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IV.
Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění
…..
§ 16
Uspořádání dopravních ploch
(1) Nástupiště se zřizují pro zajištění plynulého, pohodlného a bezpečného nástupu a
výstupu cestujících u kolejí, na nichž pravidelně zastavují vlaky osobní přepravy. Nástupiště a
alespoň jedna přístupová cesta na ně musí být bezbariérově přístupná a použitelná i pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace2). Přístupnost musí být zajištěna
stavebnětechnickým řešením, zabezpečovacím a sdělovacím zařízením nebo
organizačním opatřením. Nová a rekonstruovaná ostrovní a vnější nástupiště musí být
opatřena bezpečnostním pásem a vodicí linií s funkcí varovného pásu. Nástupiště
železničních stanic a zastávek se označují jednotným způsobem. Na nástupištích o délce
100 m a více a zároveň s výškou nástupní hrany 550 a 380 mm nad spojnicí temen
kolejnic musí být vyznačeny sektory.
(2) Délka nástupní hrany nástupiště se zřizuje na délku nejdelšího vlaku pro přepravu
osob, který u nástupiště pravidelně zastavuje.
(3) Výška nástupní hrany u nově zřizovaných a rekonstruovaných nástupišť na
celostátní dráze, s mimoúrovňovým přístupem, musí být 550 mm nad temenem přilehlé
kolejnice. Vzdálenost nástupní hrany nástupiště od osy přilehlé koleje obsahuje technická
norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 139.
(4) Pro umožnění manipulace se zbožím lze zřizovat v železniční stanici veřejně
přístupné dopravní plochy pro vykládku a nakládku a čelní nebo boční rampy. Výška horní
plochy bočních ramp u kolejí normálního rozchodu musí být 1 100 mm nad temenem přilehlé
kolejnice a vzdálenost od středu přilehlé koleje 1 725 mm. Výška horní plochy bočních ramp
nad temenem přilehlé kolejnice u kolejí úzkého rozchodu musí být 650 mm a vzdálenost od
středu přilehlé koleje nejméně 1 300 mm. V obloucích musí být uvedené vzdálenosti zvětšeny
s ohledem na rozšíření průjezdného průřezu. Čelní rampy u kolejí normálního rozchodu se
zřizují ve výšce 1 300 mm nad temenem kolejnice.
(5) Zásady pro zřizování odvodňovacího zařízení, nástupiště, zábradlí a oplocení
obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 137, 139, 155, 156, 158 a
173.
(6) Z důvodu omezeného prostoru nebo zvlášť složitých místních podmínek v
zastavěném území nebo státem vyhlášených chráněných územích nemusí drážní správní úřad
trvat na dodržení podmínek uvedených v odstavci 4. Nelze-li parametry uvedené v tomto
odstavci dodržet, musí být bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna
odpovídajícím stavebnětechnickým řešením a organizačním opatřením.
§ 21
Vybavenost železniční stanice a železniční zastávky
(1) Železniční stanice pro provozování veřejné drážní osobní dopravy musí být vybaveny
zejména
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a) zařízením pro odbavování cestujících,
b) zařízením pro příjem, výdej a úschovu zavazadel,
a) c) nástupišti,
b) d) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy,
c) e) hygienickým zařízením,
d) f) informačním systémem o příjezdu a odjezdu vlaků, elektronický informační systém
musí být zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace,2)
e) g) orientačními značkami o přístupu k vlakům, včetně hmatového nebo akustického
vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností orientace,2)
f) h) bezbariérovým přístupem do prostorů a zařízení sloužících cestujícím,
g) i) osvětlením prostor pro cestující.
(2) Železniční zastávky musí být vybaveny zejména
a) nástupišti,
b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně
pro odbavování cestujících,
c) bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického
vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,2)
d) osvětlením prostor pro cestující.
(3) Železniční stanice a železniční zastávky musí být opatřeny názvy tak, aby byla zajištěna
orientace cestujících. Název železniční stanice se umisťuje vpravo před vjezdem do stanice
a v prostoru stanice (nástupišť). Název železniční zastávky se umisťuje vpravo, nejméně 100
m před začátkem nástupiště a na nástupišti.
(4) Způsob provedení a umístění názvů železničních stanic a železničních zastávek obsahuje
technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 167.
§ 22
Uspořádání elektrických zařízení
(1) Všechna elektrická zařízení musí být provedena a provozována tak, aby vytvářela
spolehlivý, bezpečný a vzájemně kompatibilní systém, a musí splňovat podmínky
a) ochrany osob před nebezpečným dotykovým napětím,
b) zajišťování plynulé drážní dopravy při požadovaném provozním zatížení a
stanovených rychlostech,
c) ochrany před účinky bludných proudů elektrické trakce.
(2) Elektrická zařízení musí mít ochranu před účinky zkratů, přetížení a přepětí.
(3) Intenzita osvětlení musí odpovídat požadavkům bezpečnosti cestující veřejnosti a osob
zúčastněných na provozování dráhy a drážní dopravy.
(4) Vodivé konstrukce drážních zařízení vyjma neživých částí pevných trakčních zařízení se
na elektrizovaných tratích zpravidla umisťují v takové vzdálenosti, aby je nebylo třeba
ukolejňovat.
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(5) Zásady zřizování a provozování drážních elektrických zařízení obsahují technické normy
uvedené v příloze č. 5 pod položkami 1, 3 až 5, 15 až 39, 43, 45 až 73, 89, 90, 93 až 104 a jiné
související harmonizované nebo určené normy2a).
(6) Dálkové ovládání elektroenergetických zařízení musí splňovat tyto podmínky:
a) spolehlivě přenášet povely z řídícího pracoviště do ovládaného zařízení; zadání povelu
musí sestávat nejméně ze dvou úkonů, případnou svou poruchou nesmí zařízení
samočinně udělovat pokyny; zařízení musí být vybaveno signalizací stavu a funkce
zařízení,
b) umožňovat přepnutí z dálkového na místní ovládání a naopak,
c) nesmí být ovlivňováno signály hromadného dálkového ovládání energetických
zařízení nebo vyššími harmonickými kmitočty energetické sítě a induktivními,
kapacitními nebo elektromagnetickými vlivy z provozu elektrické silové soustavy
dráhy a naopak samo nesmí negativně ovlivňovat jiná elektrická zařízení.
(7) Dálkové ovládání elektroenergetických zařízení musí mít zajištěno nouzové napájení po
dobu nejméně 30 minut, při použití výpočetní techniky k řízení dálkového ovládání musí být
napájení bezvýpadkové.
(8) Každé elektrické zařízení nově uváděné do provozu musí být ověřeno z hlediska
elektrické bezpečnosti a dalších požadavků podle odstavce 1 výchozí revizí. Zpráva o
výchozí revizi musí být uložena u elektrického zařízení nebo spolu s technickou
dokumentací u jeho provozovatele až do jeho zrušení.

