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IV. 

Platné znění příslušných částí vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
§ 1 

Výklad některých pojmů 

(1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se rozumí 

a) železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a veřejně 
přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy, 

b) tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a 
odvodňovací zařízení, 

c) stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují zčásti nebo úplně těleso 
železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj. 
propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní 
zdi, galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu cizích 
předmětů, proti požáru a vodě, 

d) dopravními plochami plochy, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, 
k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště, 
nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště), 

e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní 
plochy nástupiště kontrastně barevnou vodící linií s funkcí varovného pásu a hmatově 
vnímatelnou např. slepeckou holí a nášlapem, 

f) zařízeními železničního spodku zařízení, která doplňují těleso nebo stavby železničního 
spodku, nebo je nahrazují, zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí jámy, 

g) plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha železničního spodku, která tvoří 
rozhraní mezi železničním spodkem a železničním svrškem, 

h) železničním svrškem část trati, která plní nosnou a vodicí funkci pro jízdu drážního vozidla,  
i) průjezdným průřezem obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke 

spojnici temen kolejnic a prochází středem koleje a který vymezuje vzdálenosti vně ležících 
staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy 
z funkčních důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním vozidlem. 

 
(2) Pro účely této vyhlášky pro dráhu speciální (metro) se rozumí 

a)  přívodní (proudovou) kolejnicí (dále jen „přívodní kolejnice“) část přívodního vedení 
určeného k napájení elektrických hnacích vozidel,  

b)  bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany, oddělená od ostatní 
plochy nástupiště kontrastně barevným a hmatově (slepeckou holí a nášlapem) vnímatelným 
varovným pruhem., 

c)  nástupištní stěnou fyzická bariéra, která zabraňuje pádu osob do kolejiště a jejíž 
součástí jsou dveře pro cestující u nástupní hrany, které jsou synchronizovány 
s otevíráním dveří soupravy, 

d)  vodící linií hmatová úprava v ploše nástupiště a dalších pochozích plochách užívaných 
veřejností.  

 
 

. . . . . . . 
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§ 21  

Vybavenost železniční stanice a železniční zastávky  

(1) Železniční stanice pro provozování veřejné drážní osobní dopravy musí být vybaveny  
a)  nástupišti,  
b)  prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy,  
c)  hygienickým zařízením,  
d)  informačním systémem o příjezdu a odjezdu vlaků; elektronický informační systém 

musí být zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace,2)  
e)  orientačními značkami o přístupu k vlakům, včetně hmatového nebo akustického 

vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností orientace,2) 
f)  bezbariérovým přístupem do prostorů a zařízení sloužících cestujícím,  
g)  osvětlením prostor pro cestující.  

 
(2) Železniční zastávky musí být vybaveny  

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)  
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. 

 
§ 21 

Minimální vybavenost železniční stanice a železniční zastávky 
(1) Železniční stanice a železniční zastávky musí být vybaveny: 

a)  nástupišti, 
b)  prostory nebo přístřešky pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními 

vlivy,  
c)  bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového a dálkově 

ovládaného akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 2) a  

d) osvětlením prostor pro cestující. 
        (2) Pokud je železniční stanice nebo železniční zastávka vybavena elektronickým 

informačním systémem, musí být tento elektronický informační systém 
zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace.  

       

. . . . . . . 
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§ 27 
Součástí dráhy jsou  
a) kolejový spodek, který tvoří drážní zemní těleso, propustky, mosty a stavby mostům 

podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, odvodňovací zařízení, staniční a traťové tunely, 
ochranné a regulační stavby,  

b) kolejový svršek, který je tvořen z kolejí, výhybek, zvláštních konstrukcí a konstrukčních 
prvků; součástí kolejového svršku jsou zejména kolejnice, drobné kolejivo, kolejnicové 
podpory, kolejové lože, dilatační zařízení, izolované styky, vodivá a speciální spojení, 
zařízení proti putování kolejí, točny, kolejové váhy a přesuvny,  

