současně s tím musí jít ruku v ruce účinné a pružné řešení evakuace ve 

stanici, do které souprava zasažená požárem přijede. Je třeba vzít si ponaučení 
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z katastrofy v Daegu (Jižní Korea, 18.2.2003), kdy se důsledky katastrofy znásobily 

vlivem chybných a chaotických rozhodnutí pracovníků dopravce.  

 

Obr. 7 Ražený traťový tunel pražského metra; „únikový chodník“ vpravo od koleje 

(foto Tomáš Rejdal) 

V tomto případě se jednalo o nepředvídatelný akt šílence, který chtěl spáchat 

demonstrativní sebevraždu sebeupálením, přičemž ve voze podzemní dráhy rozlil 

benzín a zapálil jej. Cestující se v následující stanici začali z hořící soupravy 

evakuovat a zahltili výstupní schodiště. S ohledem na velkou iniciační energii zdroje 

byl rozvoj požáru samozřejmě velmi prudký, vč. masivního vývoje zplodin hoření. O 4 

minuty později zastavil ve stanici vedle hořící soupravy další vlak v opačném směru. 

Strojvedoucí tohoto vlaku se místo urychleného odjezdu (nebo dokonce průjezdu) 

snažil nejprve kontaktovat nadřízené! V tomto mezičase byla stanice automaticky 

odpojena od přívodu trakční elektrické energie, vlak již tím pádem nemohl odjet. 

Poté, co strojvedoucí dostal pokyn k urychlenému opuštění vlaku, ve zmatku opustil 

svoje stanoviště i s klíčem řízení, čímž došlo k zablokování dveří soupravy 

a odpojení baterií. Výsledkem tragédie bylo 198 mrtvých, kteří přišli o život 

zadušením nebo ušlapáním. Z nich 70 cestujících zahynulo v zamčeném vlaku bez 

možnosti úniku.5 

Podzemní dráha tedy představuje z hlediska požární bezpečnosti specificky 

rizikový systém, protože soupravy stráví převážnou část provozní doby 

v podzemních úsecích se ztíženými podmínkami evakuace. Proto jsou na vozidla 

                                                 
5 Hlavní viník této události celou situaci zcela paradoxně přežil a byl později odsouzen k doživotnímu 

trestu vězení [12] 
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podzemní dráhy a materiály, ze kterých jsou vyrobeny, kladeny ty nejnáročnější 

požadavky. Ke zvýraznění tohoto faktu pak dochází v okamžiku, kdy provozovatel 

přechází na bezobslužný provoz bez strojvedoucích.  

3.3. Zkoušky velkého rozsahu pro zjištění požární bezpečnosti u železniční 
techniky 

Pro vozidlo skládající se z mnoha prvků je typické, že jeho výsledné požárně-

technické vlastnosti vyplývají z kombinace a vlastností jednotlivých prvků a dále pak 

vzájemné reakci mezi nimi při požáru. Je zřejmé, že posuzovat jednotlivé celky 

izolovaně vede jen k omezeným výsledkům.  

Získat podrobné informace o průběhu a rozvoji požáru např. prostřednictvím 

numerického modelování je v oblasti kolejových vozidel obtížné. Je to dáno zejména 

tím, že dostupný software je principiálně zaměřen na simulaci chování požáru 

v budovách. Pro posuzování rozvoje požáru ve stavbách je přitom k dispozici 

relativní dostatek podkladů získaných na základě nejrůznějších zkoušek a reálných 

požárů umožňující vytvářet dostatečně přesné výpočetní modely. Zároveň je 

evidentní, že kolejové vozidlo nelze posuzovat jako stavbu, přičemž pro přesnější 

formulování podmínek modelu chybí dostatek relevantních údajů. Simulace se proto 

nejčastěji soustřeďují na uzavřené technické prostory, jako např. kontejnery s el. 

výzbrojí, příp. se provádí analýza tepelného toku u systémů, které vyvíjejí značné 

teplo, jako např. brzdy. 

Za účelem získání představy o chování požáru ve vozidle jako celku byly 

v některých zemích prováděny testy velkého rozsahu používající k pokusu reálné 

vozidlo s cílem získat přesnější představu o rozvoji požáru. 

Např. v září 2011 byl ve Švédsku proveden test spojený s iniciací v železničním 

voze umístěném v (opuštěném) tunelu. Jako iniciace uvnitř vozu bylo zvoleno 

zapálení sedačky polité benzínem coby simulace vandalského útoku. Testy 

provedené ve dvou vozech prokázaly jednoznačnou úspěšnost orientace na 

materiály s nižším indexem šíření plamene. Vůz se starším typem obložení prokázal 

výrazně kratší hodnoty dosažení fáze flash-over než vůz s novějším obložením 

(1 h 28 min). Testy byly dále mj. využity k získání údajů o proudění vzduchu 

a rozložení teplot v tunelu v případě požáru a v neposlední řadě k získání zkušeností 

pro zasahující hasiče, kteří se na experimentu samozřejmě také podíleli. [2] 

V porovnání s tím je zajímavý údaj získaný při pokusu HZS DP Praha, kdy se 

testovalo šíření požáru v autobusu MHD [3]. Byly provedeny tři pokusy, lišící se 

místem iniciace (simulace poruchy technického zařízení): 

 závada v motorovém prostoru 

 závada elektroinstalace nezávislého topení řidiče a 

 závada větráku topného tělesa v prostoru pro cestující. 
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V prvních dvou případech byla předmětem sledování doba, za kterou se požár 

rozšíří z místa vzniku do prostoru pro cestující.  

Ve třetím případě (iniciace přímo v prostoru pro cestující) došlo k flash-over již 

po 2 minutách! Zde se ukazuje, že „připravenost“ vozidel, jejich (sub)systémů 

a prvků odolávat požáru je v rámci různých druhů dopravních prostředků různá. 

Proto není možné provádět jakékoli zjednodušující paušalizování.  

3.4. Shrnutí analýzy bezpečnosti 

Z výše uvedených poznámek jasně vyplývá, že optimální variantou pro zvýšení 

bezpečnosti je docílit, aby se vozidlo v případě požáru mohlo přesunout pokud 

možno vlastní silou (díky zálohovanému pohonu a dalším nezbytně důležitým 

systémům) do místa vhodného nebo určeného pro záchranu osob. Tam se následně 

provede evakuace cestujících a personálu mimo vozidlo. Graficky je časová 

posloupnost události znázorněna na Obr. 8. 

 
 

Obr. 8 Časová posloupnost evakuace vozidla v případě požáru 

Z tohoto důvodu se konstrukce vozidla s ohledem na požární bezpečnost 
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 se zabránilo/zpomalilo rozšíření požáru z prostoru vně kritických systémů do 

jejich prostoru 

 se zabránilo/zpomalilo šíření tepla a zplodin hoření mezi jednotlivými vozidly 
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 byl umožněn další pohyb vozidla do místa evakuace, a sice 

- výběhem nebo 

- vlastní silou, podle traťových podmínek 

 požár neměl za následek neřízené zastavení vozidla a 

 osoby na palubě vozidla měly možnost vozidlo zasažené požárem pokud 

možno bez újmy opustit, ať již do sousedního vozidla v soupravě anebo 

směrem ven (po zastavení). 

Jak ukazuje zmíněný tragický příklad z jihokorejského Daegu, je třeba systém 

podzemní dráhy uvažovat komplexně (což platí pro jakýkoli systém obecně). 

Opatření se musí navrhovat v rámci celého systému promyšleně napříč jednotlivými 

prvky a subsystémy a splnění stanovených požadavků je třeba vyžadovat od všech 

zúčastněných součástí systému. 

Součástí přijatých opatření proto musí být i školení zaměstnanců a nácvik 

jednání a řešení situace v případě požáru a následné evakuace. Jeho výstupem by 

měl být několikabodový manuál s jasnými a jednoznačnými pokyny, jak v této situaci 

postupovat. V kritické situaci, pod tlakem okolností a ve stresu nelze dělat 

dalekosáhlé analýzy. Čím budou pokyny stručnější a jasnější, tím vyšší je 

pravděpodobnost úspěšného zvládnutí mimořádné události. 
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4. Normativní zajištění požární bezpečnosti v drážních vozidlech 

pro osobní dopravu – dosavadní stav 

4.1. Stav předpisů o požární bezpečnosti vozidel pro železniční osobní 
dopravu v ČR 

Pokud pomineme obecná nařízení a vyhlášky vycházející z různých předpisů 

o požární ochraně, tak v České republice do současnosti prakticky žádné takové 

předpisy a normy neexistovaly. S výjimkou čtyř odstavců v normě ČSN 281310 – 

Požadavky na vozidla metra (čl. 4.5) nebyla tato problematika národními normami 

nijak řešena. Navíc se i v uvedené normě jedná jen o taxativní výčet požadavků, 

systematické hodnocení je – ve srovnání s oborovými normami v jiných zemích –

zcela pominuto  

V období socialismu byly pro hodnocení materiálů a navrhování řešení 

konstrukcí vozidel pro osobní dopravu použity rukověti a doporučení pocházející 

z výzkumných ústavů zemí tehdejší RVHP, zejména NDR a Sovětského svazu. Tyto 

podklady ale nikdy nepřesáhly úroveň „podnikové normy“¨, např. v rámci n.p. 

Vagónka Tatra. V 90. letech u nás výroba nových vozidel české konstrukce téměř 

zanikla, ostatní vyráběná vozidla byla stavěna dle zahraniční dokumentace splňující 

požadavky předmětných požárně-bezpečnostních norem jiných evropských zemí. 

Na druhou stranu v (západní) Evropě byla již od 70. let snaha tuto problematiku 

systematicky uspořádat. Prvním představitelem je vcelku útlá norma UIC 564-2 

vydaná Mezinárodní železniční unií (UIC). Tato norma patřila díky své závaznosti pro 

členy UIC6 mezi ty, které byly i u nás v tehdejší době akceptovány. 

Situace se změnila v květnu 2011, kdy byla vydána předběžná norma 

ČSN P CEN/TS 45545. Jakmile bude norma EN 45545 (viz kapitola 5.1) uvolněna, 

bude zařazena do českého normativního systému, a po uplynutí tříleté přechodné 

doby se stane závaznou. Předpoklad uvolnění normy EN 45545 je druhá polovina 

roku 2013. 

Do českého právního systému jsou také postupně implementovány evropské 

směrnice pro interoperabilitu železničního systému, viz kap. 5.2. 

Od 1.2.2013 je dále v českém normativním systému zavedena evropská norma 

ČSN EN 50553 – Požadavky na zachování schopnosti jízdy v případě požáru 

kolejových vozidel (viz kap. 5.3). 

Uvedené normy tvoří provázaný soubor základních dokumentů pro posuzování, 

konstruování a provozování vozidel z hlediska požární bezpečnosti. 

                                                 
6 ČSD byly v r. 1922 jednou ze společností spoluzakládající UIC a od té doby byly jejím členem. Po 

rozdělení ČSFR v r. 1992 přešlo členství na obě nástupnické národní železniční správy 



 

strana 40 

4.2. Stav předpisů o požární bezpečnosti vozidel pro železniční osobní 
dopravu v Evropě 

V Německu, Francii a Velké Británii došlo postupem času s ohledem na vývoj 

techniky v 70. a 80. letech (zvyšování rychlosti vozidel, jízda vlaků na nových 

úsecích tratí s dlouhými tunely apod.) k vytvoření národních normativů, které 

stanovovaly podmínky a požadavky na materiály a řešení použitá v kolejových 

vozidlech pro osobní dopravu. Tyto požadavky šly výrazně nad rámec normy UIC 

564-2, byly mnohem systematičtěji zpracovány a v průběhu času se jejich požadavky 

dále zpřesňovaly, konkretizovaly (a zpřísňovaly). Naproti tomu např. americká norma 

NFPA 1307 je v části stanovující požadavky na kolejová vozidla v porovnání 

s evropskými normami překvapivě velmi útlá a stručná. Často obsahuje ustanovení 

až lidového charakteru – např. izolační vlastnost podlahy je posuzována podle toho, 

zda se vznítí chomáč čistící bavlny položený na podlahu apod.  

V zemích západní Evropy byly zavedeny tyto rozhodující normy: 

 Německo: DIN 5510 (díly 1 až 6; první vydání 1988, poslední aktualizace 

DIN 5510-2:2009-05) 

 Velká Británie: BS 6853  

 Francie: NF F 16-101/102. 

Všechny tyto normy předpokládají požár jako důsledek selhání (sub)systému 

vozidla, příp. běžného vandalismu. Vyznačují se shodným principem, na počátku se 

nejprve určí tzv. třída požární bezpečnosti vozidla. Ta se odvozuje podle 

převládajícího charakteru prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje (logicky např. 

tramvaj, pohybující se stále po povrchu, vyžaduje menší nároky na požární 

bezpečnost, než vozidlo podzemní dráhy). V závislosti na kategorii se požaduje 

použití materiálů s méně či více přísnými parametry hořlavosti, kouřivosti, 

odkapávání a toxicity. Protože nová norma EN 45545 tento princip rovněž dodržuje 

a je v dalším výkladu zmíněna podrobně, podám na příkladu normy DIN 5510 jen 

stručný výklad, abych tak demonstroval shodnou filozofii těchto norem a normy EN 

45545. Normu DIN 5510 volím pro ilustraci rovněž z toho důvodu, že podle ní byla 

řešena většina vozidel pohybující se dnes ve střední Evropě a tím pádem i v ČR. 

4.3. Norma DIN 5510 – Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen 

Norma [5] se skládá ze šesti dílů: 

 Díl 1: Stupně požární bezpečnosti, opatření, doklady (říjen 1988) 

 Díl 2: Požadavky na konstrukční díly a materiály (květen 2009) 

 Díl 3: Požární úseky – díl nebyl nikdy používán v praxi 

 Díl 4: Konstrukční požadavky (říjen 1988) 

 Díl 5: Elektrická zařízení (říjen 1988) 

 Díl 6: Doprovodná opatření – Přemostění záchranné brzdy, informační 

                                                 
7 NFPA 130 – Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems 
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systémy, Zařízení požární signalizace, zařízení likvidace požáru (říjen 1988). 

První díl DIN 5510-1:1988 obsahuje pravidla pro určení stupně požární 

bezpečnosti (Brandschutzstufe). Stupně jsou celkem 4: 

 Brandschutzstufe 1 – pro vozidla, u nichž nevzniká riziko vlivem provozu 

v podzemních úsecích 

 Brandschutzstufe 2 – pro vozidla, která se pohybují v tunelech delších než 

2000 m 

 Brandschutzstufe 3 – pro vozidla, která se pohybují v tunelech do 2000 m 

 Brandschutzstufe 4 – je určen pro provoz na tratích bez únikového prostoru. 

Definice únikového prostoru je popsána v německém národním předpisu 

BOStrab, viz příloha č. 1. 

Na první pohled se zdá, že pořadí „přísnosti“ požadavků je 1, 3, 2, 4, nikoli 1, 2, 

3, 4. Je to ale dáno tím, že vozidla spadající do kategorie Brandschutzstufe 2 jsou 

vlaky pohybující se vyšší až velmi vysokou rychlostí. Proto je pro ně mnohem snazší 

opustit setrvačností byť i dlouhý tunel. Navíc je na takových trasách četnost dlouhých 

tunelů relativně nízká, tj. doba strávená v těchto tunelech je jen zlomkem celkové 

doby jízdy. Na rozdíl od pomalejších vozidel v městské hromadné dopravě, jako např. 

metro, kde pohyb v tunelu činí zcela zásadní (v některých případech téměř 100%) 

podíl na době provozu vozidla s cestujícími. 

Požadavky na materiály jsou obsaženy v DIN 5510-2:2009-05. Tento díl je 

zdaleka nejobsáhlejší částí normy a byl již několikrát modifikován. Nejvíce v poslední 

změně v květnu 2009. Tehdy přibyla zcela nová část (příl. C) zabývající se toxicitou 

materiálů a jejím měřením. Důvodem přijetí této změny bylo (další) odložení uvolnění 

normy EN 45545, a nutnost řešit tak problematiku toxicity materiálů v rámci původní 

normy. 

V tomto dílu normy jsou definovány některé specifické zkoušky (např. sedadla, 

viz příl. A), rozměry vzorků pro zkoušení, dále jsou zde předepsány zkušební normy, 

podle kterých se testování vzorků provádí. Nejdůležitější částí normy je přiřazení 

požadavků na materiály ve vztahu k jejich umístění ve vozidle (tab. 5 normy, ukázka 

viz příloha č. 2). 

Prakticky vzato se komponenty ve vozidle dají rozčlenit do těchto skupin: 

 certifikované mechanické komponenty (tab. 5 normy) 

 certifikované elektrické komponenty (čl. 5.2.2.2 normy) 

 kabely (tab. 6 normy. Pozor: nezaměňovat pojmy kabel vs. kabeláž!) a 

 komponenty nevyžadující certifikaci 

- elektrické 

- mechanické. 