§ 26
(1) Pro zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy se provádějí
pravidelné prohlídky a měření staveb drah. Časový interval prohlídek a měření je uveden v
příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky (dále jen "příloha č. 1").
(2) Pravidelné prohlídky a měření podle odstavce 1 se provádějí
a) obchůzkou trati, při níž se provádí pravidelná prohlídka trati pro zjištění stavu
železničního svršku a spodku, železničních přejezdů a staveb železničního spodku
a zjišťování případného výskytu zdroje ohrožení dráhy,
b) kontrolní jízdou na hnacím vozidle nebo v posledním voze vlaku s nejvyšší rychlostí,
zpravidla s nejvyšší rychlostí, pro zjištění technického stavu dopravní cesty,
c) měřením rozchodu, vzájemné výškové polohy a sklonu kolejnicových pásů kolejí
a výhybek, včetně měření směru měřicím vozem nebo jiným zařízením s kontinuálním
záznamem, při němž se zjišťují hodnoty geometrických parametrů kolejí a výhybek,
d) kontrolou prostorové průchodnosti v celé délce kolejí, a to pojízdnou měřicí šablonou
anebo jiným technickým zařízením. Koleje vlečky, na kterých se provádí kontrola,
určí provozovatel podle dopravního významu,
e) prohlídkou, při níž se zjišťuje celkový stav výhybky,
f) nedestruktivní kontrolou kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální prohlídkou
jejich svarů za účelem zjištění lomů nebo vad,
g) komplexní prohlídkou trati, při níž se posuzuje stav železničního svršku, tělesa
železničního spodku, staveb železničního spodku, nástupišť, ramp a železničních
přejezdů po zimním období a zjišťují se závady a jejich rozsah,
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h) běžnou prohlídkou mostů, objektů mostům podobných a tunelů, při níž se zjišťuje
celkový stav objektu,
i) podrobnou prohlídkou mostů, objektů mostům podobných a tunelů, při níž se zjišťují
závady na každé části objektu,
j) prohlídkou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,
k) komplexní prohlídkou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,
l) měřením trakčního vedení měřicím vozem, při němž se ověřují technické parametry
trakčního vedení,
m) měřením korozivních vlivů bludných proudů na ocelové a železobetonové konstrukce,
n) prohlídkou přejezdů a přechodů, při níž se podle projektové dokumentace kontroluje
stav označení a zabezpečení přejezdu a přechodu, rozhledové poměry, odvodnění
a sjízdnost přejezdové vozovky.,
o) měřením úrovní pokrytí signálem radiových sítí.
(3) Vedle pravidelných prohlídek se provádějí i mimořádné prohlídky v závislosti na místních
podmínkách a na opatřeních předešlých prohlídek.
(4) Pro zajišťování provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy je vedle prohlídek
a měření stavebnětechnického stavu nezbytné provádět v závislosti na změnách
stavebnětechnických nebo provozních podmínek ověřování provozních parametrů staveb
(zatížitelnost, přechodnost, prostorová průchodnost, dopravní moment a rozhledové poměry
na železničních přejezdech).
_____________________
2a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.
§ 38
Uspořádání a vybavení stanic
(1) Stanice se zřizují v přímé koleji nebo v oblouku o poloměru minimálně 800 m. Svým
stavebním uspořádáním a vybavením musí zajistit podmínky pro přepravu cestujících
stanovené projektem.
(2) Prostory a zařízení sloužící cestujícím musí umožňovat přístup a užívání osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace2). Dopravní zařízení pro cestující a samostatná
dopravní zařízení pro cestující s omezenou schopností pohybu umístěná ve stanicích musí
splňovat podmínky podle následujících odstavců a dále podmínky stanovené zvláštními
právními předpisy2),2b).
(3) Pokud nejsou provedena jiná opatření k zabránění vniknutí vody do prostoru dráhy, musí
být vstupy z volného prostranství nejméně 0,6 m nad úrovní nejvyšší dosažené povodňové
hladiny v místě, nejméně však stoleté vody.
(4) Boční nástupiště musí být navzájem mimoúrovňově spojena pro přechod cestujících.
Nástupiště ve stanicích na povrchu musí mít po celé délce přístřešky. Prostorové uspořádání
a způsob provedení konstrukce nástupiště obsahuje doporučená technická norma uvedená
v příloze č. 5.
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(5) Ve vzdálenosti 600 mm od hrany nástupiště musí být v ploše nástupiště po celé jeho délce
umístěny tvarově jednotné barevně a hmatově vnímatelné značky šířky 150 mm vyznačující
bezpečnostní pás. Povrch bezpečnostního pásu musí mít protiskluzovou úpravu.
(6) Pevná schodiště pro cestující se zřizují ve sklonu mírném podle doporučené technické
normy uvedené v příloze č. 5. Výška schodu může být nejvýše 160 mm. Poslední schod
schodišťového ramene musí být barevně odlišen. Ve stísněných podmínkách lze zřídit sklon
do 30 stupňů. Hrany stupňů pevných schodišť musí být upraveny proti uklouznutí. U každého
ramene pevného schodiště musí být zřízena madla ve výši 1 000 mm. Je-li pevné schodiště
pro cestující jedinou přístupovou cestou na nástupiště, musí umožňovat užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace2).
(7) Pro vertikální dopravu osob a nákladů musí být v podzemních stanicích zřízeny výtahy.
(8) Provedení staveb výtahů musí odpovídat prostředí a účelu, pro které je výtah určen.
Výtahy pro cestující musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace2).
(9) Podle místních podmínek se ve stanicích zřizují pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.
Je-li rozdíl spojovaných úrovní větší než 5 m ve směru výstupu a větší než 7 m ve směru
sestupu, zřizují se pohyblivé schody vždy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky musí
být vybaveny pomocnou brzdou.
(10) Navazují-li na sebe bezprostředně dvoje pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky,
musí mít stejnou dopravní kapacitu. Nástupní a výstupní úroveň musí mít dostatečný
přístupový a rozptylový prostor.
(11) Jsou-li pro výstup ze stanice zřízeny pouze pohyblivé schody, musí mít nejméně dva
pásy. Ve stanicích, kde jsou pro výstup i sestup pouze pohyblivé schody, musí být nejméně tři
pásy, všechny s možností reverzního chodu.
(12) Pohyblivé schody se navrhují o jmenovité rychlosti do 0,75 m.s-1; kromě hlavního
pohonu musí mít ještě pomocný pohon do rychlosti 0,05 m.s-1. Oba pohony musí umožňovat
reverzní chod. Jmenovitá rychlost pohyblivých chodníků nesmí být vyšší než 0,75 m.s-1.
(13) Šířka pohyblivých schodů a pásů pohyblivých chodníků musí být nejméně 1 000 mm.
(14) Na obou koncích balustrád pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků musí být
umístěno bezpečnostní tlačítko označené nápisem "STOP".
(15) Pohyblivé schody a pohyblivý chodník musí mít zařízení, které v případě poruchy,
překročení přípustných provozních odchylek nebo ztrátě napětí samočinně zastaví jejich chod
a zajistí je v klidové poloze.
(16) Balustrády pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků musí být z materiálu
nehořlavého nebo nesnadno hořlavého.
(17) Po vypnutí pohonu pohyblivých schodů nebo pohyblivých chodníků musí být vyloučen
neúmyslný chod schodů nebo pásů pohyblivých chodníků i při jejich zatížení.
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(18) Pohyblivé schody a chodníky pro cestující musí umožňovat užívání osobami s omezenou
schopností orientace2).
§ 62
Uspořádání a podmínky pevných trakčních zařízení