c) stavby a pevná zařízení, nutné k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, tj. zařízení proti 
hluku, bludným proudům, korozi, rušení telekomunikačních systémů, vlivu vysokého napětí 
a k omezení vlivu provozování dráhy a drážní dopravy na elektrizační soustavu,  

d) stanice, které tvoří nástupiště pro cestující a služební nástupiště, vestibuly, přístupové a 
výstupní cesty, výtahy, pohyblivé schody a chodníky, dopravní zařízení pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, vyprošťovací štoly pro výtahy, pevná schodiště, staniční 
prostory a zařízení pro služební účely a odbavování cestujících,  

e) sdělovací zařízení pro přenos informací obsahující přenosové cesty, zařízení telefonní, 
rozhlasová, rádiová, hodinová, pro přenos a zpracování dat, průmyslové televize, záznamová 
zařízení, zařízení požární signalizace, poplachová signalizační zařízení, zařízení 
informačního systému, zařízení pro odbavování cestujících, zařízení pro zvukovou 
signalizaci pro nevidomé, elektronické zabezpečovací systémy a zařízení pro 
automatizované systémy dispečerského řízení, 

f) zabezpečovací zařízení obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy 
ve stanicích a na trati a související přenosové cesty,  

g) elektrická zařízení, která zahrnují trakční měnírny, distribuční transformovny, napájecí 
vedení elektrických rozvodů, přívodní proudovou kolejnici s příslušenstvím, tepelné 
spotřebiče, světelná zařízení, zařízení dálkového ovládání, zařízení pro regulaci a měření,  

h) osvětlení zahrnující osvětlení normální, nouzové a únikové ve stanicích a tunelech, rozvody 
a náhradní zdroje osvětlení,  

g)  elektrická zařízení, která zahrnují trakční měnírny, distribuční transformovny, 
napájecí vedení včetně trakčního, přívodní kolejnici s příslušenstvím, zařízení 
dálkového ovládání, zařízení pro měření, náhradní zdroje elektrické energie, 

h) osvětlení zahrnující normální a nouzové osvětlení ve stanicích, tunelech a depech, 
rozvody a náhradní zdroje osvětlení, řídicí systémy osvětlení a světelná zařízení 
nesloužící pro normální a nouzové osvětlení, 

i) stavby a zařízení pro obsluhu a údržbu pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků a výtahů, 
dopravních zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, zásobování vodou, odčerpání 
a odvedení vod ze stanic a tunelů,  

j) stavby a zařízení pro odvětrávání tunelů a stanic a vytápění stanic, zahrnující strojní zařízení, 
elektrické rozvody, větrací šachty, štoly a kanály,  

k) zařízení požární ochrany, zahrnující požární hydranty, potrubí a vodovodní výtoky,  
l) pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy, 
m) budovy a zařízení, určené k organizování a řízení drážní dopravy, k odstavování drážních 

vozidel a k provádění jejich technických prohlídek, údržby a oprav (depo) a k uspokojování 
přepravních potřeb veřejnosti, včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování. 

 
. . . . . . . 
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§ 29  

Uspořádání tratě  

(1) Tratě se zřizují zpravidla dvoukolejné s pravostranným provozem. 
(2) Křížení tratí navzájem, jakož i křížení s ostatními dráhami a pozemními komunikacemi 

musí být mimoúrovňové. 
(3) Tratě musí být spojeny s depem dvěma spojovacími kolejemi vybavenými obousměrným 

traťovým zabezpečovacím zařízením a s dílnami pro opravu vozidel a opravnami alespoň 
jednokolejnou spojkou vybavenou obousměrným traťovým zabezpečovacím zařízením. 
Jednotlivé tratě se spojují traťovými spojkami. 

(4) Tratě musí mít místa s uspořádáním kolejí umožňujícím obrat vlaků pro dvoukolejný 
provoz i mimo koncové stanice. 

(5) Nejmenší užitečná délka koleje pro obrat vlaků je 170 m. Nejmenší délka koleje pro 
odstavování a provozní ošetření vlaků je 140 m. 