Pro certifikované komponenty jsou stanoveny požadavky na vlastnosti 

materiálu, ze kterého jsou tyto díly vyrobeny. Jedná se o šíření plamene, kouřivost, 

odkapávání a toxicita. U některých komponent nemusí být požadovány všechny 
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vlastnosti. Předepsané hodnoty podléhají přezkoušení akreditované laboratoře, jejíž 

certifikát má platnost 3 roky. V případě certifikovaných komponent se jedná 

i o posouzení komponent, které se dají klasifikovat dle požadavků tab. 9 normy, 

a sice materiály jako kovy, sklo apod., tj. z principu obtížně vznětlivé/hořlavé látky. 

U některých materiálů se připouští klasifikace A1, A2, B1 apod. dle normy DIN 4102-

1, resp. DIN EN 13501-1. Typickým příkladem takového materiálu je minerální vlna 

pro tepelnou izolaci vozové skříně. V každém případě je ale dodavatel povinen 

prokázat splnění uvedených požadavků (např. prokázat prohlášení o shodě). 

Příkladem dílů, které nevyžadují certifikaci, jsou např. elektrotechnické prvky 

uzavřené v kontejneru s krytím min. IP54 a odolnosti stěny kontejneru E xx, kde se 

hodnota xx zvyšuje s rostoucím uzavřeným objemem kontejneru. Nebo jakýkoliv díl 

splňující definici tzv. „funkčního dílu“. Jedná se o komponenty, které slouží jako: „… 

kluzné plochy, valení, vymezení dorazu, vedení, pružení, těsnění, našroubování, 

ustavení, upevnění, označení, signalizaci…“ (čl. 5.3 c normy). 

Tyto požadavky samozřejmě znamenají nutnost překontrolování splnění 

materiálových parametrů všech použitých komponent ještě ve fázi vývoje vozidla. 

Každý dodavatel komponent je povinen předložením certifikátu prokázat, že dotyčný 

materiál dané požadavky splňuje.  

Platnost certifikátu je stanovena na 3 roky.  

Při stanovování požadavků na materiály se bere v úvahu např. poloha dílu ve 

vozidle. Tj. např. pro díl obložení stropu se vyžaduje certifikace na odkapávání, pro 

podlahovou krytinu nikoli. 

V praxi tak konstruktér vozidla v normě zjistí, jaké hodnoty příslušných požárně-

technických vlastností (hořlavost, kouřivost, odkapávání a toxicita) má posuzovaný 

díl nabýt (stupeň požární bezpečnosti vozidla je určen zodpovědným pracovníkem 

výrobce a definován v zadání projektu). Vzniklý požadavek je formulován dodavateli 

dílu, který je povinen tyto požadavky splnit a doložit jejich splnění certifikáty. Sada 

certifikátů a další dokumenty týkající se požární bezpečnosti jsou nezbytnou součástí 

zákaznické dokumentace k vozidlu.  

Díl 3 normy nebyl nikdy uvolněn pro použití v praxi.  

Díl 4 jen v několika článcích stanovuje základní požadavky na konstrukční 

uspořádání. Je zde jasně vidět inspirace tvůrců normy ustanoveními normy UIC 564-

2, která často přebírá. Co však rozhodně stojí za povšimnutí, je čl. 7. Ten (v r. 1988!) 

stanovuje požadavky na schopnost jízdy vozidla v případě požáru, a to pro vozidla 

kategorie Brandschutzstufe 2. Norma požaduje, aby deformace skříně vozidla po 15 

minutách plně rozvinutého požáru (Vollbrand) nedosáhla takové míry, která by 

znemožňovala další jízdu, a to rychlostí min. 40 km.h-1. Viz také kap. 3.1.2, odst. 2. 

Zbývající díly normy (5 a 6) jsou jen dvoulistými soubory ustanovení, která jsou 

buď převzata z UIC 564-2 nebo se jedná o odkazy na jiné normy, přičemž se 

požaduje plnění těch kterých ustanovení.  
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4.4. Sedadla 

Zcela specifickým případem, řešeným jako speciální položka ve všech 

uvedených národních normách jsou sedadla. Sedadla představují v interiéru vozidla 

zásadní požární zatížení. Je to dáno jejich počtem, umístěním (okolo sedadla může 

volně proudit vzduch, který podpoří rozvoj požáru), a především již z principu 

obsahují značné množství hořlavých materiálů textilního charakteru. Mají velkou 

plochu, jsou ze své podstaty snadno "dosažitelná", relativně snadno poškoditelná 

a lákají vandaly. Na druhou stranu požadavky kladené na sedadlo zákazníkem, tj. 

zejména požadavky ergonomického nebo estetického charakteru prakticky 

znemožňují výrobu nehořlavého sedadla. Proto všechny předmětné normy obsahují 

i vlastní metodiku zkoušení sedadel. Sedadla se vždy zkoušejí v kompletním stavu, 

tj. i s opěrkami hlavy, loketními opěrkami a dalšími prvky, které tvoří kompletní 

sedadlo. 

Provedení sedadel a z něho vyplývající tvar, hmotnost a obsah hořlavých 

materiálů jednoznačně závisí na typu vozidla, pro které je sedadlo určeno. Pro 

orientaci se dají uvést tyto hmotnosti sedadel odvozené od doby, jakou by v nich měl 

strávit cestující: 

 pro dlouhou dobu sezení (tj. dálkovou dopravu) ................................cca 30 kg 

 pro střední dobu sezení (rámcově do 2 hodin) ..................................cca 16 kg 

 pro krátkou dobu (tj. např. v MHD, příměstská doprava) ..................cca 10 kg. 

Někteří provozovatelé mají na sedadla vytvořené ještě vlastní dodatečné 

specifikace s požadavky jdoucími nad rámec základních norem. Např. německá 

drážní norma BN 918 433-01 předepisuje, že se zkoušce podle DIN 5510-2 podrobí 

každé 1000. dodané sedadlo. 

Sedadla, podobně jako např. zavazadla cestujících, mají ještě jednu vlastnost, 

kterou nelze nazvat jinak, než „nevýhoda“. Přispívají k rozvoji požáru, ale přitom 

jejich tvar a umístění nedávají žádnou možnost pozitivně přispět v počáteční fázi. To 

je podstatný rozdíl oproti různým obkladovým prvkům na stěnách či stropu, které sice 

posléze také vzplanou, ale v několika úvodních, rozhodujících minutách zpomalí 

tepelné namáhání konstrukce vozidla. 



 

strana 44 

5. Normativní zajištění požární bezpečnosti v drážních vozidlech 

pro osobní dopravu – budoucí stav 

5.1. Norma EN 45545 – Požární ochrana železničních vozidel 

Připravovaná EN 45545 [7] je souhrnnou normou nahrazující všechny výše 

uvedené národní normativy (a pochopitelně i zde neuvedené normy jiných 

evropských zemí, např. Polska, Itálie apod., které si kdysi rovněž vytvořily vlastní 

normy). Tato norma vzniká postupně cca od r. 1994 s úmyslem sjednotit národní 

postupy a především zkušební metodiku. Norma je postavena na bázi řady norem 

ISO, což vylučuje (resp. znemožňuje) použití různých, často oblíbených „národních 

specifik“ (jako např. ve francouzské normě NF F-16/101). Norma má být uvolněna 

během r. 2013 a po uplynutí přechodné doby 3 let se stane v evropských zemích 

závazným dokumentem při posuzování požární bezpečnosti vozidel, z hlediska jejich 

konstrukce a použitých materiálů. Proto je zde jejímu popisu věnován větší rozsah. 

Norma je od 1.5.2011 přejata do systému ČSN jako předběžná norma 

ČSN P CEN/TS 45545 (zatřídění 28 0160). Po uvolnění normy začne tříleté 

přechodné období, po jehož uplynutí ztratí platnost stávající národní normativy. Od 

toho okamžiku se situace (zejména pro výrobce kolejových vozidel) podstatně 

zjednoduší, neboť v celém evropském prostoru budou základní mantinely vytvářet 

tyto tři vzájemně provázané soubory normativů:  

 směrnice TSI 

 EN 45545 a 

 EN 50553. 

Délka doby vzniku normy (téměř 20 let) je dána mj. pomyslným soubojem dvou 

skupin normotvůrců, z nichž jedna skupina prosazovala více volnosti s úmyslem 

vozidla nekomplikovat (a nezdražovat) přemrštěnými požadavky na bezpečnost. 

Druhá skupina naopak požadovala maximum bezpečnosti a minimum volnosti pro 

výrobce vozidel. Po některých větších neštěstích na železnici, spojených s požárem, 

zejména pak katastrofě v rakouském Kaprunu8 „politicky“ převážil názor druhé 

skupiny. Norma tak byla dále doplňována a zpřesňována (a zpřísňována).  

Norma EN 45545 je svým uspořádáním prakticky totožná s normou DIN 5510. 

Má téměř shodný počet dílů (7 vs 6), a zároveň mají tyto díly podobnou strukturu. 

Nejpodstatnější "úleva" související s přijetím normy každopádně spočívá v jednotné 

metodice zkoušení požárně-technických vlastností materiálů podle norem ISO, 

namísto původních národních postupů. Tyto byly často s ohledem na normovou 

strukturu potřebnou pro provedení zkoušky jen velmi obtížně realizovatelné mimo 

zemi původu (a s významnými dopady na finanční náklady a termíny). 

                                                 
8 v lyžařském středisku Kaprun v Rakousku došlo dne 11.11.2000 ke vznícení vozidla pozemní 

lanovky v tunelu. Toto neštěstí si vyžádalo životy 155 osob, z toho 152 přímo v tunelu 
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Norma se skládá ze šesti dílů: 

 Díl 1: Všeobecně 

 Díl 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 

 Díl 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran 

 Díl 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární 

bezpečnosti 

 Díl 5: Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení vč. elektrických 

zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky 

nadnášených vozidel 

 Díl 6: Požární dohled a systémy řízení 

 Díl 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami 

a plyny. 

Pozn.: české názvy normy a jejích dílů jsou oficiálním překladem ÚNMZ. 

5.1.1. EN 45545-1: Všeobecně 

První díl normy obsahuje základní pojmy. Nejdůležitější z nich jsou mj. definice: 

 provozní kategorie vozidla a 

 druh vozidla. 

Definice provozní kategorie vozidla a druhu vozidla jsou rozhodující pro 

zařazení vozidla do příslušné kategorie "přísnosti" požadavků. 

Provozní kategorie vozidla (Operation Categories) určuje čl. 5.1. Kategorie 

jsou odvozeny od převládajícího charakteru infrastruktury a jsou celkem 4: 

 OC1: vozidla provozovaná v rámci infrastruktury, kde mohou být 

bezprostředně zastavena a kde je možné ihned dosáhnout bezpečné oblasti 

 OC2: vozidla provozovaná v podzemních úsecích, tunelech a/nebo na 

visutých konstrukcích, s možností postranní evakuace a kde stanice nebo 

nouzová místa poskytují bezpečné místo pro cestující a jsou dosažitelné za 

krátkou dobu jízdy 

 OC3: vozidla provozovaná v podzemních úsecích, tunelech a/nebo na 

visutých konstrukcích, s možností postranní evakuace a kde stanice nebo 

nouzová místa poskytují bezpečné místo pro cestující a jsou dosažitelné za 

dlouhou dobu jízdy 

 OC4: vozidla provozovaná v podzemních úsecích, tunelech a/nebo na 

visutých konstrukcích, bez možnosti postranní evakuace a kde stanice nebo 

nouzová místa poskytují bezpečné místo pro cestující a jsou dosažitelné za 

krátkou dobu jízdy. 
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Obr. 9 EN 45545-1, tab. 1 – určení provozní kategorie vozidla a požadavky na dobu 

zachování schopnosti jízdy a minimální rychlosti v případě požáru. 

Pozn.: požadavek na minimální rychlost se netýká vozidel, která jsou provozována na jiné 
infrastruktuře než TEN-T  

Jak bylo uvedeno výše, norma je provázána se směrnicemi TSI. V tomto 

případě se jedná o definice provozních kategorií vozidel. Tzn., že vozidlo kategorie 

OC2 odpovídá vozidlu kat. A, a OC3 vozidlu kat. B dle TSI HS RST. Norma v tab. 1 

udává požadovanou dobu uchování schopnosti jízdy vozidla v případě požáru, resp. 

hodnoty minimální rychlosti, kterou vozidla musí vyvinout (viz Obr. 9). 

Druh vozidla v závislosti na jeho konstrukci určuje čl. 5.2. Druhy jsou odvozeny 

od základních konstrukčních a provozních znaků a jsou to tyto 4: 

 A: vozidla provozovaná v automatickém režimu bez přítomnosti personálu na 

palubě  

 D: dvoupodlažní vozidla 

 S: lůžkové a lehátkové vozy 

 N: všechna ostatní vozidla 

Vozidla jsou poté klasifikována označením složeným z označení provozní 

kategorie a označení druhu vozidla. Tedy např.: 

 vůz provozní kategorie OC4, pro provoz bez řidiče  4-A 

 spací vůz provozní kategorie OC3  3-S. 

5.1.2. EN 45545-2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 

Druhý díl (podobně jako DIN 5510-2) stanovuje požadavky na použité materiály. 

Nejprve se podle tab. 1 určí úroveň rizika (Hazard level) na základě provozní 

kategorie vozidla a jeho druhu (Obr. 10). 

Přísnost normy v porovnání s předchozími používanými normativy spočívá 

v požadavku na přezkoušení vlastností de facto všech součástek vozidla. I součástky 

s hmotností <10 g(!) musí být přezkoušeny, minimálně dle rozhodovacího diagramu 

(obr. 1 normy). Přitom v dřívějších návrzích se součástky o hmotnosti <10 g 

nemusely přezkušovat vůbec. Součástky s hmotností >10 g se posoudí dle Tab. 2 

normy, tyto součástky se automaticky stávají tzv. "listed products", tj. díly, u kterých je 
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vyžadována certifikace požárně technických vlastností materiálu (šíření plamene, 

kouřivost, odkapávání a toxicita).  

 

Obr. 10 EN 45545-2, tab. 1 – určení úrovně rizika vozidla v závislosti na provozní 

kategorii vozidla a druhu vozidla 

Při hodnocení materiálu se postupuje následovně: 

Součástka se v závislosti na její hmotnosti vyhodnotí buď podle tab. 2 normy 

(díly m>10 g) anebo podle rozhodovacího diagramu, viz obr. 1 normy (díly m<10 g). 

Díly s hmotností <10 g se po úspěšném absolvování rozhodovacího diagramu 

hodnotí ještě podle tzv. seskupovacího pravidla. Jeho účelem je zajistit, aby se na 

malém prostoru neshromáždilo větší než předepsané množství neklasifikovaných 

materiálů, přičemž jednotlivě by každý z nich byl s ohledem na hmotnost hodnocen 

jako vyhovující. 

Při hodnocení dílů o hmotnosti >10 g se obrátíme do tab. 2. Ta dává informaci 

o požadavcích, který jsou na díl kladeny s ohledem na jeho umístění ve vozidle. 

Kategorizace těchto požadavků je obsahem tab. 5. Zde jsou uvedeny informace 

o zkouškách, které odpovídají požadavkům z tab. 2 a zároveň jsou předepsány 

požadované hodnoty v závislosti na úrovni rizika. Tab. 6 obsahuje seznam zkoušek 

s odkazem na zkušební normy ISO. Příklad konkrétního postupu je znázorněn 

v příloze 3. 

Existují ovšem případy, kdy komponenty nepodléhají přezkoušení. Jedná se 

o díly uzavřené v kontejnerech s objemem: 

 s objemem <2 m3  odolnost kontejneru min. E10 a 

 s objemem >2 m3  odolnost kontejneru na straně přivrácené k prostoru pro 

cestující, resp. personál, odolnost EI15 a v ostatních směrech E15.  

Přezkoušení dále nepodléhají materiály třídy reakce na oheň A1 podle EN 

13501-1. Kompozity, sendvičové struktury nebo nátěrové systémy se testují ve 
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finálním stavu, nikoli jejich jednotlivé složky! Ostatně toto pravidlo bylo již dříve 

zaužíváno i v původních národních normách. 

Přílohy A a B normy jsou věnovány zkoušení sedáků. I zde je jistá podobnost 

s DIN 5510-2, ale je téměř úsměvné, do jakých detailů zkouška zachází. Zatímco 

DIN 5510-2 si vystačila s požadavkem dvou řezů délky 400 mm křížem přes sedák, 

nyní norma stanovuje přesnou metodiku na rozřezání sedáku, čemuž je věnována 

celá příloha A. Jsou předepsány hodnoty pro následující veličiny: 

 penetrační síla 

 penetrační hloubka 

 řezná síla (síla nutná pro tažení řezáku) 

 napětí látky sedáku a 

 délka řezu. 

Součástí dokumentace řezání sedadla je i fotodokumentace řezu. 