(1) Pevná trakční zařízení musí být provedena tak, aby vytvářela spolehlivý a bezpečný
systém.
(2) Pevná trakční zařízení tvořící trakční napájecí soustavu musí
a) zajistit požadovanou dopravní propustnost napájených tratí,
b) zajistit ochranu osob před nebezpečným dotykovým napětím,
c) být chráněna proti přetížení, účinkům zkratových proudů a proti přepětí,
d) omezovat vznik a šíření bludných proudů a být odrušena.
(3) Izolační odpor stejnosměrných napájecích přívodních kabelů musí odpovídat provoznímu
napětí, u nových kabelů nesmí být menší než 5 MOhmů na 1 km délky kabelu.
(4) Při navýšení zatížení trati o víc než 10% proti zatížení uvedenému v původním
energetickém výpočtu musí být měřením provedeno ověření hodnoty úbytku napětí
v kolejnicích.
(4) (5) Způsob umístění, technické provedení a vybavení pevných trakčních zařízení obsahuje
doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.
§ 66
(1) Umístění dráhy trolejbusové v prostoru pozemní komunikace je vymezeno polohou
trolejového vedení a dosahem sběračů trolejbusu.
(1) Dráha trolejbusová umístěná na pozemní komunikaci je v převážné části vymezena
polohou trolejového vedení a dosahem sběračů trolejbusu. Úsek trolejbusové dráhy,
který není takto vymezen, musí bezprostředně navazovat na úsek vymezený podle věty
prvé.
(2) Provozovat dráhu trolejbusovou lze jen na pozemní komunikaci, která musí odpovídat
zatížení trolejbusovým vozidlem a dynamickým účinkům vyvolaným jízdou, brzděním
a rozjezdem tohoto vozidla.
(3) Trolejbusové vozidlo nesmí být provozováno na pozemní komunikaci s podélným
sklonem větším než 12 %.
(4) Dráha trolejbusová se může křížit s železniční dráhou v jedné úrovni. Je-li železniční
dráha elektrizovaná, musí být stavebnětechnickým řešením a provozním opatřením zajištěno
bezpečné provozování obou drah včetně případů uváznutí trolejbusu na křížení. Při křížení
železniční dráhy s dráhou trolejbusovou v úrovni kolejí má železniční doprava přednost před
provozem na dráze trolejbusové.
(5) Pro uspořádání zastávek, pevných trakčních zařízení a sdělovacích zařízení, jakož
i pro kontrolní a revizní činnost platí přiměřeně ustanovení § 58, 61, 62, 63 a 64.
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§ 69
Stavební uspořádání
(1) Dráha lanová se navrhuje a zřizuje tak, aby co nejméně narušovala krajinu, ve
které bude provozována, maximálně snížila možnost vzniku závad nebo úrazů a umožnila
snadnou likvidaci mimořádných událostí při provozování dráhy lanové.
(2) Dráha lanová musí být zřizována pro zatížení, která se mohou za předvídatelných
situací při provozování vyskytnout, včetně zahrnutí dynamických vlivů, únavových vlivů
materiálu a vlivů přírodních jevů.
(3) Dráha lanová může být zřizována jen z materiálů, které splňují požadavky
vyplývající z této vyhlášky.
(4) Zabezpečovací zařízení musí v součinnosti s ostatními zařízeními a stavbami dráhy
lanové zaručovat dostatečnou bezpečnost provozování dráhy lanové i v nepříznivých
provozních situacích.
(5) Dráha lanová se nezřizuje v místech ohrožených lavinami, sesuvy půdy, padáním
kamenů nebo v místech s nepříznivými geologickými podmínkami.
(6) Sklon nosného nebo dopravního lana visuté lanové dráhy při jízdě plně zatíženého
vozidla nesmí překročit 45 stupňů.
(7) Podélný sklon pozemní lanové dráhy nesmí překročit 60 stupňů.
(8) Ovládací a řídící zařízení musí být projektováno a provedeno tak, aby bylo
bezpečné a spolehlivé i při nepříznivých vlivech prostředí, zejména vlhkosti, teplotě a jejich
změnách.
(9) Technické podmínky výpočtu řízení rizika pro výběr nejvhodnějších
ochranných opatření u stavby lanové dráhy se považují za splněné, postupuje-li se ve
shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí2a), která obsahuje
podrobnější technické požadavky.
§ 70
Prostorové uspořádání
(1) Pro prostorové uspořádání visuté lanové dráhy se za nejnepříznivější polohu vozidla
visutých lanových drah považuje boční náklon vozu o 12 stupňů a jeho boční posun vlivem
tlaku větru za provozu. U pozemních lanových drah se za nejnepříznivější polohu vozidla
považuje náklon vozidla vlivem tlaku větru za provozu a mezního bočního posunu nebo
náklonu vyplývajícího z dynamických účinků pojezdu a odpružení skříně vozidla, včetně
dovolených tolerancí ve vztahu vodícího kola a kolejnice.
(2) Podél celé trasy, i ve stanicích, musí být zachován bezpečný průjezd vozidel dráhy lanové.
Zásady prostorového uspořádání dráhy lanové obsahuje doporučená technická norma uvedená
v příloze č. 5. Podél celé trasy, i ve stanicích, musí být zachován bezpečný průjezd
vozidel dráhy lanové.
(3) Do prostoru vyhrazeného pro bezpečný průjezd vozidel dráhy lanové nesmí zasahovat
žádná překážka s výjimkou vodítek vozidel ve stanicích a na trati. Vodítka nesmí ohrožovat
bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a musí být umístěna mimo dosah cestujících.
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(4) U visutých lanových drah nesmí být boční vůle mezi vozidlem a překážkou na vnější
straně dráhy nebo mezi vozidly při jejich míjení, za nejnepříznivější polohy vozidel, menší
než 1 000 mm. Mezi otevřeným vozidlem a překážkou mezi nosnými nebo dopravními lany
musí být boční vůle nejméně 500 mm, u uzavřených vozidel 1 000 mm.
(5) U pozemních lanových drah musí být boční vůle mezi vozidlem a překážkou na vnější
straně v místech, kde není evakuační chodník, nejméně 500 mm a na straně chodníku 1 000
mm. Mezi vozidlem a překážkou mezi kolejemi a mezi vozidly při jejich míjení musí být
boční vůle nejméně 500 mm. V tunelech je možno tyto vzdálenosti zmenšit, nejvýše však o
300 mm.
(6) Po celé délce trati musí být nad vozidlem dráhy lanové nejmenší vzdálenost od pevných
předmětů 500 mm. V tunelech je možno tuto vzdálenost zmenšit, nejméně však na 200 mm.
(7) U pozemních a visutých kyvadlových lanových drah může být boční vůle mezi vozidlem
a hranou nástupiště nebo výstupiště nejméně 50 mm a nejvíce 100 mm.
(8) U visutých kyvadlových lanových drah musí být ve vozidlové jámě boční vůle mezi
nejvíce vychýleným vozidlem a jámou 50 mm.
(9) Při souběhu drah lanových nesmí být vzdálenost mezi prostory vymezenými pro bezpečný
průjezd drah lanových menší než 1 000 mm a při souběhu dráhy lanové a lyžařského vleku
1 500 mm.
(10) V místech, kde by na trase dráhy lanové s otevřenými nebo polouzavřenými vozidly
mohlo dojít k ohrožení osob nebo majetku, se zřizují ochranné konstrukce.
(11) Vzdálenost vozidel a lan od terénu musí umožňovat bezpečné provozování dráhy
a zaručovat spolehlivou záchranu přepravovaných osob.
(12) Výškové uspořádání lan a vzdálenost nejnižších bodů dráhy lanové nad terénem a
rozchod lan visuté lanové dráhy obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.
(11) Vzdálenost vozidel od terénu a lan od terénu, vzdálenost nejnižších bodů dráhy
lanové nad terénem a rozchod lan visuté lanové dráhy musí umožňovat bezpečné
provozování dráhy a zaručovat spolehlivou záchranu a evakuaci přepravovaných osob.
(12) Technické podmínky pro prostorové uspořádání dráhy lanové se považují za
splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí2a),
která obsahuje podrobnější technické požadavky.
§ 72
Opatření pro noční provoz
(1) Pro pravidelnou dopravu osob v noci musí mít dráha lanová zařízení pro osvětlení stanic,
všech jejich prostorů a pracovišť, které umožní bezpečné provozování dráhy a případné