(6) Vjezdové koleje v koncových stanicích musí být prodlouženy ve směru jízdy od 
izolovaného styku hranice kolejového úseku umístěného za veřejnou částí nástupiště 
nebo od místa stanoveného projektem nejméně o délku zábrzdné vzdálenosti určené z 
nejvyšší dovolené rychlosti v předchozím úseku. Tyto koleje musí být ukončeny 
zarážedly. 
 

. . . . . . . 
 

§ 35  

Technické parametry podzemních staveb  

(1) Vodotěsnost podzemních staveb musí splňovat požadavky tříd měrného průsaku vody 
podle následující tabulky  

  měrný průsak za 24 h (l.m-2) 

třída typ prostoru na 100 m na 10 m 

1 speciální prostory a sklady, místnosti pro relé 0,01 0,02 

2 ostatní prostory stanic, větrací šachty, eskalátorové tunely, části 
tunelů u portálů v délce 500 m, výtahové šachty 

0,05 0,10 

3 traťové tunely, kabelové kanály, kolektory 0,10 0,20 

4 ostatní podzemní prostory 0,50 1,00 

 

(2) Způsob provedení konstrukce podzemních staveb obsahuje doporučená technická norma 
uvedená v příloze č. 5.  
 

(3) Vodorovné zatížení dělící stěny qk se stanoví v rozmezí 3,0 kN/m – 5,0 kN/m. 
 

……… 
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§ 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. 

(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. Bezpečnostní pás včetně hmatově vnímatelných značek se nemusí zřizovat v 
případě, kdy je prostor kolejiště chráněn nástupištní stěnou. Ukončení nástupiště 
pevnou překážkou musí být vizuálně i hmatově vyznačeno. 

(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. První a poslední schod schodišťového 
ramene musí být barevně vyznačen. 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 
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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.  

(18) Pohyblivé schody a chodníky pro cestující musí umožňovat užívání osobami s omezenou 
schopností orientace2). 

(19) Konstrukce, umístění a funkce nástupištní stěny musí zajistit, aby: 
a)  v postranním prostoru mezi vlakem a nástupištní stěnou při případném použití 

nouzového otevření dveří nedošlo k zachycení cestujícího mezi vlakem a 
nástupištní stěnou,  

b)  nástupištní dveře pro nástup a výstup cestujících byly širší než dveře vlakové,  
c)  k otevření nástupištních i vlakových dveří došlo až po zastavení vlaku 

a zajištění souososti obou dveří,  
d) se vlakové i nástupištní dveře otevíraly a zavíraly synchronně;  systém musí 

umožnit otevření dveří prostřednictvím vysílačky pro osoby se zrakovým 
postižením (VPN), 

e)  nástupištní dveře byly v uzavřené poloze blokovány,  
f)  dohled nad uzavřenými dveřmi byl nepřetržitý,  
g)  v případě ztráty dohledu nad zavřenými nástupištními dveřmi nebo při 

neoprávněném otevření dveří na konci nástupiště pro vstup zaměstnanců 
provozovatele dráhy a dopravce do kolejí před přijíždějícím vlakem byl vydán 
povel k jeho zastavení,  

h)  poruchové stavy nástupištních dveří byly aktivně signalizovány v řídicím středisku 
pro řízení drážní dopravy,  

i)  nástupištní dveře odstavené z provozu byly označeny, zavřeny a blokovány,  
j)  bylo možné nástupištní dveře v případě nouze ručně otevřít ze strany nástupištní 

hrany a vlakových dveří,  
k) bylo možné nouzové otevření nástupištních dveří, zajištěné proti zneužití. 

(20) V nástupištní stěně se dále zřizují dveře na koncích nástupiště umožňující 
vstup zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce do kolejí. Dveře na konci 
nástupiště musí být proti zneužití cestujícími ze strany nástupiště blokovány, 
neoprávněné otevření dveří musí být aktivně signalizováno v řídícím středisku pro 
řízení drážní dopravy.  

 
 

. . . . . . 
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§ 40  

Osvětlení  

(1) Osvětlení stanic, tunelů a ostatních prostorů musí umožňovat bezpečný provoz a vytvářet 
odpovídající prostředí pro cestující. 