V příl. B jsou definovány podmínky požární zkoušky sedadla. Přeopatrný autor 

normy neopomenul v čl. B.2 upozornit zdravotní na rizika související se zkouškou, 

vč. doporučení, aby byl přítomen "second operator", připravený zasáhnout v případě, 

že se hoření vymkne běžnému rozsahu zkoušky. "Kynutí" obsahu normy je zjevné při 

porovnání s DIN 5510-2, kde si metodika testování sedáku rozvedena na 4 stranách. 

V EN 45545-2 se zkouškou zabývají přílohy A a B ve čtyřnásobném rozsahu. 

Podstatný rozdíl ovšem spočívá v hodnocení zkoušky. Zatímco dle DIN 5510-2 

se měřila výška plamenů nad úrovní sedáku a šíření plamenů směrem k okraji 

sedáku, nyní se hodnocení provádí výpočtem uvolněného tepla dle ISO 9705. 

Příloha C popisuje zkoušení toxicity. Definuje podmínky a požadavky na 

provedení zkoušky. V objemu spalin se analyzují následující plyny (Obr. 11): 

 

Obr. 11 EN 45545-2, tab. C1 – měřené toxické plyny a jejich referenční hodnoty 
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Norma stanovuje dvě metody měření obsahu plynů v závislosti na tom, jaký 

předmět je zkoušen: 

 pro velkoplošné díly, jako prvky obložení, podlahy apod. se použije metoda 

FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) – spektroskopie založená na 

absorpci infračerveného signálu po průchodu vzorkem a  

 pro malé díly, jako např. drobné elektrotechnické součástky se použije 

měření podle francouzské normy NF X70-100-2. 

5.1.3. Požadavky na požární odolnost požárních zábran 

Třetí díl normy popisuje podmínky zkoušek mezních stavů požárně odolných 

konstrukcí. Odolnost konstrukcí se zjišťuje zkouškami dle EN 1363-1 anebo 

"odhadem založeným na zkouškách požární odolnosti". Zkoušené a vyžadované 

hodnoty jsou celistvost (E), izolační schopnost (I) a radiace (W).  

Tab. 1 definuje požadavky na požární odolnost konstrukcí v závislosti na tom, 

jaké prostory tyto konstrukce oddělují. Požadavky jsou odstupňovány podle provozní 

kategorie vozidla. Grafické znázornění usnadní pochopení myšlenky normotvůrce. 

Požadované hodnoty jsou většinou na úrovni E (EI, resp. EW) 15, nejvyšší hodnotou 

je požadavek na přepážku mezi samostatným prostorem na zavazadla (luggage 

compartment) a jakýmkoli s ním sousedícím prostorem – E30 pro vozidla provozní 

kategorie OC4.  

5.1.4. Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární 

bezpečnosti 

Čtvrtý díl stanovuje požadavky na konstrukční řešení, která sníží riziko iniciace 

požáru, ať už vlivem úmyslného jednání anebo v důsledku provozního znečistění či 

opotřebení.  

Důležitou částí je stať o nouzových výstupech, jejich minimálních rozměrech 

a provedení. Pokud se hrana nouzového výstupu nalézá výše jak 1,2 m nad 

temenem kolejnice, tak je nutné použít technické prostředky pro sestup, jako např. 

schůdky, žebříky apod. 

Norma v některých případech přebírá "prověřená" ustanovení starší normy 

UIC 564-2. Např. teplota na povrchu topných těles nesmí přesáhnout 60°C, výdechy 

ventilace nemají umožňovat vsouvání předmětů anebo vnášení nečistot apod. 

5.1.5. Požadavky na požární ochranu elektrických zařízení vč. 

elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí 

dráhou a magneticky nadnášených vozidel 

Pátý díl normy se týká provedení elektrických instalací a zařízení, jejich ochranu 

z hlediska požáru, prvky sloužící ke zhášení el. oblouků apod. 

5.1.6. Požární dohled a systémy řízení 

Šestý díl stanovuje požadavky na aplikaci a realizaci systémů EPS a SHZ. 

Předepisuje, které prostory a v jakých typech vozidel mají být tímto způsobem 
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střeženy (chráněny) – tab. 1, resp. 3. Tab. 3 předepisuje prostory pro ochranu 

prostřednictvím SHZ, ovšem toto se týká jen vozidel s nezálohovaným pohonem.  

V čl. 5.4. a související tab. 2 jsou definovány systémy vozidla, které budou 

vypnuty v reakci na hlášení EPS. 

5.1.7. Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými 

kapalinami a plyny. 

Použití hořlavých plynů se (zatím) omezuje jen na podružnou úlohu přípravy 

jídel v některých typech jídelních vozů, proto je tato oblast spíše marginální. 

Důležitější je specifikace požadavků na nádrže pohonných hmot a palivové vedení.  

Konstrukční materiály palivových nádrží (kapalných i plynných hmot) mají 

v normě definovanou minimální tloušťku stěny (tab. 1 normy, ocelový, resp. hliníkový 

plech). Pokud se použijí jiné materiály, je nutno dokladovat splnění obdobné 

mechanické odolnosti při nárazu.  

5.2. Technické směrnice pro interoperabilitu železničního systému 

Technické směrnice pro interoperabilitu (TSI) jsou uceleným souborem 

předpisů, které předkládají a stanovují požadavky pro sjednocení technických 

a organizačních aspektů na železnici tak, aby infrastruktura, která se řídí těmito 

směrnicemi, měla jednotné rozhraní vůči vozidlům a zároveň, aby vozidla, která se 

po této síti pohybují, nebyla s touto infrastrukturou v rozporu. To umožní (po téměř 

200 letech vývoje železničního systému!) vytvořit jednotné podmínky pro provoz 

vozidel po této (celoevropské) síti, obdobně jako je tomu v silniční dopravě. I z tohoto 

důvodu jsou směrnice TSI implementovány do evropského právního systému, aby se 

zajistila jejich závaznost a jednotná platnost v rámci všech členských zemí EU 

a jejich nadřízenost vůči požadavkům národní úrovně. Zároveň to má tu výhodu, že 

jsou pro kohokoli veřejně dostupné v českém jazyce. 

V České republice se tyto skutečnosti promítly do aktuálního znění Zákona 

o drahách, č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Propojení s evropskými 

požadavky se konkrétně věnuje část VI Zákona. 

Úvodním předpisem celé soustavy je směrnice 2008/57/ES, která vytyčuje 

základní mantinely pro aplikaci požadavků na interoperabilitu. Tato směrnice uvádí 

základní postupy při aplikaci směrnic a zavádění nových, seznam oblastí 

a (sub)systémů, které podléhají kontrole, dále schvalování vozidel a zkušebních 

postupů apod. 

5.2.1. Přehled směrnic TSI 

Směrnice TSI se dělí na směrnice pro vysokorychlostní železniční systém 

(High-speed rail system, HS) a konvenční systém (conventional rail system, CR). 

Některé směrnice pak platí pro oba uvedené systémy. Základních subsystémů 

podléhajících pravidlům interoperability je (k březnu 2013) celkem 20, jak uvádí 

následující přehled (viz [13]): 
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Vysokorychlostní systém (HS) 

Subsystém TSI Dokument č. 

infrastructure 

HS TSI INF 2002/732/ES 

INF oprava tisk. chyby / 

INF revize 2008/217/ES 

novela 2012/462/EU 

novela 2012/464/EU 

energy 

HS TSI ENE 2002/733/ES 

ENE oprava tisk. chyby  / 

ENE revize 2008/284/ES 

novela 2012/462/EU 

novela 2012/464/EU 

control-command 
and signalling 

HS TSI CCS 2002/731/ES 

CCS oprava tisk. chyby  / 

CCS změna 2004/447/ES 

CCS revize 2006/860/ES 

CCS změna 2007/153/ES 

CCS změna 2008/386/ES 

CCS změna 2010/79/ES 

novela 2012/462/EU 

novela 2012/463/EU 

rolling stock 

HS TSI RST 2002/735/ES 

RST oprava tisk. chyby / 

RST revize 2008/232/ES 

RST oprava tisk. chyby / 

novela 2012/462/EU 

novela 2012/464/EU 

operation 

HS TSI OPE 2002/734/ES 

OPE oprava tisk. chyby / 

OPE revize 2008/231/ES 

OPE nařízení 2010/640/EU 

novela 2012/464/EU 

maintenance 
HS TSI MAI 2002/730/ES 

MAI oprava tisk. chyby  
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Konvenční systém (CR) 

Subsystém TSI Dokument č. 

control-command 
and signalling 

CR TSI CCS 2006/679/ES 

CCS změna 2006/860/ES 

CCS změna 2007/153/ES 

CCS změna 2008/386/ES 

CCS změna 2009/561/ES 

CCS změna 2010/79/ES 

novela 2012/463/EU 

rolling stock-noise 

CR TSI NOI 2006/66/ES 

NOI dílčí revize 2011/229/EU 

novela 2012/462/EU 

novela 2012/464/EU 

rolling stock - 
telematic 
applications for 
freight  

TSI TAF Nařízení (ES) 62/2006 

TAF nařízení Nařízení (EU) 382/2012 

TAF nařízení Nařízení (EU) 280/2013 

rolling stock-freight 
wagons 

CR TSI WAG 2006/861/ES 

WAG nařízení 2009/107/ES 

novela 2012/464/EU 

traffic operation 
and management 

CR TSI OPE 2006/920/ES 

OPE nařízení 2009/107/ES 

OPE nařízení 2010/640/EU 

OPE revize 2011/314/EU 

novela 2012/464/EU 

energy 
CR TSI ENE  2011/274/EU 

novela 2012/464/EU 

infrastructure 
CR TSI INF 2011/275/EU 

novela 2012/464/EU 

locomotives and 
passenger rolling 
stock 

CR TSI LOC PAS 2011/291/EU 

LOC PAS nařízení 2012/88/EU 

novela 2012/464/EU 

rolling stock freight 
wagons 

CR TSI WAG revize: 
uvolněno v RISC 65 

/ 
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Vysokorychlostní systém (HS) a konvenční systém (CR) 

Subsystém TSI Dokument č. 

persons with 
reduced mobility 

TSI PRM 2008/164/ES 

novela 2012/464/EU 

safety in railway 
tunnels 

TSI SRT 2008/163/ES 

SRT nařízení 2011/291/EU 

novela 2012/464/EU 

telematic 
applications for 
passengers 

TSI TAP Nařízení (EU) 454/2011 

TAP nařízení Nařízení (EU) 665/2012 

control-command 
and signalling 

TSI CCS 2012/88/EU 

CCS změna 2012/696/EU 

operation TSI OPE 2012/757/EU 

Při čtení TSI může být poněkud matoucí, že se některé články ve směrnici 

dublují s obdobnými články v jiných TSI, nebo jsou naopak články uvedeny jen jako 

odkazy na ustanovení obsažená v jiných směrnicích. Tento nejednotný postup je do 

jisté míry výsledkem hektického vývoje TSI v posledních letech. Výhledově by (snad) 

mělo dojít k úpravě, aby bylo možné nalézt všechny požadované informace vždy 

v jedné TSI (tj. žádné odkazy na ustanovení jiných směrnic). 

5.2.2. Jednotná struktura TSI 

Všechny směrnice TSI mají z důvodu přehlednosti a návaznosti podobnou 

vnitřní strukturu: 

 úvod 

- technická oblast působnosti (dotčené subsystémy) 

- zeměpisná oblast působnosti (dotčená část sítě) 

 subsystém a jeho funkce 

 základní požadavky 

-  bezpečnost, 

-  spolehlivost, 

-  zdraví, 

-  ochrana životního prostředí, 

-  technická kompatibilita 

 vlastnosti a charakteristika subsystému 

- funkční a technické specifikace subsystému, 

- funkční a technické specifikace rozhraní 

 prvky interoperability 

 posuzování shody a vhodnosti pro použití 

 uplatňování 
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-  zavádění, 

-  specifické případy. 

5.2.3. Směrnice TSI HS RST 

Směrnice pro subsystém vozidla vysokorychlostního železničního systému [9] 

je jednou z nejobjemnějších směrnic. Stanovuje celou řadu požadavků i pro prvky 

konvenčního železničního systému (což právě někdy vede k nepřehlednosti).  

Požární bezpečnosti se věnuje kapitola 4.2.7.2. Z definic a článků je jasně vidět 

provázanost s normou EN 45545. Ve směrnici jsou obsaženy základní definice, jako 

např. požadavek na zachování schopnosti jízdy u vozidel kat. A a B (viz Obr. 9 

a následující odstavec). Každopádně lze nalézt drobné rozdíly, za všechny uvedu 

požadavek na max. vzdálenost příček s odolností E15 (de facto se jedná o oddělení 

jednotlivých vozů, resp. vytvoření obdobně dlouhých požárních úseků v soupravě). 

Ve směrnici je požadavek 28 m, zatímco v normě EN 45545-3, Tab. 1 je to 30 m.  

5.2.4. Směrnice TSI SRT 

Z pohledu této práce je rozhodně nejzajímavější a nejdůležitější směrnice 

č. 2008/163/ES, Safety in Railway Tunnels [8]. Směrnice se vztahuje na 

vysokorychlostní i konvenční systém. Směrnice se nevztahuje na tunely do 1 km 

délky, i když v některých případech klade požadavky i na ně (např. značení 

únikových cest – platí pro tunely nad 100 m, povinnost použít chodník u tunelů – 

tunely nad 500 m apod.). 

V čl. 1.1.2 Délka tunelu, je stanovena podmínka, že pokud je mezi dvěma za 

sebou následujícími tunely volný prostor o délce alespoň 500 m umožňující evakuaci, 

nepovažují se tyto tunely za jeden tunel. 

Směrnice v čl. 1.1.3.1 definuje požadavky na vozidla projíždějící tunely do 5 km 

a v čl. 1.1.3.2 požadavky na vozidla projíždějící tunely do délky 20 km. Přitom platí, 

že vozidla kat. B jsou způsobilá k jízdě ve všech tunelech na síti TEN-T. 

Kapitola 2.2 předpokládá scénáře mimořádných událostí, a sice následující: 

 horké MU (čl. 2.2.1) 

- požár, 

- výbuch s následným požárem, 

- emise toxických zplodin hoření nebo plynů 

 studené MU (čl. 2.2.2) 

- srážka vlaků, 

- vykolejení. 

Podobně jako v původních národních normách se ustanovení směrnice 

nevztahuje na úmyslné či úkladné (teroristické) činy. 

Čl. 4.2.2.6.3 stanovuje nutnost použít únikové cesty vedoucí na povrch nejméně 

každých 1000 m. Jedná se podle mě o požadavek, který nereflektuje možnosti 

vozidel pohybovat se výběhem (jak je popsáno v kapitole 7.3 a znázorněno v příloze 
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č. 7), a příliš alibisticky reaguje i na ty nejnepříznivější scénáře. Je zcela jasné, že se 

toto ustanovení negativně promítne do ceny tunelu při jeho výstavbě anebo 

rekonstrukci, a to při diskutabilním zvýšení bezpečnosti. 

Pokud jsou v tunelu zřízena podzemní evakuační místa, která jsou umístěna od 

portálů, resp. mezi sebou navzájem ve vzdálenosti menší, než 5 km, mohou takovým 

tunelem projíždět i vozidla kat. A. U tunelů delších než 20 km je nutno provést 

dodatečné analýzy, zda tunelem mohou projíždět vozidla kat. B (čl. 4.2.5.5.1). 

Analýza obvykle vede ke zřízení podzemního evakuačního místa. Tato místa musí 

být zřízena tak, aby vzdálenost mezi nimi nebyla větší, jak 20 km. Příklad lze nalézt 

ve Švýcarsku, kde se v současné době staví Gotthardský bázový tunel o délce 

57 km. V tunelu jsou mj. zřízena dvě podzemní nástupiště určená k evakuaci osob 

z vlaku v případě mimořádné události (požáru). Tato nástupiště jsou od sebe 

vzdálena cca 19 km tak, aby i vzdálenost od kteréhokoli z nich směrem ven z tunelu 

byla menší, jak 20 km. 

5.3. Norma EN 50553 – Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru 
drážních vozidel 

Tato norma definuje požadavky na zachování schopnosti jízdy vozidla v případě 

požáru. Norma je již uvolněna a od 1.2.2013 přejata do českého normového systému 

jako ČSN EN 50553 ([10], vč. překladu do českého jazyka).  

Nejedná se o „hmotovou“ normu, která by např. definovala požadavky na 

požárně technické vlastnosti materiálů. Jedná se o normu, která definuje požadavky 

na (sub)systémy a prvky, u kterých je v případě požáru vyžadováno zachování 

jejich činnosti a podmínky, které tyto prvky musí splňovat. Tuto odlišnost potvrzuje 

i fakt, že norma byla zpracována elektrotechnickým komitétem CENELEC. Je to 

zejména z toho důvodu, že důsledky této normy mají vliv na uspořádání a zálohování 

systémů ve vozidle a jejich řízení v případě požáru, což je často otázka odolného 

(nebo redundantního) propojení a zálohování těch kterých prvků. Toto koneckonců 

zohledňuje i zatřídění normy v rámci katalogu ČSN mezi "elektrotechnické" normy 

(třída 33, přesně 33 0620), nikoli třída 28 (drážní vozidla). 