záchranné práce.
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(2) Všechny provozní prostory obsazené zaměstnanci a prostory určené pro cestující musí být
vybaveny provozním i nouzovým osvětlením, které se samočinně uvede do provozu při
poruše dodávky elektrické energie.
(3) Úseky trati na vjezdech a výjezdech ze stanic musí být osvětleny na vzdálenost nejméně
rovnou dráze ujeté vozidlem za 10 s.
(4) Vozidla dráhy lanové doprovázená průvodcem musí být vybavena vnějšími světlomety
a koncovým světlem červené barvy přepínatelnými podle příslušného směru jízdy. Vnitřní
prostor kabiny musí mít umělé osvětlení. Napájení osvětlení musí být nezávislé na vnějším
zdroji energie.
(5) Pro zabezpečení záchranných akcí musí být na dráze lanové osvětlovací zařízení nezávislé
na vnějším zdroji elektrické energie. Výdrž nouzového osvětlení musí být minimálně
3 hodiny.
§ 73
Technické požadavky na ocelová lana
(1) Lana musí být výběrové jakosti, konstrukčně a materiálově zhotovena podle dále
uvedených podmínek. Kvalita lan musí být doložena hutním atestem, osvědčením lana a
záznamem o zkoušce lana tahem a vydaným prohlášením o shodě.
(2) Nosná lana musí být vyrobena s minimálním počtem spájených spojů. S lanem musí být
dodáno schéma rozmístění spájených spojů.
(3) Pro lana tažná, přítažná a dopravní se může použít jen lan šestipramenných s přírodní nebo
syntetickou vložkou, souběžné konstrukce a umrtvené se stejnosměrným vinutím. V
technicky zdůvodněných případech lze použít pro tažná lana pozemních lanových drah i lana
osmipramenná.
(4) Lana pro záchranná zařízení musí zajistit bezpečnost evakuovaných osob a svou
konstrukcí vyhovovat použitému systému zařízení.
(5) Výchozí součinitel bezpečnosti v tahu nového lana na pozemní lanové dráze musí být:
a) u tažných lan 8,0,
b) u brzdných lan 5,0,
c) u přítažných a napínacích lan 4,0.
(6) Délka zápletu lana je u visutých lanových drah pro přepravu osob nejméně 1 300násobek
jmenovitého průměru lana. Vzdálenost mezi dvěma záplety je nejméně 3 000 průměrů lana.
(7) Při pokládání nového lana se připouštějí u nekonečných lan nejvýše dva záplety a jeden
záplet u konečných lan.
(8) Technické parametry ocelových lan, splétání lan a zalévání lan do lanových spojek
a koncovek a zkoušení lan obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.
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§ 73
Technické požadavky na nová ocelová lana
(1) Nová ocelová lana musí splňovat požadavky zvláštního právního předpisu8).
(2) Nosná lana musí být vyrobena s minimálním počtem spájených spojů. S lanem musí
být dodáno schéma rozmístění spájených spojů.
(3) Lana pro záchranná zařízení musí zajistit bezpečnost evakuovaných osob a svou
konstrukcí vyhovovat použitému systému zařízení.
(4) Vzdálenost mezi dvěma záplety je nejméně 3 000 průměrů lana. Požadavky na délku
zápletu lana, součinitele bezpečnosti v tahu pro nová ocelová lana u visutých lanových
drah se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou
normou nebo její částí2a), která obsahuje podrobnější technické požadavky.
(5) Při pokládání nového lana se připouštějí u nekonečných lan nejvýše dva záplety
a jeden záplet u konečných lan.
(6) Splétání lan musí umožňovat bezpečné a spolehlivé provozování dráhy, bezpečné a
spolehlivé uchycení vozů a jednoznačnou identifikaci zápletu. Technické podmínky pro
splétání lan se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou
technickou normou nebo její částí2a), která obsahuje podrobnější technické požadavky.
(7) Zalévání lan do lanových spojek a koncovek musí umožňovat bezpečné a spolehlivé
provozování dráhy, musí splňovat bezpečnou funkci a přenášet požadovaná zatížení.
Technické podmínky pro zalévání konců lan se považují za splněné, postupuje-li se ve
shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí2a), která obsahuje
podrobnější technické požadavky.
§ 73a
Technické požadavky na použitá ocelová lana
(1) Použité ocelové lano je používané lano, které nebylo dosud opravováno, nebyla do
něj zapletena vložka nebo pramen.
(2) Použitá ocelová lana musí být doložena původní dokumentací, záznamy o vizuálních
kontrolách, záznamy o nedestruktivních kontrolách a tahové zkoušce zkratky.
Namáhání musí být do 80% od původního zatěžování, přípustné snížení průřezu lana je
5% na 6d, 6% na 30d, 15% na 500d, kde „d“ je jmenovitý průměr lana.
(3) Při pokládání použitého ocelového lana u visutých lanových drah se připouští jeden
záplet.
(4) Technické podmínky pro opětovné použití lan se považují za splněné, postupuje-li se
ve shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí2a), která obsahuje
podrobnější technické požadavky.
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§ 74
Uspořádání stanic
(1) Stavba stanice se svou architekturou přizpůsobuje stavbám v okolní krajině. Prostorové
uspořádání stanic musí znemožnit ohrožení cestujících nebo obsluhy dráhy lanové
mechanickým a elektrickým zařízením a vozidly dráhy lanové.
(2) Uspořádání stanice, turnikety, zařízení pro prodej jízdenek a nástupiště musí být
konstruovány a provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob. U stanic
pozemní lanové dráhy a u visuté lanové dráhy kyvadlové musí být zajištěn přístup a užívání
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.2)
(3) Prostory pro nástup a výstup cestujících musí být přehledně uspořádány a musí mít i
umělé osvětlení. Místa nástupu do vozidel a výstupu z vozidel musí být zřetelně vyznačena.
(4) Pracovní místa pro obsluhu a údržbu dráhy lanové musí být bezpečně přístupná
a uspořádána tak, aby osobám pohybujícím se na těchto místech bylo zabráněno v pádu. Podle
místních podmínek musí být tato místa vybavena kotevními body pro osobní ochranná
zařízení.
(5) Stanoviště strojníka a obsluhy musí být uspořádáno tak, aby bylo možné přehlédnout co
největší část trati dráhy lanové a místa nástupu i výstupu cestujících.
(6) Na stanovišti obsluhy poháněcího zařízení dráhy lanové, na nástupištích a na výstupištích
pro cestující a v případě potřeby též na lanových přechodech dvoulanových oběžných drah
musí být vhodně umístěna tlačítka provozního a nouzového zastavení chodu dráhy lanové.
(7) Délka nástupiště a výstupiště na dráze lanové s pevným uchycením vozidel se stanoví
v závislosti na rychlosti jízdy vozidel. Rozměry obsahuje doporučená technická norma
uvedená v příloze č. 5. Technické podmínky pro uspořádání stanic lanové dráhy se
považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou
nebo její částí2a), která obsahuje podrobnější technické požadavky.
Technické parametry zařízení pro nesení a vedení lan a vozidel
§ 75
(1) Podpěry visutých lanových drah musí být pevnostně dimenzovány na nejnepříznivější
zatížení dráhy lanové. Musí zajistit spolehlivé uložení a vedení lan a bezpečný pohyb vozidel.
Způsob provedení podpěr obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.
(2) Součinitel bezpečnosti podpěr proti nadzvednutí, převržení a posunutí nesmí být menší
než 1,5.
(3) Konstrukce podpěr musí být účinně chráněny proti korozi nebo jinému poškození vlivem
atmosférických vlivů. Kotvení podpěr lany je nepřípustné.
(4) Základy podpěr musí být železobetonové. Základové patky musí vyčnívat nejméně 100
mm nad terénem a musí být na povrchu opatřeny ochranou proti povětrnostním vlivům a proti