(2) Osvětlení stanic musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k oslňování osoby řídící drážní 
vozidlo, a tak, aby nemohlo dojít k záměně návěstních znaků. 

(3) Osvětlení staničních prostorů musí být zajištěno normálním osvětlením s nepřetržitým 
napájením. Svítidla z hořlavých hmot nesmí tvořit pásy delší než 6 m. Po této délce musí 
být pás přerušen mezerou širokou nejméně 1 m. Vzdálenost mezi jednotlivými svítidly z 
hořlavých hmot musí být ve všech směrech alespoň 0,5 m. 

(4) Zřizuje se náhradní, nouzové a únikové osvětlení, které musí mít napájení zálohované z 
akumulátorového zdroje o napětí 220 V. 

(5) Veřejné staniční prostory, tunely, únikové cesty, provozně důležité prostory včetně 
zařízení nutných pro zásah obsluhy, případně požárních jednotek musí být vybaveny 
nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se nezřizuje v prostorách s náhradním 
osvětlením, které je napájeno z náhradního zdroje. 

(6) Rozmístění osvětlení únikových cest musí spolehlivě vyznačovat únikovou trasu. 
(7) Normální osvětlení staničních prostorů musí být zajištěno dvěma přívody ze dvou sekcí 

hlavního rozvaděče, s možností přepnutí každé sekce podružného rozvaděče na kterýkoliv 
přívod. 

(8) Prostory, v nichž při poruše normálního osvětlení může dojít k ohrožení bezpečnosti osob, 
musí být vybaveny náhradním osvětlením. 

(9) Osvětlení veřejných staničních prostor se sdruženým (normálním a náhradním) osvětlením 
musí být automaticky ovládáno řídícím systémem osvětlení. Sdružené osvětlení veřejných 
prostor ve stanici, normální a nouzové osvětlení v tunelu musí umožňovat samostatné 
dálkové ovládání z místa určeného provozovatelem dráhy. 

(3) Osvětlení veřejných staničních prostor se sdruženým osvětlením musí být 
automaticky ovládáno řídicím systémem osvětlení. Osvětlení staničních prostorů 
musí být zajištěno normálním a v prostorech podle odstavce 4 též nouzovým 
osvětlením.    

(4) Veřejné staniční prostory, tunely, únikové cesty, a další provozně důležité prostory 
včetně zařízení nutných pro zásah obsluhy, případně požárních jednotek musí být 
vybaveny nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení únikových cest musí spolehlivě 
osvětlovat únikovou trasu. 

(5) V prostorech, ve kterých je nezbytné pokračovat v běžné činnosti při poruše 
normálního osvětlení, se zřizuje náhradní osvětlení, které může být součástí 
nouzového osvětlení.   

(6) Nouzové a náhradní osvětlení musí mít napájení zálohované z akumulátorového 
zdroje, přednostně o napětí 220 V. 

(7) Hodnoty intenzity osvětlení vybraných prostorů zařízení metra jsou uvedeny v 
příloze č. 2.  

(8) Rozvaděče normálního osvětlení musí mít možnost připojení ze dvou sekcí hlavního 
rozvaděče s možností přepnutí každé sekce podružného rozvaděče na kterýkoliv 
přívod. Hlavní rozvaděč pro napájení nouzového osvětlení musí mít možnost 
připojení přes dobíječe ze dvou sekcí hlavního rozvaděče. Při ztrátě napětí na obou 
sekcích hlavního rozvaděče musí být hlavní rozvaděč pro napájení nouzového 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLHCYL3W)



8 
 

osvětlení napájen z nouzového zdroje. 
(9) Osvětlení veřejných prostor ve stanici a normální a nouzové osvětlení v tunelu musí 

umožňovat ovládání z místa určeného provozovatelem dráhy. 
(10) Pro světelný přechod mezi tunelem a úsekem trati na povrchu musí být zřízeno adaptační 

pásmo, které je v činnosti za denního světla. Rozdíl intenzity mezi jednotlivými úseky 
adaptačního pásma nesmí být větší než 1 : 10. Mezi posledním úsekem tunelu a volným 
prostranstvím nemusí být dodržen uvedený rozdíl intenzity, ale musí být dosaženo 
přiměřené zrakové pohody. Obdobně musí být uspořádány vstupy a výstupy pro cestující 
u stanic umístěných pod zemí. 