Norma mj. definuje, resp. pro svůj účel přebírá scénáře požárů uvedené 

v EN 45545. Pro účely normy jsou definovány požáry typu 1 až 3. 

 požáry typu 1 – nepředstavují žádné významné riziko, protože se nepovažují 

za dostatečně velké, aby samy o sobě vytvářely riziko, že se požár bude 

rozvíjet. Pro požár typu 1 neexistuje žádný požadavek na jízdní způsobilost 

 požáry typu 2 – např. požáry zavazadel, požáry při úmyslném poškozování 

sedadel, některé požáry motorové nafty nebo závažné případy žhářství. Tyto 

požáry představují významné riziko, ale mají takový rozsah, že je prakticky 

možné definovat požadavky na ochranu funkcí vlakových systémů, aby se 

dala zajistit definovaná úroveň jízdní způsobilosti 

 požár typu 3 je "nejhrubší žhářský útok nebo katastrofické selhání funkce...". 
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Předpokládá se takový rozsah požáru, že v důsledku velikosti dopadu na 

vozidlo je prakticky nemožné definovat požadavky, které by měly zajistit 

jízdní způsobilost.  

Schopnost pokračovat v jízdě během požáru je vyžadována jen u požáru typu 

2, který vznikl buď v prostoru pro cestující, nebo v prostorech se zařízeními vysokého 

výkonu (>20 kW). 

Všechny systémy ve vlaku jsou rozděleny do tří tříd: 

 běžné systémy 

 zásadní systémy a  

 nouzové systémy. 

Návazně jsou tyto třídy dále rozděleny do stupňů zachování funkce. Toto 

rozdělení je na základě kritérií „vlaková“ funkce nebo „redundantní / pro vůz“ 

specifická funkce. O zařazení do stupně zachování funkce rozhodne pracovník 

zodpovědný za konstrukci daného systému (konstruktér).  

Příklady kategorizace některých systémů: 

 normální: žádná relevance pro zachování funkce 

(např. zásuvky 230 V pro cestující, kuchyňská zařízení, vnější 

ukazatele informačního systému) 

 zásadní: zajištění funkce až do dosažení nouzového místa k zastavení 

(např. trakce, brzdy, palubní síť) 

 nouzový: zajištění funkce až do zastavení a vyklizení vlaku, v čase t> 20 min  

 (např. osvětlení, vlakový rozhlas, zajišťovací a parkovací brzda). 

Cíl konstrukce by měl být, provést co nejvíce systémů redundantně 

(u zásadních funkcí) nebo specificky podle typu vozu (u nouzových funkcí). Naopak 

systémů na úrovni „vlak“ by mělo být co nejméně. 

Pokud se při posuzování ukáže, že normový požáru 2. typu může vést 

k úplnému výpadku zásadního nebo nouzového systému, potom se systém musí 

překonstruovat! Podle zkušeností se ukazuje, že ochrana systémů, které jsou jen na 

úrovni „vlak“, se realizuje velmi obtížně a měla by se omezit na minimum!  

Výpadek redundantního, resp. pro vůz specifického systému nesmí vést 

k výpadku tohoto systému v celé soupravě“! 

Norma v příloze B uvádí praktický návod k ověření zvolených (hodnocených) 

parametrů, a sice zjistit přímým (byť zjednodušeným) výpočtem vzdálenost, kterou 

souprava ujede výběhem v případě požáru. Obdobný postup jsem zvolil i v rámci této 

práce, viz kap. 7.  
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6. Analýza požárního nebezpečí – výchozí stav 

6.1. Vlivy na straně vozidel 

Kolejové vozidlo je složitý systém skládající se z mnoha různorodých prvků. 

Pokud pomineme svařovanou vozovou skříň (tzv. „hrubá stavba“) a několik málo 

dalších celků s podstatným podílem ocelových či obecně kovových částí, je převážná 

část ostatních komponent vozidla tvořena více či méně hořlavými materiály, a to ve 

značném množství. Jedná se zejména o interiérové prvky, které často z estetických 

nebo ergonomických důvodů nelze provést ze zcela nehořlavých materiálů. K tomu 

se ve voze nalézají elektrické rozvody přenášející trakční výkony v řádu jednotek 

MW (u vozidel závislé trakce anebo vozidel motorových s elektrickým přenosem 

výkonu) a vždy celá řada rozvodů přenášejících výkony řádově nižší, od desítek kW 

pro různé subsystémy jako např. klimatizace, až po mW datová vedení pro ovládání, 

řízení a diagnostiku jednotlivých (sub)systémů. Vozidla motorové trakce obsahují 

spalovací motory a nádrže na naftu v objemu až cca 2000 l. Další stovky kilogramů 

hořlavých látek představují izolace, obložení, konstrukce podlahy či nejrůznější 

součástky systémů (např. plastové díly elektrických zařízení). 

Jak vyplývá z filozofie norem uvedených v předcházející kapitole, principem 

zajištění požární bezpečnosti je vytvoření takového uspořádání vozidla, které zajistí, 

aby vozidlo po definovanou dobu od vypuknutí požáru mohlo dále jet pokud možno 

vlastní silou až na místo, které vyhovuje pro evakuaci cestujících z vozidla. Po dobu 

jízdy v nouzovém stavu musí být dále zajištěny ty základní funkce, které jsou 

nezbytné pro jízdu a dále funkce, které pomáhají cestujícím a personálu zvládnout 

mimořádnou situaci, resp. zmírnit její důsledky. Provedení vozidla má dále zajistit, 

aby se požár šířil co možná nejpomaleji. 

Pro nezastavení vlaku vlivem mimořádné situace v místě nevhodném a naopak 

pro zastavení na místě vhodném je samozřejmě nutná správná činnost brzdového 

systému. I starší vozidla tuto podmínku prakticky splňují. Brzdové systémy jsou 

provedeny převážně z kovových dílů (ocelové, resp. mosazné trubky, litinová tělesa 

rozvaděčů apod.), mezivozové hadice jsou z obtížně hořlavých materiálů. Navíc 

i elektricky ovládanou vzduchovou brzdu lze v nouzi ovládat jen stlačeným vzduchem 

(jako např. u českého, resp. československého brzdiče BSE), tzn. v nouzi lze ovládat 

vlakovou (tzv. nepřímočinnou9) brzdu bez použití el. energie. U vozidel zahraniční 

provenience (např. motorová jednotka Desiro Classic) je použita obvykle 

elektropneumatická, elektricky ovládaná brzda. V tomto případě by tedy výpadek 

napájení vedl k výpadku brzdového systému, resp. zastavení vozidla (výpadek má za 

následek přepojení systému do "bezpečného stavu", což je v tomto případě 

"zastavení". Zde je proto na místě úvaha, zda na některých tratích není lepší nasadit 

                                                 
9 Vysvětlení principu činnosti vzduchotlaké nepřímočinné brzdy viz příloha č. 4 
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takový typ vozidla, který v nouzové situaci umožňuje další jízdu. A to až do doby, než 

se do provozu dostanou vozidla s redundantním ovládáním, resp. opatřeními 

odpovídajícími EN 50553. 

Další uzel brzdového systému představuje kompresor, resp. jeho výpadek 

v případě přerušení napájení. Týká se těch vozidel, která mají kompresor poháněný 

elektricky z palubní sítě vozidla. U vozidel, která mají kompresor poháněný 

mechanicky od spalovacího motoru hrozí přerušení činnosti kompresoru v důsledku 

nečinnosti spalovacího motoru. Nicméně výpadek kompresoru vede k ovlivnění 

činnosti brzdového systému až po určité době, řádově několika minut. Takže i taková 

situace umožňuje zastavení na nejbližším vhodném místě, a proto se výpadek 

zásobování tlakovým vzduchem již nestihne negativně projevit. 

6.2. Vlivy na straně trati 

Uspořádání prostoru okolo železniční tratě procházející terénem (nebo 

zástavbou) není v celé délce vhodné pro evakuaci cestujících z vozidla. Je zjevné, že 

zastávka určená pro nástup a výstup cestujících a vybavená nástupištěm je tím 

optimálním místem pro provedení evakuace. Je nutno ale zvážit, zda vlak má vždy 

možnost zastávky dosáhnout (např. při jízdě výběhem v úseku se stoupáním anebo 

mnoha oblouky). Proto potřebujeme stanovit určité základní podmínky, které nám 

pomohou vytipovat další vhodná místa pro evakuaci mimo zastávky. Zároveň s tím 

identifikujeme místa pro evakuaci nevhodná a můžeme tak stanovit konkrétní 

opatření, která nám na dané trati pomohou s rozhodováním v případě mimořádné 

události. 

Definice místa vhodného pro evakuaci: je to jakékoli místo na trati, kde 

cestující a personál mohou bezpečně opustit vozidlo a bezpečně se přesunout na 

místo, kde evakuované osoby nebudou ohroženy ani teplem a zplodinami požáru, 

příp. dalšími nebezpečnými jevy souvisejícími s požárem. 

V první řadě musíme zvážit, zda je nutno trvat na podmínce "snadný výstup". 

Domnívám se, že nikoli. V případě kritické situace prostě není vždy možné zaručit 

stejnou kvalitu, jako v normálním provozním režimu. I ve stavbách je možné na 

únikových cestách použít žebříky nebo skluzy, což v žádném případě nejsou prvky 

zaručující bezvadný komfort pohybu. Cestující jistě raději v nouzové situaci 

"nekomfortně" vystoupí do kolejiště nebo do lesa s vědomím, že se jedná o zdraví 

(a život) zachraňující úkon. I tak ale musíme dbát na to, aby výstup z vozidla byl 

fyzicky realizovatelný a především nevedl k druhotnému ohrožení evakuujících se 

osob tím, že se tyto budou pohybovat v hlubokém zářezu, na vysokém náspu, mostě 

nebo v tunelu. Na mnoha místech našich železničních tratí nalezneme úseky 

s kolejemi vedoucími ve skalách vysoko nad říčním tokem nebo ve skalnatých 

zářezech. Takováto romantická zákoutí jsou jistě potěchou pro oko pozorovatele, ale 

pro osoby unikající z dosahu požáru se mohou stát nepříjemnou pastí. Rovněž je 
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nutno vzít v úvahu změnu podmínek ve zvoleném místě v případě sněhové pokrývky 

anebo např. náledí. 

Každopádně je zřejmé, že vystupování z vlaku do terénu a nikoli na nástupiště 

bude jistým oříškem, zejména pro osoby s horší pohyblivostí. Výška nástupní hrany 

(nízkopodlažního vozidla), resp. posledního stupně schodů (ostatní vozidla) je 

obvykle 500÷600 mm nad temenem kolejnice, což ale znamená, že „až na zem“ 

musíme připočítat dalších cca 150mm10 výšky kolejnice. Tzn., že celková 

překonávaná výška může být až 750 mm! Tento údaj ukazuje, že je v první řadě 

žádoucí dovést vozidlo do „regulérního“ místa k zastavení, neboť tam lze očekávat 

výrazně snazší průběh evakuace.  

Místa pro zastavení v nouzové situaci je zároveň optimální volit tak, aby byla 

relativně snadno dosažitelná pro zásahovou techniku hasičů a záchranářů. Při 

vědomí faktu, že se na našich tratích nalézá 8096 železničních přejezdů 

nejrůznějších kategorií11 je nasnadě, že je vhodné volit místa pro nouzová zastavení 

u přejezdů a v jejich blízkém okolí. Vlaková souprava ovšem v takovém případě 

(pokud to lze) nesmí blokovat přejezd. Proto je žádoucí při vyhledávání evakuačních 

stanovišť vzít v úvahu požadavky a možnosti HZS s ohledem na dojezdové časy 

místně příslušných jednotek. 

Nicméně volba místa zastavení závisí na charakteru situace a prognóze dalšího 

vývoje. Může nastat jak situace vyžadující co nejrychlejší zastavení na libovolném 

vhodném místě, tak i situace, kdy bude vhodnější využít byť vzdálenější místo 

s dobrým přístupem pro zasahující složky IZS. 

Místa pro evakuaci mohou tedy být následující: 

 zastávky12, tj. místa běžně užívaná k nástupu a výstupu cestujících 

 místa pro evakuaci vyžadovaná (tam, kde to požaduje norma, jako např. 

podzemní nástupiště v tunelech podle TSI SRT). Tato kategorie míst 

k nouzovému zastavení se ovšem evidentně netýká vedlejších tratí 

 místa pro evakuaci upravená. Jedná se o vytipovaná a na trati vyznačená 

vhodná místa, která jsou primárně vybrána pro účely evakuace. Upravené 

místo pro evakuaci je určitým, rozhodně však spíše omezeným způsobem 

připraveno (pravidelné čistění od náletových dřevin, infrastruktura malého 

rozsahu, jako např. zábradlí, zpevněný chodník směřující na přilehlou 

komunikaci apod.). Délka upraveného místa by měla odpovídat délce na trati 

standardně provozované soupravy (např. délka soupravy plus 10 m jako 

rezerva na přesnost zastavení), šířka takového místa je vymezena prostorem 

6 m od osy koleje. Upravená evakuační místa se zásadně zřídí v oblasti 

                                                 
10 výška širokopatní kolejnice S49 
11 počet přejezdů k 1.7.2012 
12 pro účely této práce se pojmem zastávka rozumí jakékoli místo určené pro pravidelný výstup 

a nástup cestujících, bez ohledu na to, zda se fyzicky jedná o stanici (dopravna s kolejovým 
rozvětvením) či zastávku (místo na trati vybavené nástupištěm a určené jen k nástupu a výstupu 
cestujících).  
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dobře přístupné z okolní silniční sítě 

 nouzová místa, tj. vytipovaná, ale neupravovaná místa na širé trati, která 

jsou svým uspořádáním vhodná pro únik cestujících z vozidla a následně od 

vozidla. U nouzového místa se už ale nesleduje možnost dalšího 

plánovaného postupu směrem od trati na nějakou vhodnou (silniční) 

komunikaci, ani se neprovádí údržba či příprava. Jedná se jen o možnost 

nouzového a relativně bezproblémového vzdálení se od vozidla.  

Navrhované parametry pro určení vhodného či nevhodného místa na širé trati 

jsou uvedeny na Obr. 12. Vpravo na obrázku navrhovaný maximální sklon svahu 

vedoucího od koleje, vlevo maximální přípustný kolmý stupeň (nahoru i dolů). Místa 

zvolená pro evakuaci by ale pokud možno žádný kolmý stupeň mít neměla, 

naznačená hodnota je možnou mezní hodnotou pro situace, kdy nebude z různých 

důvodů možno zvolit jiné, vhodnější místo. 

 

Obr. 12 Možná definice mezních parametrů místa na širé trati vhodného k evakuaci 

Pokud jsme definovali více možností, kde může vozidlo zastavit v případě 

nouze, bude potřeba určit i pořadí, v jakém se tato místa využijí. Obvyklé pořadí pro 

účely evakuace může vypadat následovně: 

 zastávky s dobrou přístupností pro zasahující jednotky IZS 

 upravená místa 

 zastávky s horší přístupností a 

 nouzová místa. 

Jak se nicméně dále ukáže, toto pořadí není a nemůže být dogmatickým 

seznamem. Vždy je třeba zhodnotit všechny vlivy a okolnosti. 

Dá se říci, že rozdíl mezi místem upraveným a zastávkou s horší přístupností 

je v tom, že upravené místo využijeme v okamžiku, pokud je nutný rychlý zásah 

záchranářů, ale evakuaci lze provést pomaleji, naopak zastávky s horší přístupností 

pro jednotky IZS využijeme v situaci, kdy je důležitější rychle evakuovat všechny 

cestující z vozidla. 

Při rozhodování o podmínkách umístění a označení míst evakuace je také 

důležité vzít v potaz znalosti vlakového personálu, v tomto případě strojvedoucího. 

Strojvedoucí zná vždy trať. Z toho vyplývá, že dokáže sám z nabízených možností 

zvolit optimální místo zastavení podle toho, jaký je přibližný rozsah a závažnost 
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situace (např. v případě požáru na základě hlášení elektrické požární signalizace 

vozidla nebo rozsahu poruchy). Nejedná se o ekvivalent únikové cesty v neznámé 

budově, není třeba vytvářet univerzální řešení, které je určeno pro „kohokoli“. 

Je žádoucí vybrat nouzová místa tak, aby i tato pokud možno splňovala 

podmínku co nejsnazšího postupu směrem od vlaku. Nouzová místa zároveň volíme 

tak, aby měla pokud možno co největší možnou užitnou délku dosahující např. 

trojnásobku délky vlaku. V kritické situaci nemůžeme klást na strojvedoucího břímě 

ovládání vlaku se zastavením s obvyklou přesností (tj. cca ±5 m). 