vodě. Okolí základů musí být odvodněno.
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(5) Podpěry musí být vybaveny výstupem a v jejich vrchní části lávkou se zábradlím
umožňující bezpečný přístup ke kladkám, úložným botkám a mazacím místům na obou
větvích dráhy lanové.
(6) Místa výstupů na podpěry dráhy lanové musí být trvale opatřena zákazem vstupu
nepovolaných osob.
(7) Výkyvné botky nosných lan mohou být použity pouze v technicky zdůvodněných
případech stanovených projektem.
(8) Konstrukce kladkových baterií nesmí umožnit spadnutí dopravního lana.
(9) Šířka a tvar lanové botky musí odpovídat použitému nosnému lanu a profilu běhounu
vozidla, a to i při jeho vyklonění ze svislé roviny v důsledku působení větru, za kterého je
provozování dráhy lanové přípustné. Provedení lanové botky nesmí u drah lanových s
vozovou brzdou bránit požadovanému účinku této brzdy na nosné lano, a to ani v případě
vyklonění běhounu.
(10) U visutých dvoulanových lanových drah musí být zajištěno, že tažné lano po zvednutí
z kladek opět zaujme správnou polohu a nedojde k jeho zachycení o jakoukoliv část podpěry.
(11) Tvary a rozměry kladek, povolené tolerance, přípustné hodnoty nejmenších tlaků lana na
drážku kladky a hodnoty výchylek drážky kladky obsahuje doporučená technická norma
uvedená v příloze č. 5.
(12) Přípustné hodnoty tolerancí a opotřebení kladek jsou obsaženy v pokynech dodavatele
dráhy lanové pro provoz, údržbu a zkoušky dráhy lanové.
§ 75a
Dodatečné podmínky pro nesení a vedení lan a vozidel použitých přenesených lanových
drah
(1) Nosné sváry podpěr visutých lanových drah a ocelové konstrukce stanic musí být
podrobeny nedestruktivní kontrole. Ocelové konstrukce musí mít protikorozní ochranu.
(2) Součásti zařízení podléhající vysokým únavovým namáháním musí být podrobeny
nedestruktivní kontrole. Mezi tyto součásti patří zejména hřídele kladkových baterií,
hřídele lanových kotoučů nebo lanové kotouče.
(3) Konstrukce podpěr a stanic musí být ověřeny výpočtem. Způsob ověření výpočtem se
považuje za splněný, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou
nebo její částí2a), která obsahuje podrobnější technické požadavky.
§ 77
Technické parametry poháněcího zařízení
(1) Výkon poháněcího zařízení musí splňovat požadavky vyplývající z provozních podmínek
dráhy lanové.
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(2) Dráha lanová musí být vybavena nouzovým poháněcím zařízením. V případech
stanovených projektem se dráha lanová vybavuje pomocným poháněcím zařízením.
(3) Poháněcí zařízení musí být provedeno tak, aby umožnilo vyzkoušení funkce
zabezpečovacího zařízení určeného k samočinnému zastavení chodu dráhy lanové
při překročení povolené rychlosti o 10 %.
(4) Poháněcí zařízení musí být provedeno tak, aby se uvedlo samočinně do klidu, jestliže:
a) napětí v napájecí síti poklesne pod dovolenou mez nebo vzroste nad dovolenou mez,
b) dojde k prudkému zvětšení elektrického proudu v napájecích vedeních k pohonu
v důsledku vzniku mimořádných mechanických odporů,
c) dojde k překročení maximální povolené dopravní rychlosti o více než 10 %,
d) zabezpečovacím zařízením je dán povel k zastavení chodu dráhy lanové.,
e) dojde k nežádoucímu zpětnému chodu,
f) dojde ke zvýšení krouticího momentu motoru o více než 10%,
g) dojde ke spadnutí dopravního lana,
h) nastanou jiné nebezpečné situace, které budou vyhodnoceny v rozboru
bezpečnosti.
(5) Poháněcí zařízení musí umožňovat také chod dráhy lanové revizní rychlostí maximálně
0,3 0,5 m.s-1 (revizní pohon) a obrácený pohyb tažného nebo dopravního lana stejnou
rychlostí.
(6) Nouzové poháněcí zařízení dráhy lanové musí umožnit v případě poruchy hlavního
poháněcího zařízení nebo přerušení dodávky proudu v napájecí síti dokončení jízdy do
nejbližší výstupní stanice sníženou rychlostí. Přitom nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti
cestujících.
(7) Poháněcí zařízení dráhy lanové musí být vybaveno zařízením pro indikaci rychlosti
na řídícím stanovišti a u kyvadlových drah lanových i indikací polohy vozidel na trati.
§ 78
Technické požadavky a parametry brzd poháněcího zařízení dráhy lanové
(1) U všech drah lanových musí být nejméně dva na sobě nezávislé brzdové systémy, z nichž
každý je schopen chod dráhy lanové zastavit. Jeden z brzdových systémů musí působit přímo
na poháněcí kotouč.
(2) Brzdový systém musí umožnit spolehlivé zastavení dráhy lanové kdykoliv v průběhu
chodu dráhy lanové, a to i při největším povoleném zatížení.
(3) Brzdné účinky musí být stanoveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících i
bezpečné chování vozidel, lan a ostatních částí dráhy lanové. Zpoždění nesmí být větší než 2
m.s-2.
(4) Způsob provedení brzdového systému a jeho účinky obsahuje doporučená technická
norma uvedená v příloze č. 5. Požadavky na brzdový systém a brzdné účinky poháněcího
zařízení se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou
normou nebo její částí2a), která obsahuje podrobnější technické požadavky.
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§ 80
Technické požadavky na napínací zařízení dráhy lanové
(1) Napínací zařízení visuté lanové dráhy musí zajistit konstantní základní napnutí nosných,
dopravních, tažných nebo přítažných lan bez ohledu na zatížení dráhy lanové.
(2) Napínací zařízení visuté lanové dráhy musí kompenzovat všechny průhyby lan vyvolané
nejnepříznivějším přípustným zatížením dráhy lanové a změnou teploty v rozpětí 60 stupňů C
i trvalým prodlužováním lana.
(3) Napínací zařízení musí být snadno přístupné pro kontrolu, obsluhu a údržbu.
(4) Způsob provedení napínacího zařízení obsahuje doporučená technická norma uvedená
v příloze č. 5. Požadavky na provedení napínacího zařízení se považují za splněné,
postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí2a), která
obsahuje podrobnější technické požadavky.
§ 81
Provedení elektrického zařízení
(1) Elektrická zařízení drah lanových musí svým provedením odpovídat prostředí, ve kterém
je dráha lanová provozována. Způsob provedení elektrického zařízení obsahuje doporučená
technická norma uvedená v příloze č. 5. Požadavky na provedení elektrického zařízení se
považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou
nebo její částí2a), která obsahuje podrobnější technické požadavky.
(2) U přemístěných lanových drah musí elektrické zařízení splňovat požadavky
zvláštního právního předpisu8).
§ 82
Uspořádání sdělovacího zařízení
(1) Účastnická stanice veřejné telefonní sítě nebo sítě radiotelefonní musí být zřízena alespoň
v jedné stanici dráhy lanové. V každé stanici dráhy lanové musí být přenosné radiostanice.
Jejich počet musí odpovídat potřebám záchranných prací.
(2) Na dráhách lanových pro přepravu osob musí být zajištěno dorozumění
a) mezi všemi stanicemi a poháněcí stanicí a mezi vozidly s doprovodem průvodce
provozním telefonem. Spojení mezi stanicemi nesmí být závislé na spojení mezi
stanicemi a vozidly,
b) mezi stanicemi akustickým signalizačním zařízením.
(3) U visutých lanových drah pro přepravu osob s vozidly nedoprovázenými průvodcem musí
být kromě telefonního spojení stanice vybaveny alespoň dvěma megafony.
(4) Sdělovací zařízení závislé na dodávce energie ze sítě musí být schopno spolehlivého
provozu i při přerušení dodávky energie ze sítě nejméně po dobu tří hodin.
(5) Trať lanové dráhy musí být vybavena reproduktory.