(11) V podzemí se adaptační pásma zřizují ve stanicích na vjezdu a výjezdu. Rozdíl intenzity 
mezi navazujícími úseky nesmí být větší než 1 : 7. Adaptační pásma v podzemí se 
nezřizují v případech stanovených projektem. 

(12) Hodnoty intenzity osvětlení vybraných prostorů jsou uvedeny v příloze č. 2, která je 
součástí této vyhlášky, a hodnoty intenzity osvětlení pro ostatní prostory obsahuje 
doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.  

(12) Venkovní osvětlení stanic musí být provedeno tak, aby směřovalo pouze do dolního 
poloprostoru a do míst určených k osvětlení. Musí být vypínáno v době, kdy stanice 
není v provozu, s výjimkou potřeby zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
nebo ostrahu majetku. Pro venkovní osvětlení se používají světelné zdroje s 
barevnou teplotou 2 700 K a nižší. 

 

§ 41  

Technické parametry elektrických silnoproudých zařízení  

(1) Elektrická silnoproudá zařízení musí být provedena a uspořádána tak, aby 
a) zajišťovala plynulost drážní dopravy při požadovaném provozním zatížení a 
stanovených rychlostech, 

  b) nebyla zdrojem rušení nebo ohrožení funkce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení 
dráhy, 
c) omezovala vznik a šíření bludných proudů. 

(2) Způsob ochrany osob před nebezpečným dotykovým napětím je uveden v příloze č. 3, 
která je součástí této vyhlášky. 

(2) Jmenovitá napětí jsou uvedena v příloze č. 3. 
(3) Všechna izolovaná vedení a elektrická zařízení mající vliv na bezpečnost a plynulost 

provozu vlakové dopravy musí mít vodiče s měděnými jádry; kabely musí být 
bezhalogenové v provedení oheň retardující se zvýšenou odolností proti šíření plamene - 
R, nebo ohniodolné s funkční schopností při požáru - V. 

(4) Elektrické stanice musí být napájeny ze dvou na sobě nezávislých elektrických stanic 
veřejného rozvodu elektrické energie. 

(5) Napájení všech spotřebičů nízkého napětí musí být nezávislé na veřejném rozvodu 
elektrické energie. 

(4) Elektrické stanice musí mít možnost napájení ze dvou na sobě nezávislých elektrických 
stanic veřejného rozvodu elektrické energie o napětí 22 kV.  
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(5) Hlavní rozváděč nouzového napájení musí mít možnost připojení přes náhradní 
zdroj nebo dobíječe ze dvou sekcí hlavního rozvaděče. Při ztrátě napětí na obou 
sekcích hlavního rozvaděče musí být rozvaděč nouzového napájení napájen 
z nouzového zdroje 

(6) Rozvaděče nouzového napájení musí mít možnost připojení ze dvou sekcí hlavního 
rozvaděče. Při ztrátě napětí na obou sekcích hlavního rozvaděče pro osvětlení musí být 
rozvaděč nouzového napájení automaticky přepnut na nouzový zdroj napájení. 

(7) (6) Zařízení trakčních měníren musí být dimenzována tak, aby pokryla předpokládané 
zatížení vlaky, zvětšené o 20 %. Proudovou zatížitelnost usměrňovacích skupin trakčních 
měníren obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5. Usměrňovací 
skupiny musí navíc splňovat podmínku zatížitelnosti 300 % po dobu 15 sekund. 

(8) (7) Všechny elektrické úseky přívodní kolejnice musí být vybaveny odpojovačem ve 
funkci zkratovače, a to v každé stanici, kterou elektrický úsek prochází. Způsob provedení 
připojení přívodní kolejnice včetně jejího příčného dělení obsahuje doporučená technická 
norma uvedená v příloze č. 5. 