6.3. Vlivy na straně záchranných složek 

Pro zásahy u mimořádných událostí na železnici lze použít jak jednotky HZS 

krajů a SDH obcí, tak zejména podnikové hasičské jednotky SŽDC. Konkrétně se 

jedná o hasičské stanice (v abecedním pořadí): Brno, Česká Třebová, České 

Budějovice, Havlíčkův Brod, Cheb, Liberec, Nymburk, Ostrava, Plzeň, Praha, Přerov 

a Ústí nad Labem. 

Jednotky HZSP SŽDC jsou v rámci svojí specializace vybaveny k provádění 

specifických zásahů na železnici, pro které disponují celou škálou přípravků a dalších 

technických prostředků, např. k nakolejování vozidel apod. S ohledem na rozmístění 

a dojezdové časy je nicméně zcela evidentní, že prvotní zásah u mimořádné události 

na regionální trati bude provádět nejbližší jednotka HZS podle kategorie JPO a její 

dojezdové vzdálenosti. To znamená, že na zásah musí být připraveny právě tyto 

jednotky. Nasazení jednotky HZSP SŽDC přichází v úvahu obvykle v pozdější fázi 

řešení MU, např. při odstraňování následků. Navíc MU zvažovaná v rámci této práce 

spočívá prakticky „jen“ v požáru vozidla, tudíž se nejedná o zcela specifický zásah 

vyžadující některé speciální schopnosti HZSP SŽDC (jako např. zmíněné prostředky 

k nakolejování vozidel apod.). 

Jednotky HZS, kterých by se takový zásah mohl týkat, musí být především 

seznámeny s umístěním evakuačních míst na trati a přístupy k nim. Ohledně vozidel 

se jedná o znalosti: 

 základních charakteristik provozovaných vozidel 

 způsoby nouzového otevírání dveří zvenku a další možnosti (i násilného) 

vstupu do vozidla 

 rozmístění nouzových výstupů (obvykle okna) a jejich přístupnost zvnějšku 

 umístění hlavních trakčních agregátů, palivových nádrží, příp. jiných 

zásadních zdrojů látek podporujících požár 

 umístění a odpojení baterií. 

Spektrum nasazovaných vozidel je obvykle velmi omezené, na trati se běžně 

pohybuje jen jeden nebo dva typy, příp. jejich deriváty. Proto se nejedná o zásadně 

rozsáhlý soubor informací.  



 

strana 62 

7. Výpočet rizika požáru 

Předmětem této kapitoly je zhodnocení rizika vzniku požáru drážního vozidla, 

zejména pak odhad doby trvání nouzové situace a vzdálenosti, kterou vozidlo za tuto 

dobu ujede. Výsledek nám umožní posoudit riziko, jaké představuje provoz daného 

typu vozidla na posuzované trati. 

7.1. Vyhodnocení pravděpodobnosti požáru vozidla v místě nevhodném pro 
evakuaci 

Z předcházejícího textu prakticky vyplývá, že se na trati nalézají z hlediska 

proveditelnosti evakuace jen dva typy míst: 

 místa umožňující evakuaci a  

 místa neumožňující evakuaci. 

Proto je vhodné získat prvotní přehled o tom, s jakou pravděpodobností vozidlo 

zastaví v místě nevhodném, resp. vhodném. Vybavení soupravy systémem 

přemostění záchranné brzdy (NBÜ) je nicméně zásadním předpokladem pro 

vyhodnocení. Je tomu tak proto, aby místo zastavení v případě nouze bylo zvoleno 

strojvedoucím, nikoli nahodile cestujícími. 

Vstupní hodnoty uvažované v analýze na straně tratí: 

 délka tratě 

 celková délka mostů a jejich počet 

 délka tunelů a jejich počet 

 souhrnná délka stanic (vzdálenost mezi krajními výhybkami)13 

 souhrnná délka nástupišť v zastávkách 

 souhrnná délka míst upravených pro evakuaci 

 souhrnná délka nouzových míst pro evakuaci 

 souhrnná délka míst nevhodných pro evakuaci. 

Délka tratě a jejích jednotlivých prvků (umělých staveb, stanic a zastávek nebo 

míst upravených pro evakuaci) vyplývá ze stavebních projektů. Doporučuji ke 

každému mostu připočítat hodnotu 2×10 m a ke každému tunelu 2×20 m jako 

bezpečnostní vzdálenost, která se uvažuje spolu s mostem, resp. tunelem jako úsek 

nevhodný pro evakuaci. Je tomu tak proto, že bezprostřední okolí konců mostů 

a ústí tunelových portálů z hlediska opuštění vlaku obvykle nesplňuje výše uvedené 

parametry. Samozřejmě je možné v konkrétních podmínkách vyjít ze skutečného 

stavu a data před výpočtem ještě přehodnotit. Pokud např. bezprostředně navazuje 

most na tunel, hodnoty se odpovídajícím způsobem upraví. Místa nouzová se zjistí 

např. analýzou kvalitního videozáznamu pořízeného z kabiny strojvedoucího a jeho 

porovnání s mapou, resp. v případě potřeby přímo na místě.  

V důsledku tak máme na trati pouze dva druhy míst: 

                                                 
13 Vycházím z předpokladu, že kolejiště (jakékoli) stanice umožňuje opuštění vozidla a vzdálení se od 

něho 
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 místa vhodná pro evakuaci s délkou (lev), kde evakuaci provést můžeme a 

 místa nevhodná (nežádoucí – lnež), kde je evakuace riziková. 

Jejich celková délka je dána součtem jednotlivých podkategorií. Pro trať o délce 

l tedy platí: 

 l=lev+lnež. (1) 

Vstupní hodnoty uvažované v analýze na straně vozidel: 

 proběh vozidla (ujetá vzdálenost) mezi poruchami vedoucími k neschopnosti 

další jízdy (vztahuje se ke konkrétní řadě vozidla) 

 proběh vozidla do požáru (vyplývá ze statistik požárů v kolejových vozidlech). 

7.1.1. Výpočet pravděpodobnosti zastavení z důvodu poruchy 

(neschopnosti vozidla) 

Předpokládejme trať (úsek trati) o délce l [km]. Máme-li vozidlo, které má 

interval mezi poruchami int [km], potom platí, že vozidlo musí danou trať projet právě 

(int / l)-krát, aby dosáhlo statistického proběhu do poruchy.  

Na trati jsou úseky nevhodné o celkové délce lnež [km]. Tyto úseky tak zaujímají 

podíl na délce tratě lnež / l. 

Pravděpodobnost, že se vozidlo octne v místě nevhodném právě v okamžiku, 

kdy dojde k poruše je tedy: 

 

int

l

l

int
l

l

p než

než

 (2) 

7.1.2. Výpočet pravděpodobnosti požáru vozidla v okamžiku, kdy je 

vozidlo na nevhodném místě 

Mějme řadu14 vozidel v počtu n kusů. Každé z vozidel má roční proběh x km. 

Všechna vozidla dané řady ujedou dohromady za rok 

n.x [km]. 

Za stejnou časovou jednotku, (rok) dojde u těchto vozidel k celkem y požárům. 

Tedy proběh vozidel připadající na jeden požár je 

 y

n.x
intpož

 (3) 

V případě několika řad používaných vozidel je to: 

 

m

1i

i

i

m

1i

i

pož

y

n.x

int

. 

                                                 
14 v železniční terminologii se typ vozidla označuje pojmem „řada“. Např. lokomotiva řady 363, 

elektrická jednotka řady 640, motorový vůz řady 810 apod.  
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Pravděpodobnost, že se vozidlo octne v místě nevhodném právě v okamžiku, 

kdy dojde k požáru je tedy: 

 

pož

než

pož

než

int

l

l

int
l

l

p

. (4) 

7.2. Příklad pro konkrétní trať  

Pro prezentaci analýzy jsem zvolil trať č. 210 Čerčany – Vrané nad Vltavou ve 

Středočeském kraji, známou rovněž jako „Posázavský pacifik“, konkrétně její část 

v úseku Čerčany – Vrané nad Vltavou (viz Obr. 13). Volba na tuto trať padla 

především z toho důvodu, že vede členitým terénem ve skalách nad řekou Sázavou, 

což ve značné délce znemožňuje evakuaci. Na trať vyjede každý den v průměru cca 

24 vlaků, které projíždějí celý inkriminovaný úsek (jízdní řád 2012/2013). 

 

Obr. 13 Trať Čerčany – Vrané n. Vlt. na výřezu z železniční mapy 

(mapa: www.szdc.cz) 

7.2.1. Informace o trati 

Zvolený úsek začíná v žst. Čerčany, v km 144,041 tratě České Velenice –

 Praha. Úsek je dlouhý 36,706 km. Stručný popis tratě viz příloha č. 5. Ve zvoleném 

úseku se nalézá: 

 6 stanic (vč. výchozí a koncové stanice posuzovaného úseku), s celkovou 

délkou 2080 m 

 10 zastávek (průměrná délka nástupiště cca 115 m), celková délka 1150 m 

 6 tunelů, délky 96,25; 145,1; 50; 180; 98,06 a 209,35 m, celkem 779 m a 
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 24 mostů, s délkami 6,5; 15,5; 37,0; 13,1; 7,2; 10,65; 110,1; 10,9; 8,2; 26,0; 

7,7; 11,5; 9,0; 7,8; 9,4; 6,7; 15,3; 109,2; 5,2; 4,5; 6,5; 26,8; 18,0 a 9,8 m, tj. 

celkem 493 m. 

V tomto případě nebylo identifikováno žádné místo vhodné pro vytvoření místa 

upraveného. Je to proto, že v úseku Čerčany – Jílové je vzdálenost mezi stanicemi 

a zastávkami krátká (průměrně 2,23 km) a zároveň jsou všechny tyto zastávky vždy 

umístěny v bezprostřední blízkosti některé z místních komunikací. Je proto zbytečné 

vytvářet zde upravená místa. 

 

Obr. 14 Trať Vrané nad Vltavou-Čerčany – převažující charakter úseku Luka pod 

Medníkem – Petrov u Prahy) 

(foto: Nový Sedlik, www.zelpage.cz) 

Zato v úseku Jílové u Prahy – Vrané nad Vltavou se jedná o náročný terén ve 

skalách nad řekou (viz Obr. 14). Téměř celý souvislý úsek je třeba (s výjimkou stanic 

a zastávek) hodnotit jako úsek nevhodný pro zastavení. V tomto úseku se nalézají 

všechny tunely tratě a 5 stanic a zastávek. Úsek je ve (značném) sklonu, což na 

druhou stranu do jisté míry usnadňuje situaci (viz závěr kap. 7.3). Analýzou mapy 

okolí tratě a prohlídkou přímo v terénu byla identifikována 4 místa vhodná pro 

nouzové zastavení. 

S ohledem na závěr kap. 6.2 by bylo ideální nalézt místo vedle trati, dostupné 

po silnici a vhodné k vytvoření místa upraveného. V tomto případě ale žádné takové 

místo k dispozici není, a proto jsem zvolil místa nouzová. Jedno z nich (místo 

označené „A“) není přístupné po silniční síti, takže může posloužit jen k úniku 

cestujících mimo vozidlo a prostor ohrožený požárem, nikoli pro provedení jakéhokoli 

hasebního zásahu. Umístění nouzových míst znázorňuje Obr. 15. 

Poznámka: je fakt, že prohlídkou přímo na místě bylo zjištěno, že místo C by 

s ohledem na náletové dřeviny vyžadovalo větší péči. Pokud bychom tedy stanovili, 
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že podmínkou využívání místa C je pravidelné prořezávání, změníme status místa 

C z nouzové na udržované. Je tedy otázkou důkladného průzkumu na místě, která 

místa jsou vyhovující i ve stávajícím stavu a která se budou k evakuačním účelům 

cíleně udržovat. Úroveň konkrétních prováděných opatření by však byla předmětem 

detailního rozboru, nad rámec této práce. 

 

Obr. 15 Nejrizikovější úsek trati Čerčany – Vrané n. Vlt. 

(mapa: www.mapy.cz) 

Zvolená nouzová místa jsou (s výjimkou zřízených stanic a zastávek) v daném 

úseku prakticky jedinými místy, kde evakuaci vůbec lze uskutečnit. Protože se ale 

nacházejí hned vedle silničních komunikací (B1, B2, C i D), resp. na louce vedle řeky 

(A), nebudou aplikována další „dodatečná“ opatření, která by místa nouzová změnila 

na místa upravená. Směr evakuace a odchodu z místa je vnějšími okolnostmi jasně 

dán a zároveň není třeba překonávat nějaké překážky (obtížný průchod lesním 

porostem apod.).  

Na Obr. 15 jsou znázorněna: 

 4 místa pro nouzové zastavení 

- A - km 32,100÷31,950, délka 150 m 

- B1 - km 30,990÷30,900, délka 85 m. Souprava blokuje železniční přejezd 

- B2 - km 30,670÷30,550, délka 120 m. Souprava stojí mezi tunelem 

a vjezdovým návěstidlem žst. Davle 

- C - km 29,150÷29,300, délka 150 m 

- D - km 24,450÷24,300, délka 150 m 
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 obdélníky označují 4 tunely v úseku a 

 zastávky Petrov-Chlomek a Petrov u Prahy jsou vyznačeny kroužkem. 

Fotografie některých zvolených míst viz příloha č. 6. 

7.2.2. Definice provozního opatření: 

S ohledem na skutečnost, že: 

1) zast. Petrov u Prahy je pro záchranářskou techniku nedostupná a stísněné 

prostorové poměry (nástupiště mezi kolejí a skálou) neumožňují osobám 

opustivším soupravu dodržet dostatečný odstup od vlaku, 

2) zast. Petrov-Chlomek je obklopena vzrostlými stromy a hustou zástavbou 

rodinných domků. Nejbližší domy jsou vzdáleny jen cca 10m od osy koleje. 

Existuje pravděpodobnost, že dojde k přenesení požáru z hořící soupravy 

na stromy a příp. na domy. Navíc z této zastávky vede na nejbližší cestu jen 

úzká stezka a 

3) místo nouzového zastavení C je umístěno hned vedle místní komunikace, 

která leží mezi tratí a zástavbou, čímž se zvyšuje odstupová vzdálenost, 

definujeme provozní opatření pro případ požáru: souprava jedoucí po spádu 

nezastaví v zastávce Petrov u Prahy a Petrov-Chlomek, resp. jen v případě nejvyšší 

nouze, když by bylo potřebné soupravu evakuovat okamžitě v následujících 

desítkách vteřin. Vlak pokračuje (po spádu) do místa nouzového zastavení C.  

7.2.3. Vzorový postup 

Výpočet pravděpodobnosti je založený na přibližných datech. Přesné hodnoty 

jsou obvykle důvěrným firemním údajem, neboť poukazují (resp. mohou poukazovat) 

na různorodou kvalitu a organizaci údržby, příp. vytížení a efektivitu provozu vozidel. 

Pokud by výpočty byly prováděny oficiálně, nepochybně by bylo možné zahrnout 

skutečné hodnoty. V tomto případě nemám možnost přesné údaje oficiálně získat. 

Z toho důvodu jsou použité hodnoty týkající se poruch a pravděpodobnosti vzniku 

požáru přibližné. Nicméně pro demonstraci zvolené metody považuji i takovýto 

postup za dostačující 

Z výše uvedených hodnot trati určíme celkovou délku míst přípustných pro 

evakuaci lev: 

 i

eviev ll
 

Zde sečteme délky všech stanic, zastávek a míst určených jako místa nouzová. 

V tomto konkrétním případě ale nezapočítáme zastávku Petrov u Prahy a Petrov-

Chlomek, jejichž uspořádání není vhodné pro vystoupení v nouzové situaci. 

 lev= 2080+8.115+3.150+85=3535 m 

Pokud bychom chtěli v úseku Čerčany – Jílové u Prahy použít další nouzová 

místa, přičetli bychom jejich délku k hodnotě lev. 

Dosazením lev do (1) dostaneme 
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 lnež=36,706-3,535=33,171 km 

Z dat, která mám k dispozici, lze pro ČR vyčíst následující hodnoty: 

 průměrný proběh vozidla za rok (motorový vůz) ...................... cca 100000 km 

 počet vozidel (motorový vůz)................................................................ cca 700 

 průměrný roční počet požárů (motorový vůz) ......................................... cca 12 

Dosazením těchto hodnot do (3) dostaneme proběh vozidel mezi požáry: 

 
km10.83,5

12

100000.700

y

n.x
int 6

pož

 

a z toho tedy vyplývá pravděpodobnost, že se vozidlo v okamžiku požáru 

nachází na posuzované trati na místě, které není vhodné k evakuaci (4): 

 

6

6

pož

než 10.69,5
10.83,5

171,33

int

l
p

. 