14

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PNFFW1H)

§ 83
Uspořádání zabezpečovacího zařízení
(1) Dráha lanová musí být vybavena zabezpečovacím zařízením, které zajistí samočinné
zastavení chodu pohonu dráhy lanové, může-li její další chod ohrozit bezpečnost osob nebo
způsobit škody na majetku. Jde o případy, kdy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

na visutých lanových dráhách dojde k překřížení lan,
dopravní lano vyběhne z kladek,
tažné lano se po zvednutí kladek nevrátí do normální polohy,
brzda běhounu vozidla je opotřebovaná,
napínací závaží dosáhlo nedovolené polohy,
rychlost jízdy se zvýší nad nejvyšší provozní rychlost,
nejsou řádně uzavřeny dveře vozidla při jízdě pozemní lanové dráhy,
vozidlo nezastaví ve stanici na stanoveném místě,
vozidlo nezpomalí jízdu v ochranném úseku,
zpomalení jízdy vozidla neprobíhá ve stanoveném režimu,
vozidlo se rozjede nesprávným směrem.,
dojde k dalším nepříznivým situacím, které budou vyhodnoceny v rozboru
bezpečnosti.

(2) Zabezpečovací zařízení nesmí umožnit samočinné uvedení dráhy lanové nebo její části
do chodu.
(3) Zabezpečovací zařízení musí být ovládáno přímo tou částí dráhy lanové, jejíž stav nebo
poloha má pro bezpečnost provozu rozhodující význam.
(4) Činnost zabezpečovacího zařízení musí být trvale kontrolována klidovým proudem nebo
jiným rovnocenným systémem. Zkrat, uzemnění nebo poškození vedení nebo zařízení musí
vyvolat samočinné zastavení jízdy dráhy lanové.
(5) Zabezpečovací zařízení musí být vybaveno samočinnou indikací, identifikací a registrací
poruch ohrožujících provozování dráhy.
(6) Zabezpečovací zařízení musí být funkčně způsobilé i při provozu dráhy lanové revizní
rychlostí, popřípadě při napájení poháněcího zařízení dráhy lanové z náhradního zdroje.
(7) Vozidla s průvodcem musí být vybavena tlačítky pro nouzové zastavení chodu dráhy
lanové a zařízením umožňujícím plnit úkoly obsluhy.
(8) Na visutých lanových dráhách s kyvadlovým pohybem vozidel, s pohybem přerušovaným
na uzavřeném okruhu a na pozemních lanových dráhách musí být kontrolována
a)
b)
c)
d)

poloha vozidel na trati,
rychlost příjezdu vozidel ke stanicím,
funkce samočinného zařízení pro úplné zastavení vozidel na konci trati,
podélné a příčné výkyvy vozidel bez průvodce visutých lanových drah s kyvadlovým
pohybem vozidel, které překračují hodnoty stanovené výrobcem,
e) jízda dle nastaveného programu.

15

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PNFFW1H)

(9) Na visutých lanových dráhách vybavených vozidly s provozně odpojitelným spínacím
zařízením musí být
a) samočinná kontrola správné polohy čelisti a spínacího mechanismu do počátku
odjezdu vozidla ze stanice,
b) zajištěno automatické zastavení pohonu v případě nesprávného připojení nebo
odpojení vozidla a zastavení vozidla na výjezdu při nesprávném připojení,
c) zajištěna bezpečná vzdálenost nutná s ohledem na brzdnou dráhu za bodem, ve kterém
probíhá připojení nebo odpojení vozidel,
d) vyloučen zpětný pohyb vozidla po odpojení,
e) vyloučeno spadnutí vozidla na výměnách a překládacím zařízení,
f) zajištěno dodržení minimální dovolené vzdálenosti vozidel na trati mezi sebou a její
sledování signalizací,
g) zajištěna shodná rychlost lana a vozidla připojovaného na lano,
h) zabráněno nepředvídané změně směru pohybu.
(10) Ve všech stanicích drah lanových musí být zařízení, které zabrání nežádoucímu uvedení
dráhy lanové do chodu.
§ 85
Vybavení záchranným zařízením
(1) Každá visutá lanová dráha musí být vybavena záchrannými zařízeními a pomůckami
k vyproštění a evakuaci cestujících v počtu, který je určen evakuačním plánem. Tyto
záchranné prostředky musí být snadno přístupné a rychle dosažitelné.
(2) Záchranná zařízení a pomůcky musí být z materiálů, které změnou klimatických podmínek
a dalšími nepříznivými okolnostmi neztrácejí požadované vlastnosti a které odpovídají
charakteru dráhy lanové a prostředí, ve kterém je provozována.
(3) Záchranné zařízení musí svou konstrukcí a hmotností umožnit provádění záchranných
prací nejvýše dvěmi osobami a rychlou a bezpečnou evakuaci i těch cestujících, kteří se
nemohou aktivně evakuace zúčastnit.
(4) Záchrana cestujících pomocí svěšení lana je přípustná pouze u drah lanových k tomu účelu
přizpůsobených.
§ 87
(1) Pro zajištění provozuschopnosti dráhy a bezpečnost drážní dopravy se provádějí
pravidelné prohlídky a měření staveb drah. Časový interval prohlídek a měření stanoví příloha
č. 1.
(2) Výsledky prohlídek a měření musí být zaznamenány v elektronické podobě. V záznamu
musí být uvedeno datum provedení úkonu, místo a druh prohlížené stavby nebo zařízení,
zjištěný stav, návrh na opatření, jméno zaměstnance, který úkon učinil, případně osoby
oprávněné k provádění těchto úkonů. Záznamy musí být vedeny tak, aby je nebylo možno
dodatečně opravovat, doplňovat nebo přepisovat. Musí být archivovány po dobu pěti let.
(3) U kolejí, výhybek a kolejových konstrukcí musí být zajištěn stanovený rozchod koleje
a geometrická poloha koleje.
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(4) Kolejnice, jejichž vady nebo poškození mohou ohrozit bezpečné provozování dráhy
lanové a nelze je opravit, musí být vyměněny.
(5) Podklady kolejí a výhybek nesmí být poškozeny tak, aby byla narušena držebnost
upevňovadel a rámová tuhost koleje.
(6) Odvodňovací stavby a zařízení musí zajistit trvale odvedení povrchových a průsakových
vod a jejich funkce nesmí být příčinou snižování stability a únosnosti kolejového spodku nebo
svršku pozemní lanové dráhy.
(7) Provozní způsobilost nosných a pohyblivých lan dráhy lanové musí být kontrolována
nedestruktivními zkouškami osobami oprávněnými k provádění těchto zkoušek. O kontrole
musí být proveden zápis do knihy lan podle odstavce 2.
(8) Lana drah lanových pro přepravu osob musí být vyřazena z provozu, jestliže
a) nosný průřez lana je zmenšen pod přípustnou mez podle odstavce 10,
b) byly zlomeny i jen dva sousední tvarové dráty v jednom místě u lana uzavřené
konstrukce,
c) u šesti nebo osmipramenných lan nastal v jednom místě lana zlom více než poloviny
viditelných drátů venkovní vrstvy jednoho pramene lana,
d) se výrazněji prodloužilo lano proti předchozímu období,
e) došlo k místnímu zúžení lana,
f) výsledek nedestruktivní zkoušky lana prokázal, že lano je nezpůsobilé pro další
provoz,
g) nastala deformace na laně.
(9) Napínací a vyrovnávací lana musí být vyměněna bez ohledu na jejich stav nejpozději
po šesti letech používání.
(10) Přípustné zmenšení nosného průřezu lana vyvolané viditelnými zlomy drátů, otěrem,
korozí, uvolněním pevného svazku drátů v laně a jejich poškozením jsou uvedena v příloze
č. 4, která je součástí této vyhlášky. Požadavky na přípustné zmenšení nosného průřezu
lana vyvolané viditelnými zlomy drátů, otěrem, korozí, uvolněním pevného svazku drátů
v laně a jejich poškozením se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě
s harmonizovanou technickou normou nebo její částí2a), která obsahuje podrobnější
technické požadavky.
(11) Při zjištění závady na dráze lanové, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit bezpečnost
provozování dráhy nebo drážní dopravy, je nutno bezodkladně zastavit chod dráhy lanové.
(12) Před prováděním geodetických měření ke zjištění stavu staveb dráhy lanové musí být
ověřena skutečná poloha výškových a směrových značek určených k měření. Na základě
výsledků geodetických měření je nutno provést potřebná opatření.
(13) Geodetická kontrola stavby dráhy lanové musí být provedena ve lhůtách stanovených
přílohou č. 1. Metody a přesnosti geodetických prací při výstavbě, montáži a kontrole
geodetických parametrů lanové dráhy jsou obsaženy v technických normách uvedených v
příloze č. 5 pod položkami 119 až 121. Kontrolované parametry stavby dráhy lanové jsou
stanoveny v příloze č. 7. Projektová dokumentace všech nově realizovaných osobních
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lanových drah (nových i přenesených), visutých i pozemních, musí obsahovat tolerance
všech kontrolovaných parametrů. Tolerance kontrolovaných parametrů u lanových
drah realizovaných před platností této vyhlášky se považují za splněné, postupuje-li se
ve shodě s harmonizovanou technickou normou nebo její částí2a), která obsahuje
podrobnější technické požadavky. Porovnání testovaných parametrů se provádí s údaji
zjištěnými v předcházející geodetické kontrole a současně s údaji zjištěnými při první při
výstupní geodetické kontrole. U první U výstupní geodetické kontroly se zjištěné údaje
porovnávají s údaji podle projektu. Technická zpráva o geodetické kontrole musí obsahovat:
a) údaje o všech testovaných parametrech a jejich vyhodnocení,
b) stanovení o způsobilosti nebo nezpůsobilosti lanové dráhy pro veřejný provoz na
základě vyhodnocení testovaných parametrů, vstupní hodnoty testovaných parametrů,
c) ověření výsledku geodetických prací5a).
(14) V případě překročení tolerance některého z testovaných parametrů podle odstavce
13 posoudí výsledky geodetické kontroly autorizovaný projektant, který stanoví, zda je
daná lanová dráha způsobilá pro veřejný provoz.
(14) (15) Při údržbě a opravách mohou být používány pouze díly a materiály, které svou
jakostí a provedením splňují požadavky technické dokumentace a technologie dodané a
schválené výrobcem dráhy lanové.
(15) (16) Po opravě zařízení dráhy lanové musí být provedeny prohlídky a měření v takovém
rozsahu, který je nezbytný k ověření bezpečnosti a spolehlivosti dráhy lanové.
(16) (17) O vykonaném zápletu, opravě lana, zalití koncovky nebo spojky, provedených
odborně způsobilou osobou, je nutno vypracovat technickou zprávu a dokumentaci včetně
fotodokumentace a tyto doklady archivovat až do výměny příslušného lana.