(7) Všechny elektrické úseky přívodní kolejnice musí být vybaveny technickým 
prostředkem pro zkratování přívodní kolejnice, a to v každé stanici, kterou elektrický 
úsek prochází. Tento prostředek musí mít možnost ručního a na nově zřizovaných 
tratích i motorového ovládání. 

(9) (8) Elektrické úseky hlavních kolejí musí být napájeny oboustranně při zajištění vazby 
napáječů. U odstavných a obratových kolejí tvoří přívodní kolejnice samostatné elektrické 
úseky. 

(10) (9) Sousední elektrické úseky přívodní kolejnice koncových stanic a jednostranně 
napájené elektrické úseky musí být možno sepnout v místě nepřeklenutelného dělení 
přívodní kolejnice odpojovačem s motorovým pohonem. 

(11) (10) Napájení přívodní kolejnice kusých kolejí s prohlížecími jámami musí být vybaveno 
signalizací zapnutého napájení. 

(12) (11) Vypnutí napájení přívodní kolejnice a zkratování přívodní kolejnice v obvodu 
stanoviště provozního ošetření musí být signalizováno 
a) na kontrolním stanovišti ve stanici, 
b) do trvale obsazeného místa určeného provozovatelem dráhy. 

(13) (12) Způsob provedení konstrukce a silnoproudých elektrických zařízení obsahuje 
doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.  

. . . . . . 

§ 43  

Uspořádání zabezpečovacího zařízení  

(1) Zabezpečovací zařízení musí svojí funkcí a provedením zajišťovat bezpečné provozování 
dráhy a drážní dopravy a požadovanou dopravní propustnost dráhy. 

(2) Elektrické obvody, konstrukční díly, které přímo zajišťují bezpečnost provozování dráhy 
a drážní dopravy, musí být navrženy, provedeny a jištěny tak, aby svoji funkci plnily při 
všech provozních stavech zařízení a při všech poruchových stavech způsobených 
uvažovanými poruchami. 
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(3) Zabezpečovací zařízení musí být navrženo tak, aby nebylo ovlivňováno signály 
hromadného dálkového ovládání energetických zařízení nebo vyššími harmonickými 
energetické sítě a induktivními, kapacitními nebo elektromagnetickými vlivy z provozu 
elektrické silové soustavy dráhy. 

(4) Zabezpečovací zařízení musí být napájeno ze zdroje bezvýpadkového napájení a 
minimální doba, po kterou musí tento zdroj zajistit plnou funkčnost zabezpečovacího 
zařízení, je 10 minut. 

(5) Zabezpečovací zařízení musí tvořit samostatnou elektrickou soustavu izolovanou od 
veřejné energetické sítě. 

(6) Jednopásové i dvoupásové kolejové obvody musí mít šuntovou citlivost nejméně 0,1 Ohm. 
Dvoupásové kolejové obvody musí mít měrnou svodovou admitanci mezi dvěma 
kolejnicovými pásy téže koleje nejvýše 0,5 S.km-1 (Siemens na kilometr), jde-li o upevnění 
kolejnice na pražcích a nejvýše 0,05 S.km-1, jde-li o bezpražcové upevnění kolejnic. Pro 
jednopásové kolejové obvody platí hodnoty dvounásobné. Uvedené hodnoty neplatí pro 
jízdu prvních pěti vlaků na nově vložených kolejnicích.  

(7) Izolovaný styk kolejového obvodu výhybky nebo kolový snímač počítače náprav musí 
být za námezníkem ve vzdálenosti nejméně 3,5 m.  

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.  