7.3. Simulace vozidla na reálné trati 

Zde uvedený příklad demonstruje pohyb soupravy ve vybraných úsecích 

zvolené tratě. Jedná se o simulace založené na reálných vstupních datech jak 

vozidla, tak tratě. Na rozdíl od postupu uvedeného v normě EN 50553, příl. B, který 

slouží k orientačnímu výpočtu, byl v tomto případě použit sofistikovaný simulační 

program [11]. Jako demonstrační vozidlo slouží dvouvozová souprava Desiro 

Classic, rok výroby cca 2000 (viz příloha 9.6). Takové vozidlo je v ČR výhledově 

použitelné, neboť je široce rozšířené např. v Německu, na vybraných tratích k nám 

z Německa již zajíždí a do budoucna lze předpokládat jeho pořízení nestátními 

dopravci v ČR. 

Oba scénáře jsou zaměřeny na jízdu v nejkritičtějším úseku popisované tratě, tj. 

Jílové u Prahy – Vrané nad Vltavou. V obou případech předpokládáme jízdu do 

stoupání (tj. směr jízdy (Praha)-Vrané n. Vlt.-Jílové u Prahy. Na mapě viz Obr. 15 se 

jedná o směr jízdy proti smyslu otáčení hodinových ručiček). S ohledem na sklonové 

poměry na této trati je totiž evidentní, že vozidlo při jízdě po spádu snadno dosáhne 

potřebné rychlosti, resp. si ji udrží. Ztráta trakce při jízdě po spádu tedy není 

kritickým parametrem. Scénáře jsou zaměřeny na pravděpodobně nejhorší možné 

případy. 

7.3.1. Scénář 1 – nejdelší tunel 

Souprava se pohybuje v úseku Vrané n. Vlt. – Davle. V tomto úseku se nalézají 

tři tunely o délce 209,35; 98 a 180 m. V km 32,400 (tj. ještě před prvním z tunelů, km 

4,700 počítaný z Vraného n. Vlt.) je signalizován požár na palubě vozidla, jehož 

rozsah, resp. důsledky vedou k okamžitému odstavení trakce. V tom okamžiku se 

souprava pohybuje rychlostí 70 km.h-1. Místo nouzového zastavení „A“ je příliš blízko 

(300 m) a není možné zde zastavit. Souprava se dále pohybuje výběhem. 

Zkoumáme, zda vozidlo dokáže projet: 
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1) navazující úsek s dvěma tunely, za kterými se nalézá nouzové místo B1 

2) příp. úsek se všemi 3 tunely, které je nutno překonat a dojet až na místo B2, 

resp. do žst. Davle. 

Výsledek simulace je znázorněn na Obr. 16.  

 

Obr. 16 Simulace jízdy soupravy Desiro Classic výběhem v úseku Vrané – Davle 

Rozbor tachogramu jízdy: 

Černá čára značí záznam jízdy (výběhem) od zvoleného okamžiku. Složky 

jednotlivých traťových odporů vyplývajících z charakteru trati (ze stoupání, oblouku, 

tunelu) jsou převedeny do souhrnného, tzv. redukovaného sklonu. Modrá křivka 

znázorňuje změnu redukované výšky. 

Do grafu byly dokresleny polohy tří tunelů, míst nouzového zastavení A, B1 

a B2 a žst Davle. Ze simulace jasně vyplývá, že souprava snadno dosáhne žst. 

Davle, konkrétně za 127 s. S ohledem na tuto dobu není proto třeba volit ani místo 

zastavení B1 mezi tunely. 

Z tachogramu jízdy výběhem ovšem vyplývá překročení maximální traťové 

rychlosti (v tachogramu sestava červených vodorovných čar). V tomto případě tuto 

důležitou skutečnost sice zanedbám, ale věnuji se jí v kapitole 8.2. 

7.3.2. Scénář 2 –kritický úsek s největším stoupáním 

Souprava se rozjíždí ze zast. Petrov u Prahy (traťový km 26,900, relativní km 

10,320). Po dosažení traťové rychlosti 50 km.h-1 dojde v motorovém prostoru 

k požáru, který vede ke ztrátě trakce. Zkoumáme do jaké vzdálenosti vozidlo dojede. 

Rozbor tachogramu jízdy: 

Vozidlo se rozjíždí ze zast. Petrov u Prahy. Za 25 s po ujetí 210 m dosahuje 

rychlost 50 km/h (traťová rychlost v daném úseku). Zde začíná jízda výběhem. 

začátek jízdy 
výběhem 

tunely žst. Davle 
A B1 B2 
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Situace je jasná: s ohledem na značný redukovaný sklon (trať je ve stoupání a navíc 

s četnými oblouky) souprava výběhem ujede do zastavení za 70 s jen 510 m. 

 

Obr. 17 Simulace jízdy soupravy Desiro Classic výběhem v úseku Vrané – Davle 

Proto je nutno v tomto případě definovat opatření: strojvedoucí po zjištění 

požáru nečeká na samovolné zastavení vlaku ve stoupání, nýbrž soupravu ihned 

zastaví a obrátí směr jízdy. S ohledem na provozní opatření ad. 7.2.2 souprava 

nezastaví v zast. Petrov-Chlomek, ale až v místě nouzového zastavení C.  

7.4. Problematika požáru vlaku v tunelu 

Z hlediska evakuace se jedná o nejzávažnější situaci, která může nastat. Je 

proto zásadní posoudit, zda vlak jedoucí traťovou rychlostí může konkrétní tunel 

(resp. nejdelší na dané trati) projet výběhem. Případně, jako v posuzovaném 

případě, projet úsek s více tunely následujícími bezprostředně po sobě. Pokud ne, je 

třeba přijmout opatření (např. používat na trati jen dvouagregátová vozidla, definovat 

opatření pro případ ztráty trakce apod.). S ohledem na relativní snadnost provádění 

simulací je vhodné rovněž (u tunelů s délkou větší, než cca dvojnásobek délky 

standardně provozované soupravy) posoudit, jakou nejmenší rychlostí musí vlak do 

tunelu vjet, aby jej projel výběhem. Na základě zjištěné hodnoty je pak třeba zvážit, 

zda má vlak možnost tuto rychlost před tunelem dosáhnout (např. rozjezd ze 

zastávky do stoupání apod.). 

Tam, kde vlak jede v klesání, není třeba tyto úvahy provádět za předpokladu, že 

hodnota sklonu je větší nebo rovna tzv. setrvačnému sklonu vozidla (setrvačný sklon 

je hodnota fiktivního sklonu tratě, na kterém vlak nezrychluje ani nezpomaluje, sklon 

právě odpovídá jízdnímu odporu vozidla). Pokud je sklon trati větší než setrvačný, 

dokáže se souprava rozjet i bez pohonu a udržet rychlost. Úvahy se tedy ve velké 

většině případů budou týkat jen směru jízdy do stoupání.  

zast. Petrov 
u Prahy 
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Zde je třeba ještě přidat následující poznámku: s ohledem na technologii 

železniční dopravy a relativně slabý provoz na posuzovaných regionálních tratích je 

prakticky vyloučené, aby se bezprostředně za jedoucím vlakem vyskytovala další 

souprava (to je zásadní rozdíl oproti stejné úvaze v případě metra!). Lze proto vyjít 

i z předpokladu, že v případě, kdy se simulací zjistí, že vozidlo nedokáže výběhem 

dosáhnout nejbližší místo vhodné k evakuaci, požárem postižené vozidlo opustí 

kritický úsek změnou směru svojí jízdy. Toto opatření je ale zcela mezní případ, který 

lze aplikovat jen v přesně daných konkrétních případech. Především proto, že 

zpomalení, zastavení vozidla, reverzace směru jízdy a rozjezd silou, nebo dokonce 

samovolný rozjezd po spádu znamenají ztrátu desítek vteřin. Takové rozhodnutí musí 

být plně v rukou strojvedoucího, a to jen v případě, že vozidlo nemá činný pohon 

a projíždí ve stoupání úsekem, kde byla nemožnost dosažení vhodného místa 

evakuace prokázána simulací. 

7.5. Shrnutí k uvedenému příkladu 

Pokud se vozidlo bude pohybovat ve směru Čerčany – Vrané nad Vltavou, 

může vcelku snadno překonat nejkritičtější úsek (Jílové – Skochovice) výběhem, 

neboť trať zde klesá. V opačném směru je tomu naopak a může dojít k situaci, kdy 

vozidlo využije jedno ze čtyř zvolených nouzových míst. Z těchto míst ovšem jedno 

neumožňuje příjezd jednotek IZS, a proto by mělo být zvoleno jen v případě 

opravdové nouze, kdy hrozí, že vozidlo nedosáhne dalšího, výrazně vhodnějšího 

místa.  

7.6. Diskuze výsledků, zvážení rizika 

7.6.1. Hodnocení rizika 

Hodnota pravděpodobnosti nebezpečí zastavení vozidla na nevhodném místě 

v případě požáru 5,69.10-6, uvedená na konci kap. 7.2.3. je hodnotou relativní. Pokud 

jede na zkoumané trati 24 vlaků za den, znamená to při turnusové potřebě 6 vozidel, 

že tato situace statisticky nastane v průměru jednou za cca 120 let. To ale 

neznamená, že se nemůže náhodně projevit dvakrát za jeden rok. Je proto nutné 

případné riziko vyhodnotit. 

Hodnocením rizika se zabývá celá řada metod, v tomto případě by asi byla 

nejvhodnější metoda FTA. U systému, jakým je kolejové vozidlo, lze kvantifikovat 

pravděpodobnosti poruch jednotlivých subsystémů a spolu se znalostí parametrů 

tratě vyčíslit pravděpodobnost případné poruchy vedoucí k zastavení na nevhodném 

místě. Vždy ale dojdeme k jednomu závěru: riziko není nikdy nulové. 

Je proto namístě zamyslet se nad akceptováním přijatelné míry zbytkového 

rizika. Riziko vyplývající z nebezpečí se skládá z: 

 pravděpodobnosti, popř. četnosti výskytu škod a 

 rozsahu škod, pokud nastane nebezpečí. 
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Hodnocením přijatelnosti rizika se zabývají mj. tyto metody: 

 ALARP As low as reasonable practicable (UK, v překladu tak nízko, jak je 

rozumně dosažitelné) 

 GAME minimálně tak dobrý, jako již existující srovnatelný systém (Francie) 

 MEM Minimum endogenous mortality (minimum vnitřních ztrát na 

životech). 

Tyto metody umožňují lépe porovnat potenciální náklady na eliminaci rizika 

v poměru k následkům události nastalé v důsledku rizika. Nicméně metody ALARP 

i GAME jsou opět metodami vedoucími k relativním výsledkům – můžou nám říci, 

kolikrát je nový systém výhodnější v porovnání s původním, resp. jiným systémem. 

Můžeme si např. na základě metody FTA vytvořit matici, resp. posloupnost 

pravděpodobností, do které budeme postupně dosazovat vlivy jednotlivých 

technických opatření. Jak konkrétní příklad mohu uvést porovnávání mezi: 

 vozidlem bez přemostění záchranné brzdy, bez redundantního pohonu, bez 

SHZ v motorovém prostoru 

 vozidlem s přemostěním, bez redundantního pohonu, bez SHZ v motorovém 

prostoru 

 vozidlem s přemostěním, bez redundantního pohonu, ale se SHZ nebo 

 vozidlo s přemostěním a redundantním pohonem. 

Je evidentní, že čím je ve vozidle k dispozici více prvků snižujících 

pravděpodobnost mimořádné události, resp. jejích důsledků, tím nižší je 

pravděpodobnost, že dojde k nejnepříznivější kulminaci faktorů. Vybavenost vozidla 

je ale také otázkou nákladů, a proto je nutné tyto okolnosti důkladně zvážit. Budeme-

li vědět, že „nový systém je 1,76krát méně rizikový, než systém původní“, můžeme 

tento faktor s dostatečnou vypovídací hodnotou zahrnout do další úvahy. 

Oproti tomu metoda MEM přepočítává riziko na četnost úmrtí skupiny 

5÷15 letých dětí, neboť toto je (v Evropě) skupina se statisticky nejnižší četností 

přirozených úmrtí. Přepočtením vlivu systému (v tomto případě faktor „jízda vlakem 

po dané trati“) zjistíme, o kolik se zvýší počet mrtvých z dané kategorie. Je to tedy 

metoda vedoucí k absolutním výsledkům. V dnešní době je nicméně nepopulární 

popisovat rizika poněkud morbidním vyčíslováním potenciálního počtu zemřelých. 

Proto se obvykle používá zejména metoda ALARP, která je mj. zakotvena 

i v britském právním systému.  

Všechny metody každopádně vyžadují manažerské rozhodnutí, jaké riziko je 

ještě přijatelné a jaké je již netolerovatelné. 

7.6.2. Příspěvek setrvačnosti kolejových vozidel k úspěšnému řešení 

krizové situace 

V příloze č. 7 je pro srovnání k dispozici grafické znázornění jízdy výběhem 

těchto zvolených souprav: 

 referenční motorová jednotka použitá v simulaci ad 7.3 (V0=100 km.h-1) 
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 lokomotiva s 6 vozy typu UIC Z1 (V0=160 km.h-1) a 

 vysokorychlostní jednotka Velaro (V0=300 km.h-1).  

Soupravy se pohybují na redukovaném stoupání 5 promile. Z údajů vyplývá 

tento zásadní poznatek:  

setrvačnost soupravy kolejových vozidel umožňuje překonat výběhem 

i velkou vzdálenost.  

Na ukázku uvádím následující hodnoty časů a zbytkových rychlostí při jízdě 

výběhem (platí pro jízdu do stoupání 5 promile). Uvedená hodnota vzdálenosti 

překonané výběhem představuje svou délkou příklad úseku, který je nutno v případě 

požáru projet, jako např. úsek s tunelem. Nejedná se tedy o maximální hodnotu 

dojezdu výběhem! Ta je uvedena v příloze 7. 

souprava 
počáteční 

rychlost 

vzdálenost 

překonaná 

výběhem 

čas 
zbytková 

rychlost 

Desiro Classic 100 km.h-1 2000 m 83 s 74,5 km.h-1 

souprava loko+6 vozů 160 km.h-1 5000 m 127,5 s 123 km.h-1 

vysokorychlostní jednotka Velaro 300 km.h-1 10000 m 134,1 s 240 km.h-1 

Tab. 2 Časy a zbytkové rychlosti souprav při jízdě výběhem – ukázka 

Srovnání zařazuji z toho důvodu, že osoby neznalé reálií kolejové dopravy mají 

obvykle tendenci podceňovat vzdálenost, kterou drážní vozidlo ujede výběhem. 

S ohledem na relativně nízký valivý odpor kola na kolejnici (cca 10× menší, než 

odpor pneumatiky na asfaltu) jsou setrvačností překonané vzdálenosti velmi zásadní. 

Navíc již i mírný sklon (běžně kolem 3 promile, hodnota závisí na jízdním odporu 

soupravy) eliminuje valivý odpor soupravy, která tak nezpomaluje, nýbrž si udržuje 

rychlost, resp. zrychluje.  

Konkrétní hodnoty lze relativně jednoduše získat simulací reálných dat vozidla 

a tratě. Tyto podklady jsou (byť neveřejně) k dispozici a v dotčených organizacích 

(SŽDC apod.) jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se touto problematikou zabývají.  
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8. Návrh zásad požární bezpečnosti 

Výsledkem výše uvedených úvah a analýz by měl být určitý souhrn opatření, 

která v praxi umožní realizovat zvýšení efektivity požární bezpečnosti. Protože je 

třeba nahlížet na problematiku komplexně, je nutno navrhnout opatření ve všech 

dotčených částech. 

8.1. Opatření na straně vozidel 

Již na počátku úvah je zcela evidentní, že bezpečnost vozidel vybavených 

redundantním pohonem, elektrickou požární signalizací apod. je řádově vyšší, než 

u vozidel takto nevybavených. Je proto na provozovateli dráhy (SŽDC, s.o.), aby 

s ohledem na parametry tratě rozhodnul, zda vozidla na trati provozovaná musí, 

resp. nemusí splňovat některá navrhovaná opatření. Jako výchozí údaj se použijí 

statistiky poruchovosti vozů dané řady a údaje o trati uvedené v předchozí kapitole. 

Rozhodujícím předpokladem je dále vybavení vozidla systémem přemostění 

nouzové brzdy. Všechny analýzy, výhledová příprava evakuačních míst na trati 

a další opatření budou zbytečná, pokud připustíme, aby vozidlo bylo – byť v dobré 

víře – zastaveno na nevhodném místě poté, co některý z cestujících aktivuje 

záchrannou brzdu. V takovém okamžiku přichází vniveč i dobře promyšlená 

koncepce zachování schopnosti jízdy v případě požáru, stejně jako pasivní opatření 

ve formě protipožárních přepážek, mezistěn či zpěňujících nátěrů. Pokračování jízdy 

vlaku po použití záchranné brzdy je prakticky možné až po době několika minut, což 

se může v některých situacích ukázat jako zcela fatální. Místo zastavení vlaku proto 

musí být zvoleno strojvedoucím, nesmí být ponecháno na náhodě. Na těch tratích, 

kde se s významnou četností vyskytují místa nevhodná k zastavení, proto musíme 

vyžadovat provoz vozidel se systémem přemostění nouzové brzdy. 