Příl. 1 (část)
1. Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pol. Předmět a způsob prohlídky
Objekt
Časový interval prohlídky
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Obchůzka trati
všechny koleje s rychlostí nižší než 120 km.h-1
určí provozovatel1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Kontrolní jízda
hlavní koleje
1 měsíc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Měření rozchodu,
vzájemné výškové polohy
kolejnicových pásů a
směru kolejí a výhybek
měřicími prostředky s
kontinuálním záznamem
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traťové a hlavní staniční koleje
při rychlosti vyšší než 120 km.h-1

4 měsíce

traťové a hlavní staniční koleje
při rychlosti vyšší než 60 km.h-1
a nižší nebo rovné 120 km.h-1

6 měsíců

traťové a hlavní staniční koleje
při rychlosti nižší nebo rovné
60 km.h-1

12 měsíců

ostatní dopravní koleje
- při měření rozchodu a vzájemné
výškové polohy kolejnicových pásů
- při měření směru oblouků kolejí

12 měsíců
36 měsíců

manipulační koleje
určí provozovatel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Měření vzájemné výškové
polohy kolejnicových pásů a
rozchodu ve výhybkách
výhybky v dopravních kolejích a na trati
3 měsíce
výhybky v ostatních kolejích
6 měsíců
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Kontrola prostorové průchodnosti
hlavní koleje
24 měsíců
ostatní koleje
určí provozovatel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Prohlídka výhybek výhybky v dopravních kolejích a na trati
3 měsíce
výhybky v ostatních kolejích
6 měsíců
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Nedestruktivní kontrola
kolejnic, srdcovek a jazyků
výhybek a vizuální prohlídka
jejich svarů
hlavní koleje při rychlosti vyšší než 140 km.h-1

4 měsíce

hlavní koleje při rychlosti od 80 km.h-1
do 140 km.h-1včetně

6 měsíců

hlavní koleje při rychlosti od 60 km.h-1
do 80 km.h-1 včetně

12 měsíců

hlavní a ostatní koleje při rychlosti do 60 km.h-1
určí provozovatel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Komplexní prohlídka tratě
všechny koleje
12 měsíců
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Běžná prohlídka mostů, objektů
všechny
12 měsíců
mostům podobných a tunelů

19

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9PNFFW1H)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Podrobná prohlídka mostů
všechny
36 měsíců
a objektů mostům podobných
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Podrobná prohlídka tunelů
všechny
60 měsíců
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Prohlídka sdělovacího
dopravní koleje na tratích
3 měsíce
a zabezpečovacího zařízení
s rychlostí 100 km.h-1 a více
dopravní koleje na tratích
6 měsíců
s rychlostí do 100 km.h-1
a ostatní koleje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Komplexní prohlídka sdělovacího všechny
60 měsíců
a zabezpečovacího zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Měření trakčního vedení
hlavní koleje
6 měsíců
měřicím vozem
s rychlostí nad 100 km.h-1;
při každém druhém měření pro rychlosti
nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky
hlavní koleje
12 měsíců
s rychlostí do 100 km.h-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Měření korozivních vlivů
koleje na tratích se stejnosměrnou
24měsíců
na ocelové a železobetonové
trakční proudovou soustavou
konstrukce
a v přilehlých úsecích
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Prohlídky
přejezdy
přejezdů
a přechody
12 měsíců
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Prohlídky budov
provozní budovy
12 měsíců
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Měření úrovní radiových sítí

jedna traťová a jedna

GSM-R 24 měsíců

hlavní staniční kolej

Analogové 36 měsíců

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava a na tratích s traťovou rychlostí menší než
60 km/h, na kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5 mil. hrtkm ročně, lze nahradit pěší
obchůzku kontrolní jízdou podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí provozovatel dráhy.

…..