S ohledem na činnost brzdového systém a jeho zásobování vzduchem je třeba 

prověřit, zda jsou prvky brzdového systému, zejména ty, které se nalézají v oblastech 

potenciálně ovlivněných požárem jiných subsystémů vozidla, provedeny tak, aby 

případný požár neznemožnil jejich správnou funkci. I v nejhorším možném případě 

může jet vozidlo výběhem, ale musí mít stále k dispozici funkční brzdový systém. 

Správná činnost brzdového systému je koneckonců životně důležitá zejména při 

jízdě po spádu.  

8.2. Opatření na straně provozovatele 

Je žádoucí definovat nejkritičtější úseky tratí a provedenými simulacemi zjistit, 

jak se ta která řada vozidel bude chovat z hlediska dynamiky jízdy („kam dojede 

výběhem“). To se promítne do vytvoření jednoduchých manuálů, které personálu 

(strojvedoucímu) usnadní rozhodování v případě požáru na palubě vozidla. Za 

současných okolností strojvedoucí učiní vše pro zastavení před tunelem. Pokud ale 
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prokážeme, že je naopak výhodnější tunelem projet a dostat se na vhodnější místo, 

a především, že to z dané počáteční rychlosti lze, přispějeme tak k mnohem 

efektivnějšímu řešení kritické situace. 

Zároveň s tím musíme zvážit možnost, zda se vozidlo v daném traťovém úseku 

smí pohybovat rychlostí vyšší, než povolenou traťovou rychlostí. V příkladu ad. 7.3.1 

byla tato skutečnost zanedbána, vozidlo při jízdě výběhem povolenou rychlost 

překračuje. Nemám na mysli překračování mezních možností systému kolo-kolejnice, 

což by mohlo vést k vykolejení. Na našich tratích (i těch důležitých) je ale mnoho 

míst s tzv. pomalými jízdami, což je krátký úsek trati (řádově desítky, výjimečně až 

stovky metrů), kde je původní hodnota rychlosti z důvodu zhoršeného technického 

stavu trati "dočasně" snížena. Dále je pak na mnoha železničních přejezdech 

zavedena tzv. "bezpečnostní pomalá jízda" (obvykle 10 nebo 20 km.h-1), která nijak 

nesouvisí se stavem koleje, slouží jen k omezení možnosti střetu silničního 

a drážního vozidla. 

 

Obr. 18 Popis tachogramu 

Je nicméně skutečností, že se běžně užívané hodnoty maximální rychlosti při 

jízdě obloukem odvozují od hodnoty nevyrovnaného zrychlení, které působí na skříň 

vozidla, a tím i na cestující. V ČR je tato hodnota obvykle 0,65 m.s-2. Systém kolo-

kolejnice ale umožňuje projíždět oblouk výrazně rychleji, než dojde k vyčerpání 

rezervy systému a vykolejení. Např. soupravy s naklápěcí skříní (u nás známé 

Pendolino) projíždí oblouky rychlostí až o 30% vyšší, než ostatní soupravy. 

A v žádném případě nelze mluvit o tom, že se v tomto případě pohybujeme na mezi 

vykolejení. Tudíž určité překročení rychlosti za přesně definovaných podmínek 

možné je. V takovém případě je potřeba rozborem tachogramu simulace zjistit, 

v jakém úseku by byla rychlost překročena, o kolik, a zda je to za daných podmínek 

možné či naopak nežádoucí. 

Právě v uvedeném příkladu se mezi dvěma tunely nalézá železniční přejezd, 

kde je i situováno místo nouzového zastavení "B1". Přes tento přejezd je nařízena 

bezpečnostní pomalá jízda 30 km.h-1. Rychlostní propad 50/30/50 km.h-1 je jasně 

vidět na výřezu z tachogramu, viz Obr. 18. Je ale zjevné, že toto omezení rychlosti 

max. dovolená rychlost 

skutečná 
rychlost 

mezní křivka 
snižování 
rychlosti 
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nesouvisí se směrovými poměry (oblouky), tudíž průjezd tímto úsekem vyšší rychlostí 

nevede nutně k překročení mezních poměrů při jízdě obloukem. Pokud by souprava 

musela zpomalit na 30 km.h-1, může být obtížné projet navazující tunel. 

Dalším faktorem provozního charakteru je skutečnost, že nelze zaručit, že bude 

povolen vjezd do žst. Davle. Tuto skutečnost, tedy že vjezd povolen je, v tomto 

případě předpokládám. Ve reálném provozu je strojvedoucí informován návěstidly. 

Pokud by do žst. Davle vjet nesměl, tak samozřejmě musí zastavit před vjezdovým 

návěstidlem v místě B2. Nepovolený vjezd do stanice je závažná mimořádná událost, 

která může snadno skončit (a také často skončila) jako železniční nehoda. Proto 

samozřejmě nelze v žádném případě paušálně prohlásit, že „V krizové situaci 

můžeme udělat cokoliv.“ Je zásadně nutné zvážit všechny aspekty takové situace 

a vydat příslušná opatření.  

8.3. Opatření na straně tratí 

Výše uvedené informace prakticky vedou k následujícímu závěru: na trati jsou 

buď místa pro evakuaci více či méně vhodná, a to s velkou četností a dále místa 

nevhodná, s nižší četností. Protože bude nutné místa na trati vyznačit návěstmi, je 

nutné zvážit účelnost vyznačování všech míst. „Zamoření“ tratí celou další řadou 

návěstí prakticky v celé jejich délce by se stalo nechtěným a nemilým důsledkem 

akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti osobní dopravy. Přikláním se k variantě 

vyznačení míst upravených a míst nevhodných. Tunely a mosty jsou považovány 

za místa nevhodná už z podstaty, zastávky a stanice jsou návěstěny již nyní na 

základě požadavků jiných drážních předpisů a jejich poloha je drážnímu personálu 

beztak velmi dobře známa. Místa nouzová jsou všechna ostatní místa, která 

nebudou návěstěna. Na základě výše uvedených požadavků je totiž jasné, že taková 

místa mají nejvyšší četnost. 

„Vyznačení“ ovšem nemusí mít podobu značek (návěstí) umístěných fyzicky 

v terénu vedle železniční tratě. Soudobé systémy zobrazování údajů o jízdě vlaku 

v závislosti na jeho aktuální poloze, které strojvedoucí sleduje na displeji, jako např. 

elektronický jízdní řád, umožňují zobrazování informace o druhu úseku, v jakém se 

vlak nachází. Může být praktické takto vyznačit v systému alespoň místa nevhodná, 

neboť za snížené viditelnosti či v zimních podmínkách nemusí být vždy zcela zřejmé, 

zda okolní terén evakuaci umožňuje či nikoli.  

V této souvislosti je každopádně vhodné zmínit problémy spojené s používáním 

protihlukových stěn (PHS). Tyto (převážně) betonové stěny jsou s frenetickou 

četností stavěny na modernizovaných úsecích hlavních tratí, nepochopitelně často 

i v místech, kde nepřinášejí nejmenší užitek – kolem pastvin, v lesích apod. Jejich 

reálný přínos ke snížení hluku je velmi sporný, mnohem lepšího efektu by přitom bylo 

na modernizovaných tratích s přebroušenými kolejnicemi dosaženo používáním 

vozidel s pojezdy soudobých parametrů (minimálně náhrada špalíkové brzdy 
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kotoučovou). Kromě jednoznačně negativního estetického efektu vstupuje do hry 

i faktor bezpečnosti. Praktickým pokusem, který provedli příslušníci HZS SŽDC 

České Budějovice dne 5.5.2011 v žst. Planá nad Lužnicí bylo prokázáno, že pro 

zasahující jednotky není prakticky žádná šance proniknout stěnou za pomoci 

běžných prostředků. Jediná možnost je stěnu rozebrat jeřábem, což je ale v případě 

zásahu u mimořádné událost nerealistická varianta (leda snad s výjimkou likvidace 

MU15). 

Jak se v průběhu času ukazuje, únikové cesty z prostoru za PHS jsou často 

nepoužitelné – neudržované, vedoucí k neotvíratelným dveřím bez kliky apod. Lze si 

dobře představit situaci, kdy při evakuaci osob ze soupravy a jejich úniku dojde 

k vypuknutí paniky a tím pádem dalším možným ztrátám primárně nezaviněným 

samotným požárem. 

Vzhledem k tomu, že modernizovány jsou především dvojkolejné hlavní tratě, 

jsou PHS zřizovány právě tam. Hrozí tak reálné nebezpečí, že v případě mimořádné 

události se osoby uniknuvší z havarované soupravy budou pohybovat nikoli mimo 

trať (protože nemohou překonat PHS), ale ve druhé koleji. S ohledem na velkou 

hustotu provozu na hlavních tratích a rychlosti tam se pohybujících souprav tak lze 

předvídat další, druhotně vzniklou mimořádnou událost.  

8.4. Opatření na straně záchranných složek 

Složky IZS se budou ve spolupráci se SŽDC podílet na vytipování vhodných 

míst pro evakuaci, a to především tak, aby tato místa byla rychle a dobře dostupná 

pro místně příslušné JPO, pokud možno po celý rok (zvážit úroveň zimní údržby 

přístupových komunikací, únosnost nezpevněných cest, průchodnost lesním 

porostem apod.). Evakuační místa upravená mohou být také přímo v terénu 

vyznačena unikátním kódem, který operátorovi OPIS po nahlášení umožní okamžité 

dohledání místa události – stejně jako jsou dnes označeny železniční přejezdy. 

Zejména v souvislosti s připravovanou reorganizací specializovaných jednotek 

HZSP SŽDC je nutné zaměřit se na výcvik ostatních jednotek HZS ve vztahu 

k likvidaci MU na železnici. Mělo by proběhnout seznámení se základními typy 

vozidel provozovaných v regionu jednotky, nácvik rozpojení vozů u vícevozových 

souprav, zvládnutí nouzových postupů při otevírání dveří apod. V rámci kondičních 

jízd strojníků pravidelně prověřovat přístupnost evakuačních míst upravených nebo 

nouzových a v neposlední řadě také provedení námětových cvičení spojených se 

zásahem v terénu. 

                                                 
15 Toto bylo rovněž – byť nechtěně – prakticky prokázáno při nehodě v žst Čerčany dne 24.4.2009, 

kdy bylo při odstraňování následků nehody (vykolejené nákladní vozy) rozebráno několik desítek 
metrů tehdy nově budované PHS, vč. odřezání sloupů nesoucích betonové panely PHS 
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9. Závěr 

9.1. Normová situace 

V České republice na rozdíl od jiných evropských zemí chyběla národní norma, 

která by se systematicky zabývala požární bezpečností v kolejových vozidlech pro 

přepravu cestujících. V průběhu roku 2013 by ale měla vstoupit v platnost norma 

EN 45545, která již byla v rámci českého normativního systému předběžně uvolněna. 

Po uplynutí tříleté lhůty tato norma nahradí stávající národní normativy v jednotlivých 

zemích a stane jediným předpisem svého druhu. I čeští výrobci kolejových vozidel 

ale situaci sledují a konstruují svoje nově vyvíjená vozidla (jako např. el. jednotka 

RegioPanther pro ČD) tak, aby již splňovala požadavky předběžných verzí této 

normy.  

Směrnice TSI jsou přejímány postupně z úrovně EU a implementovány do 

národních regulativů. Tyto směrnice se ale (zatím) dotýkají jen těch hlavních tratí, 

které byly zařazeny do sítě TEN-T. Pro ostatní tratě žádný podobný komplexní 

soubor opatření není stanoven. 

9.2. Zjištěné výsledky 

Mnoho regionálních tratí v ČR prochází místy, která neskýtají žádné možnosti 

pro snadnou a úspěšnou evakuaci. Případně obsahují umělé prvky jako tunely nebo 

mosty, kde je evakuace vysloveně nežádoucí. Při vědomí, že se na tratích pohybují 

starší vozidla s nejednoznačnou, a jen obtížně prokazatelnou úrovní požární 

bezpečnosti, je pro takové tratě třeba zvážit provedení analýzy, která ukáže, zda 

stávající situace poskytuje akceptovatelnou úroveň bezpečnosti anebo je třeba 

přijmout některá opatření k jejímu zvýšení. Lze totiž realizovat opatření 

organizačního charakteru, která nemají zásadní finanční dopad, a přitom úroveň 

bezpečnosti zvýší. Od proškolení zaměstnanců až po spolupráci s HZS, která 

povede k vytvoření systému míst předurčených k evakuaci cestujících a personálu 

z železniční soupravy. Simulací jízdy výběhem získáme přehled o tom, kam vozidlo 

s nefunkčním pohonem může dojet, což se promítne do přípravy stručných pokynů 

pro případ mimořádné události.  

Je naprosto žádoucí odstranit z tratí rychlostní propady ve formě tzv. pomalých 

jízd. Tyto jsou často jen bezpečnostního charakteru, zejména v okolí žel. přejezdů. 

Řádně a správně udržované tratě s dlouhými úseky (co nejvyšší dosažitelné) 

konstantní rychlosti jsou důležitým příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti. Totéž je 

nutno říci o pravidelném odstraňování vegetace kolem železničních tratí. Podle mých 

zkušeností je situace region od regionu různá a je závislá na důslednosti vedení 

regionálních poboček správy tratí SŽDC. K vidění jsou i řádně udržované tratě, takže 

chyba zjevně není v systému.  
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Obnova vozového parku dodáním moderních vozidel odpovídajících stavu 

techniky přispěje jejich uspořádání a zvýšené požární bezpečnosti k prodloužení 

celkové mezní doby na evakuaci. Kromě příspěvku pro zvýšení bezpečnosti tak ve 

finále dojde ke zvýšení ekonomického potenciálu tratí jako takových, zkrátí se jízdní 

doby a nová vozidla zvýší zájem cestujících.  

9.3. Návrh dalšího postupu 

Je třeba zaměřit se na proškolení provozních zaměstnanců, jak postupovat 

v případě požáru či jiné situace na palubě vozidla, která vyžaduje urychlenou 

evakuaci cestujících. Školení nesmí být formální, musí být zaměřeno na reálné 

situace a jejich řešení. Součástí školení by měl být i nácvik jednání v případě 

(simulovaného) požáru na palubě vozidla. Týká se to jak strojvedoucích (posouzení 

rozsahu požáru a odhad jeho důsledků pro jízdu vlaku během několika příštích 

minut), tak i palubního personálu (organizované přesunutí cestujících do neohrožené 

části soupravy, informování o evakuaci apod.). Jak ukazují příklady z mnoha reálných 

mimořádných situací, pokud mají ohrožené osoby dostatečné informace a pocit, že 

„opatření jsou organizovaná“, tak mají mnohem menší tendenci propadnout panice 

a tím zkomplikovat řešení krizové situace. 

Jako minimalistické, ale přitom velmi účinné opatření spatřuji dobrou orientaci 

personálu, zda se evakuace z vozidla provede na levou či pravou stranu (ve směru 

jízdy). V okamžiku evakuace vozidlo s největší pravděpodobností nebude 

zachváceno rozsáhlým požárem, který by vyvolával intenzivní pocit ohrožení života. 

V takové situaci se správnou informací podaří usměrnit proud cestujících a tím 

přispět k organizované akci a zároveň zabránit panice spojené s negativními 

doprovodnými jevy. Navíc je nutno vzít v úvahu, že za tmy nebude z vozidla vidět ven 

(oslnění při výhledu přes okno z osvětleného do tmavého prostoru). Proto ti, kdo 

budou stát v nástupním prostoru a otevřením těch kterých dveří určí směr úniku, 

musí mít jasnou informaci, kam je třeba evakuaci provést. 

HZS by měl ze své pozice celonárodního garanta obecné bezpečnosti vyvinout 

tlak na ostatní orgány státní správy za účelem konstruktivního a věcného vyřešení 

situace ohledně problematiky nadměrného používání protihlukových stěn. U již 

stávajících PHS je nutno zvážit jejich účelnost, vhodnost a provedení, a zejména pak 

funkčnost nouzových prostupů ve stěnách. 



 

strana 80 

Použitá literatura 

[1] BRADÁČOVÁ, ISABELA. Požární bezpečnost staveb II, Výrobní objekty. 

1. vydání, Edice SPBI Spektrum, sv. 55, 2008. 168 s., ISBN 978-80-7385-45-6 

[2] INGASON, HAUKUR – LÖNNEMARK, ANDREAS. The large scale test in the 

METRO project. Eurotransport, 2011, vol. 9, issue 6, s. 62-64 

[3] DRÁBKOVÁ, KAMILA. Cvičné plameny v autobusech. DP Kontakt, 2012, ročník 

17, č. 11, s. 22-23 

[4] VERBAND DEUTSCHER VERKEHRSUNTERNEHMEN (VDV). Fire Protection 

in Vehicles and Tunnels for Public Transport. Alba Fachverlag GmbH+Co. KG, 

2005. 504 s., ISBN 3-87094-664-4 

[5] DIN 5510, Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen, Deutsches 

Institut für Normung, Německo, 1988/2009 

[6] UIC 564-2, Vorschriften über Brandverhütung und Feuerbekämpfung für die im 

internationalen Verkehr eingesetzten Schienenfahrzeuge, in denen Reisende 

befördert oder die der Reisezugwagenbauart zugeordnet werden, UIC, Francie, 

1991 

[7] prEN 45545, Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen, CEN-

CENELEC, Belgie, předběžná verze 2012 

[8] EVROPSKÁ UNIE. Směrnice TSI SRT č. 2008/163/ES ze dne 20. prosince 

2007 

[9] EVROPSKÁ UNIE. Směrnice TSI HS RST č. 2008/232/ES ze dne 21. února 

2008 

[10] ČSN EN 50553, Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních 

vozidel, ÚNMZ, Česká republika, 2013 

[11] VÁGNER, JAKUB. Jízdní doby [software]. Dopravní fakulta Jana Pernera, 

Univerzita Pardubice, 2005 

Použité odkazy na internetu 

[12] Citace. Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): 

Wikipedia Foundation, poslední změna 28.2.2013 [cit. 10.3.2013]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daegu_subway_fire 

[13] Eisenbahn Bundesamt [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://www.eba.de 

 



 

 strana P1 

Přílohy 

Příloha č. 1, Definice bezpečnostního prostoru dle německé vyhlášky BOStrab, §19 

 

Překlad čl. 1 až 3: 

 K ochraně osob musí být vedle každé koleje vně průjezdního průřezu 

k dispozici bezpečnostní prostor. Musí být dosažitelný z koleje i ze dveří 

vozidla. Mezi dvěma kolejemi postačuje společný bezpečnostní prostor. 

 Bezpečnostní prostor musí být svisle orientovaný, minimálně 0,7 m široký 

a 2,0 m vysoký. Při odchylce průřezu tunelu od pravoúhlého tvaru smí být 

šířka bezpečnostního prostoru ve vrchní a spodní části nepatrně omezena. 

 Narušení bezpečnostního prostoru jinými prvky, zejména sloupy nebo 

zabezpečovacím zařízením, je v krátké délce přípustné, pokud je mezi těmito 

prvky a vozidlem zachována mezera alespoň 0,45 m. V situaci dle odst. 1, 3. 

věta je tento odstup vyžadován jen na jedné straně. 

Z výše uvedeného vyplývá, že např. pražské metro představuje systém, pro 

který by vozidla konstruovaná dle DIN 5510 měla být klasifikována stupněm požární 

bezpečnost Brandschutzstufe 4. 
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Příloha č. 2, Příklad určení požadavků na vlastnosti materiálu podle normy 

DIN 5510-2 

Příklad pro polici na zavazadla 

V Tab. 5 nalezneme příslušnou položku (Gepäckablage) a v závislosti na stupni 

požární bezpečnosti vozidla (Brandschutztstufe) určíme požadované parametry dílu. 

 

Obr. P2-1 určení požárně-technických požadavků na materiál dle DIN 5510-2 

Požadované parametry pro (např.) BSS3 jsou: 

 třída hořlavosti S4 

 kouřivost SR2 

 odkapávání ST2. 

Na tomto příkladu je vidět, jak se požadavky zpřísňují podle zvyšujícího se 

stupně požární bezpečnosti. Pro vozidla, která se nepohybují v tunelech 

(Brandschutzstufe 1) nejsou stanoveny žádné požadavky na kouřivost a odkapávání. 

Naopak na stupeň 4 jsou kladeny ty nejpřísnější požadavky. 
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Příloha č. 3, Příklad určení požadavků na vlastnosti materiálu podle normy 

EN 45545-2 

Tentýž příklad pro polici na zavazadla demonstruje poněkud komplikovanější 

(optimista by použil termín "strukturovanější") dohledávání požadavků ve srovnání 

s DIN 5510-2. 

V Tab. 2 normy nalezneme příslušnou položku (zde v anglické verzi Overhead 

luggage racks). Kategorie požadavků (Requirement) je R1. 

 

Obr. P3-1 určení kategorie požadavků na materiál dle EN 45545-2 

Dále přejdeme do Tab. 5, kde zjistíme, jaké zkoušky odpovídají požadavku R1. 

 

Obr. P3-2 Přehled zkoušek vztažených ke kategorii požadavků 
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Ve sloupci "Requirement set" je pod kategorií požadavků uveden výčet oblastí, 

kterých se týká (tj. pro R1 jsou to oblasti IN1A, IN1B,... z Tab. 2). 

Tabulka 5 stanovuje pro danou kategorii seznam požadavků, vyjádřený kódem 

Txx, resp. Txx.xx. Přehled těchto zkoušek je uveden v Tab. 6, viz Obr. P3-3. Zároveň 

z Tab. 5 zjistíme nároky stanovené pro jednotlivé kategorie úrovně rizika (Hazard 

level).  

 

Pozn.: červený předtisk na stránkách normy EN 45545 vyplývá z jejího 

předběžného statusu. 
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Obr. P3-3 Ukázka souboru zkoušek v Tab. 6 normy (část) 
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Příloha č. 4 Vysvětlení činnosti nepřímočinné tlakovzdušné brzdy 

Nepřímočinná tlakovzdušná brzda je základním brzdicím systémem každé 

železniční soupravy. U tramvají a podobných lehkých vozidel se obvykle používají 

brzdové systémy na bázi hydrauliky. Parametry a rozhraní vlakové brzdy jsou 

mezinárodně sjednoceny a umožňují spojování prakticky všech vozů všech 

(evropských) železničních správ do optimálně brzděných souprav. Brzda funguje na 

principu jednoho potrubí procházejícího soupravou, které dodává vzduch pro brzdový 

systém a kde tlak vzduchu zároveň slouží jako řídící veličina. Každé vozidlo 

v soupravě (vůz) nese svůj vzduchojem, ze kterého jsou plněny brzdové válce, čímž 

se vyvozuje síla působící na brzdové elementy (špalíky nebo destičky). Po naplnění 

těchto vzduchojemů slouží hlavní brzdové potrubí jako řídící člen. Snižováním nebo 

zvyšováním tlaku v něm dochází prostřednictvím rozvaděčů na jednotlivých vozech 

k brzdění, resp. odbrzdění. Při ztrátě tlaku vzduchu v hlavním potrubí dojde 

k samočinnému zabrzdění soupravy. Modernější variantou je elektropneumatická 

brzda, kde jsou rozvaděče v elektropneumatickém provedení řízeny elektrickými 

signály – vzduchové potrubí tu slouží jen pro zásobování vzduchem. Výhodou je 

okamžitá reakce všech rozvaděčů soupravy (protože el. signál se šíří prakticky 

rychlostí světla, zatímco pneumatický signál maximálně rychlostí zvuku). Nevýhodou 

je ale obvykle nemožnost ovládat brzdu v případě přerušení el. vedení, přerušení 

vedení vede k samočinnému zabrzdění. Elektropneumatická brzda je pro svou 

určitou komplikovanost doménou ucelených jednotek pro osobní dopravu, např. 

u nákladních vozů se nepoužívá. 
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Příloha č. 5, Stručný popis tratě Čerčany – Vrané nad Vltavou 

Popisovaná železniční trať je částí železniční tratě Čerčany – Praha-Vršovice. 

Leží ve Středočeském kraji, a sleduje ve své první polovině tok řeky Sázavy, až po 

její soutok s Vltavou u Davle, odsud pokračuje podél Vltavy.  

Trať začíná v žst. Čerčany (na trati České Budějovice – Praha), odkud mírně 

klesá do zastávky v obci Poříčí nad Sázavou. Zde se od řeky odpoutá a stoupá 

k zast. Svárov, aby přes zast. Pecerady klesla zpět k Sázavě, kterou bezprostředně 

před vjezdem do stanice Týnec nad Sázavou překonává po 110 m dlouhém 

ocelovém mostě. Z Týnce pokračuje relativně nenáročným terénem do st. Jílové 

u Prahy, přičemž postupně nabírá výšku vůči řece. V Jílovém už je výškový rozdíl 

nad řekou v údolí téměř 100 m. V úseku Jílové – Luka pod Medníkem se kromě dvou 

kratších tunelů rovněž nalézá nejvyšší kamenný most v ČR, a sice viadukt 

„Žampach“, vysoký 42 a dlouhý 109 m. Za stanicí Luka pod Medníkem se trať vine 

po skalnatém srázu, a postupně klesá zpět k řece. Následná zast. Petrov u Prahy je 

dostupná jen po úzké a velmi strmé stezce, nevyhovující pro jakákoli (zásahová) 

vozidla. Přístup z opačné strany přes řeku Sázavu umožňuje lávka pro pěší. Dále 

pak již trať vede v blízkosti řeky do zast. Petrov-Chlomek, výškový rozdíl vůči řece je 

cca do 15 m. Následuje úsek před žst. Davle, do které se trať stáčí téměř přesně na 

úrovni soutoku Sázavy a Vltavy. Z Davle trať pokračuje podél Vltavy v úzkém pruhu 

tělesa mezi řekou a prudkým skalnatým svahem. Zde se nalézají v krátkém sledu 

další tři tunely, z nichž dva jsou zároveň nejdelšími na sledovaném úseku (180 

a 209,35 m). Před odbočkou Skochovice (zaústění tratě od Dobříše) se úzký pás 

rozšíří a trať vstupuje do intravilánu stejnojmenné obce. Po cca 700 m mezi 

zástavbou následuje stanice Vrané nad Vltavou. Trať z Vraného pokračuje dále 

směrem do Prahy-Vršovic. 
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Příloha č. 6, Fotodokumentace míst k zastavení v posuzovaném úseku 

 

Obr. P6-1 místo nouzového zastavení B1, km 30,900÷30,990. Pohled ve směru 

Vrané nad Vltavou – Čerčany  

 

Obr. P6-2 místo nouzového zastavení B2, mezi tunelem a vj. náv. žst. Davle, km 

30,550÷30,670. Pohled ve směru Čerčany – Vrané nad Vltavou 
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Obr. P6-3 místo nouzového zastavení C, km 29,150÷29,300. Pohled ve směru 

Čerčany – Vrané nad Vltavou 

Fotografie poněkud zkresluje. Terén je po svahu od tratě směrem k silnici 

(vlevo) relativně dobře schůdný, mezi stromy jsou rozestupy. V případě pravidelného 

odstraňování náletových dřevin a seříznutí kmínků trčících ze země je možno získat 

poměrně kvalitní prostor pro odchod od vlaku. 
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Obr. P6-4 zastávka Petrov u Prahy – prostorové poměry 

Prostor nástupiště bez 
možnosti dostatečného 
odstupu od koleje 
(pohled ve směru 
Čerčany -  Vrané nad 
Vltavou) 

Přístupová stezka pro pěší od 
obce (vzdálenost k nejbližší 
silnici cca 320 m s převýšením 
50 m. Z opačné strany je 
k dispozici lávka pro pěší od 
obce Pikovice přes řeku 
Sázavu. Vzdálenost k silnici 
v obci Pikovice je 280 m 
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Příloha č. 8, Ukázka specifických systémů MHD 

 

Obr. P8-1 Monorail systém s vozy MAN GTW 72, Wuppertal, SRN 

(foto: Daniel Kapanke, www.wuppertaler-schwebebahn.info) 

 

Obr. P8-2 Souprava VAL, Taipei, Tchajwan 

(foto: internet) 
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Obr. P8-3 Souprava typu B-80 v podzemním úseku, Bochum, SRN 

(foto: Elya, http://www.everystockphoto.com) 

 

 

Obr. P8-4 Tentýž typ soupravy v povrchovém úseku, Bochum, SRN 

(foto: http://www.tram-info.de) 

 

http://www.everystockphoto.com/


 

 strana P15 

Příloha č. 9, Přehled provozovaných nebo potenciálně provozovatelných vozidel 

jednotek na českých tratích nezařazených do sítě TEN-T (výběr) 

9.1 Motorový vůz ř. 810 

Technická data: 

označení řady 810 

výrobce Vagónka Studénka 

rok výroby 1973–1982 

vyrobeno kusů 678 

míst k sezení/stání 55/40 

délka přes nárazníky 13 970 mm 

max. rychlost 80 km/h 

hmotnost 20,0 t 

uspořádání pojezdu 1’A’ 

rozchod kolejí 1435 mm 

motor LIAZ ML 634 

výkon 155 kW 

maximální tažná síla 29 kN 

přenos výkonu hydromechanický 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD_v%C5%AFz_810 

 



 

strana P16 

9.2 Motorový vůz ř. 814 

Technická data: 

označení řady 814 

výrobce Vagónka Studénka, rekonstrukce: PARS nova 

rok výroby 1975–1982, rekonstrukce: 2005–2012 

vyrobeno kusů 262 ks ČD (počet dvou- a třívozových jednotek) 

počet vozů 2 / 3 

míst k sezení/stání 84/105; 135/151 

délka přes nárazníky 28 440 mm / 42 410 mm 

max. rychlost 80 km/h 

hmotnost 39,6 t resp. 62,3 t 

uspořádání pojezdu A’1’ + 1’1’ / A’1’ + 1’1’ + 1’A’ 

rozchod kolejí 1435 mm 

motor TEDOM, M 1.2C ML 640 SE / TD 242 RH TA25 

výkon 242 kW / 2×242 kW 

maximální tažná síla 54 kN 

přenos výkonu hydromechanický 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A1_jednotka_814 
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9.3 Motorový vůz ř. 841 

Technická data: 

označení řady 840 

výrobce Stadler Rail, Švýcarsko 

rok výroby 2011-2012 

vyrobeno kusů 16 

v pravidelném provozu ano 

míst k sezení/stání 51+20 sklopných/97 

délka přes nárazníky 25 500 mm 

max. rychlost 120 km/h 

hmotnost 48,5 t 

uspořádání pojezdu B’ B’ 

motor dieselový, 2× Iveco Cursor 8 

výkon 2× 265 kW 

přenos výkonu hydromechanický 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A9_vozy_840_a_841 
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9.4 Motorový vůz ř. 842 

Technická data: 

označení řady 842 

výrobce Moravskoslezská vagónka Studénka 

rok výroby 1988–1994 

vyrobeno kusů 37 

míst k sezení/stání 64/64 

délka přes nárazníky 25 200 mm 

max. rychlost 100 km/h 

hmotnost 46,0 t 

uspořádání pojezdu (1A)´(A1)´ 

rozchod kolejí 1 435 mm 

motor dieselový LIAZ M 1.2B ML 640 F 

výkon 2×212 kW 

maximální tažná síla 60 kN 

přenos výkonu hydromechanický 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD_v%C5%AFz_842 
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9.5 Motorový vůz ř. 844 

Technická data: 

označení řady 844 

výrobce PESA Bydgoszcz 

rok výroby 2011– 

vyrobeno kusů zatím 12,objednáno 31 

počet vozů 2 

míst k sezení/stání 120/120, z toho k sezení v 1. třídě: 9 

délka přes nárazníky 43 730 mm 

max. rychlost 120 km/h 

hmotnost 84,4 t 

uspořádání pojezdu B´2´B´ (Jakobs) 

rozchod kolejí 1 435 mm 

motor dieselový MTU 

výkon 2 × 390 kW 

přenos výkonu hydromechanický 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/RegioShark 
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9.6 Motorová jednotka Desiro Classic (DB řada 642) 

Technická data: 

výrobce Siemens Transportation Systems, Německo 

rok výroby 1999–2006 

počet vozů 2 

míst k sezení/stání 12+98 (1.+2. tř.) / 110 

délka přes nárazníky 41700 mm 

max. rychlost 120 km/h 

hmotnost: cca 69 t 

uspořádání pojezdu B’(2)B’ 

rozchod kolejí 1435 mm 

motor 2× 6V MTU nebo MAN 

trvalý výkon 2×275 kW, opčně 2×360 kW 

přenos výkonu hydromechanický 

 
Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Desiro_Classic 

 



 

 strana P21 

9.7 Motorová jednotka Talent (DB 643) 

Technická data: 

výrobce Bombardier Transportation 

rok výroby 1999–2009 

počet vozů 2 / 3 / 4 

počet míst k sezení 80÷98 / 137÷161 / 199 

počet míst k stání – /160 / 252 

délka přes nárazníky 34610÷38210 mm / 48360÷52120 mm / 66870 mm 

max. rychlost 100÷140 km.h
-1

, v závislosti na provedení 

hmotnost 57÷62 t / 72÷96,5 t / 116 t, v závislosti na provedení 

uspořádání pojezdu B'2'B' / B'2'2'B' / Bo'2'2'2'Bo' 

rozchod kolejí 1435 mm 

motor jednotka je v motorové i elektrické trakci 

výkon 630 kW (dieselmech.), 1100 kW (dieselel.), 1440 kW (el. 

3-dílná), 1520 kW (el. 4-dílná) 

přenos výkonu dieselmechanický, dieselelektrický nebo elektrický 

 
Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Talent 