6. Prohlídky a měření na dráze lanové
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol. Předmět a způsob prohlídky

Objekt

Časový interval prohlídky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Obchůzka trati

trať

pokud nebyla dráha lanová více než
3 dny v chodu
nepříznivých
podmínkách
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Vizuální prohlídka

poháněcí a

technologického zařízení

vratná stanice

každý den před zahájením přepravy

při klidovém stavu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Funkční zkoušky za chodu,

dráha lanová

každý den před zahájením přepravy

zkušební chod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Prohlídka při kontrolní jízdě

trať, podpěry, lana

každý den před zahájením přepravy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Prohlídka nosné konstrukce,

dráha lanová

2 týdny

pohonu, lanového kotouče,
kladek, napínacího zařízení,
podpěr, vozidel a jejich úchytů
k lanům
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Komplexní prohlídka a zkouška

dráha lanová

1 měsíc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Prohlídka lan

všechna lana

každý den

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Prohlídka a měření

nosná, brzdová, dopravní,

při revizní rychlosti

tažná a přítažná lana

1 měsíc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Prohlídka a měření

napínací a vyrovnávací lana

1 měsíc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Prohlídka a měření

6 měsíců

dopravní lana

dopravních lan s pevným
uchycením vozidel po posunutí
nebo demontáži vozidel z lana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Prohlídka, měření a

záchranná zařízení

6 měsíců

zkouška lan záchranných
zařízení a jejich lana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. První nedestruktivní

nosná, brzdná, dopravní ,

1 až 6 měsíců

kontrola

tažná a přítažná lana

od položení lana

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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24 měsíců

13. Pravidelná nedestruktivní

nosná, brzdná,

kontrola lan

dopravní, tažná a přítažná lana 36 měsíců

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Výstupní geodetická

Před uvedením do provozu

dráha lanová

kontrola

po výstavbě

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 15. První geodetická

24 měsíců

dráha lanová

kontrola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. 16. Pravidelná geodetická

60 měsíců

dráha lanová

kontrola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------trať

16. 17. Prohlídka trati,

12 měsíců

kontrola dodržení volných
prostorů
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se
zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena.
Příl. 4
Přípustné zmenšení nosného průřezu lan drah lanových
Přípustné zmenšení nosného průřezu lana může činit v procentech jmenovitého průřezu lana na
předepsaných délkách, kde "d" je jmenovitý průměr lana:
1. Nosná lana
Uzavřená

10 %

5 %--

na 200.d

na 30.d

2. Lana tažná, přítažná a dopravní visutých lanových drah
a) u drah lanových

25 %

12 %

6%

s vozovou brzdou

na 500.d

na 40.d

na 6.d

b) u drah lanových

25 %

8%

6%

bez vozové brzdy

na 500.d

na 40.d

na 6.d

3. Lana pozemních

20 %

10 %

lanových drah

na 40.d

na 6.d
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4. Napínací lana s vinutím drátů v pramenech
a) protisměrným
b) stejnosměrným

12 %

6%

na 40.d

na 6.d

8%

6%

na 40.d

na 6.d
Příl. 6 (část)
B.

Dovolené opotřebení výhybek, kolejových křižovatek, výhybkových konstrukcí
Jednotlivé části výhybek musí splňovat při provozování drážní dopravy tyto požadavky:
1. Výměnová část
a) Temeno hlavy jazyka nesmí být sníženo proti opornici o 5 mm a více v místě, kde je pojížděná
hrana opornice vzdálená od pojížděné hrany k ní přilehlého jazyka 60 - 100 mm.
b) Výměnový závěr se nesmí dát uzavřít, je-li u výhybek pojížděných rychlostí 60 km.h-1 a vyšší
mezera mezi jazykem a opornicí v místě prvního závěru větší než 3,5 mm a u výhybek
pojížděných rychlostí nižší než 60 km.h-1 mezera větší než 5 mm.
c) Vůle mezi stojinou přilehlého jazyka a jazykovou opěrkou nesmí být větší než 5 mm pro rychlost
v <= 90 km.h-1, 3 mm pro rychlost v, ležící v intervalu 90 km.h-1 < v <= 160 km.h-1, 2 mm
pro rychlost v > 160 km.h-1.
d) Závěrové zařízení musí bezpečně zajišťovat doléhání přilehlého jazyka k opornici a vzdálenost
odlehlého jazyka od opornice v místě jeho největšího přiblížení k opornici musí být nejméně
60 mm.
2. Srdcovková část
a) Pro zajištění bezpečného a nenásilného průjezdu dvojkolí vozidla přes srdcovku musí být
dodrženy ve výhybce normálního rozchodu ve vzájemném vztahu srdcovka - přídržnice
následující hodnoty:
U jednoduchých a dvojitých srdcovek

L … v rozmezí od 1 393 1 392 mm do 1 398 mm,
A … nejvíce 1 356 mm,

přičemž platí

L = vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od pojížděné hrany klínu srdcovky,
A = vzdálenost vedoucích hran přídržnice a odpovídající křídlové kolejnice
(ve dvojité srdcovce vzdálenost vedoucích hran přídržnic).

b) Nadvýšení přídržnice nad temenem výškově ojeté kolejnice nesmí překročit hodnotu 54 mm.
c) Opotřebení pracovních ploch přídržnice tvaru Kn60 (a obdobného tvaru) nesmí být větší než
20 mm pro v <= 90 km.h-1 a než 12 mm pro v > 90 km.h-1.
V případě, že uvedené požadavky pro jednotlivé části výhybek nejsou splněny, musí být
bezodkladně provedena taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozování drážní
dopravy.
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Příloha č. 7
Kontrolované parametry stavby dráhy lanové
1. Visuté lanové dráhy
a) Vodorovné vzdálenosti mezi podpěrami lan na trati a ve stanicích a dále podpěrami
technologických zařízení ve stanicích a sousední podpěrou lan,
b) výšky (nadmořské nebo relativní) základů podpěr lan na trati a ve stanicích a dále
základů podpěr (patek) technologických zařízení ve stanicích,
c) vybočení základů podpěr pro lana a pro technologické zařízení od projektované polohy
a osy lan v místě uložení z přímé osy lanové dráhy,
d) sklon podpěr a hlav podpěr od roviny stanovené projektovou dokumentací,
e) úhel mezi svislou rovinou danou uložením lana do přilehlých krajních kladek sousedních
podpěr a svislou rovinou proloženou středem drážek kladek v baterii (odklon lana).
2. Pozemní lanové dráhy
a) Kontrola absolutní polohové odchylky SKa osy koleje od její projektované polohy,
b) kontrola absolutní výškové odchylky VKa nivelety koleje od její projektované
nadmořské výšky.

Přechodná ustanovení
1. Nástupiště o délce 100 m a více a zároveň s výškou nástupní hrany 550 a 380
mm nad spojnicí temen kolejnic vybudovaná po účinnosti této vyhlášky, musí být
označena jednotným způsobem a rozčleněna na sektory nejpozději do 3 let od nabytí
účinnosti této vyhlášky.
2. Nástupiště o délce 100 m a více a zároveň s výškou nástupní hrany 550 a 380
mm nad spojnicí temen kolejnic, která byla vybudována před účinností této vyhlášky,
musí být označena jednotným způsobem a rozčleněna na sektory při jejich nejbližší
rekonstrukci, nejpozději však do 7 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.
_________________
1) Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 176/2004 Sb.
2) Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
2a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění zákona č. 205/2002 Sb.
2b) Například nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí, nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
jejich elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
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3) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č.
225/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.
3a) § 5a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění
nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.
5) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení
vlády č. 88/2004 Sb.
5a) § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením.
6) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se
subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního
systému.
7) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
8) Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob, ve znění
pozdějších předpisů.
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