Tabulka intenzity osvětlení vybraných prostorů a zařízení metra  

 Intenzita Intenzita  
 normálního nouzového  
Osvětlovací prostor osvětlení osvětlení Vysvětlivky 
 Epo (lx) Epk (lx) Epk (lx)  
     
A/ PROSTORY VEŘEJNÉ     
Vestibul, chodba a pevné schodiště 
pro cestující 

140 100 10(20) e)1) 

Pohyblivé schody, dopravní 
zařízení pro osoby se sníženou 
pohyblivostí 

140 100 10(20) a)e)1) 

Nástupiště 210 150 10(20) a)e)1) 
Únikové schodiště 140 100 10(20) e)1) 
Přístupová komunikace - 60 - d)1) 
Přístřešek zastávky - 12 - 1) 
B/ PROSTORY NEVEŘEJNÉ     
Místnost bez denního osvětlení s 
trvalým pobytem osob 

- 300 2 3) 

Dílna - 200 2 3) 
Sklad se speciálním vybavením - 200 - 2) 
Sklad běžný - 100 - 2) 
Strojovna výtahu pohyblivých 
schodů, vzduchotechniky, 
vyprošťovací šachta výtahu 

200 100 2 3) 

Technický prostor pohyblivých 
schodů 

150 75 2 b)3) 

Elektrická stanice včetně 
akumulátorovny 

210 150 2(30) c)2) 

Kabelové prostory pod elektrickou 
stanicí 

- 30 2 1) 
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Prostor před zkratovačem - 200 - 3) 
Služební chodba a schodiště - 75 2 1) 
Požární zbrojnice - 150 2 2) 
Služební nástupiště - 100 2 1) 
Prohlížecí jáma - 100 2 4) 
Pochozí lávka - 100 2 1) 
Tunel 20 10 2 4) 
Výhybka v tunelu v délce jazyků 150 75 2 4) 

 

Vysvětlivky:  

a) v prostoru úrovně nástupu na pohyblivé schody, výstupu z pohyblivých schodů a v prostoru 
bezpečnostního pásu na nástupišti platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 280 
lx pro Epo a 200 lx pro Epk, 

b)  v prostoru před rozvaděčem platí pro intenzitu normálního osvětlení hodnota 150 lx pro 
Epk, 

c)  hodnota intenzity uvedená v závorce platí pro intenzitu náhradního osvětlení v rozvodně 
a akumulátorovně (v prostoru s akumulátory),  

d)  přístupovou komunikací do metra se rozumí veřejný podchod a pevné schodiště a 
pohyblivé schody, ústící do veřejného podchodu,  

e)  hodnota intenzity osvětlení uvedená v závorce platí pro Epo.  
 

Poznámka:  

a) měření intenzity osvětlení v prostorech se provádí:  

1)  v úrovni povrchu komunikace,  
2)  v úrovni 85 cm nad podlahou,  
3)  na pracovním místě,  
4)  v úrovni temene kolejnice,  

b)  Epo je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově maximální (počáteční 
hodnota intenzity osvětlení),  

c)  Epk je intenzita normálního osvětlení místně průměrná a časově minimální (koncová 
hodnota intenzity osvětlení),  

d)  rovnoměrnost normálního osvětlení v podzemních veřejných prostorách stanic musí být 
0,3 ± 15%, v povrchových veřejných prostorách stanic musí být 0,2 ± 15%. 

 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/1995 Sb. 
Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých 

částí  
 
Tabulka č. 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Zařízení:              Jmenovité napětí      Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých 
částí 
                                                    ----------------------------------------------------------- 
                              elektrické sítě                  základní               zvýšená 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A/ Energetická zařízení: 
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  Elektrická zařízení         3x22 kV 50 Hz         zemněním s rychlým vypnutím    ochrana základní 
  a rozvody vn                                      v soustavách, ve kterých       a uvedením na stejný 
                                                    není nulový bod                potenciál 
                                                    přímo uzemněn 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Elektrická zařízení         3x220/380 V 50 Hz     nulováním                     ochrana základní 
  a rozvody nn:               s uzemněným                                         a pospojováním 
  motorické, tepelné a        nulovým bodem 
  světelné spotřebiče; 
  ovládací a pomocné 
  obvody 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Nouzové světelné            220 V 50 Hz           nulováním                     ochrana základní (nulováním) 
  spotřebiče, ovládací        s uzemněným                                         a pospojováním; 
  a pomocné obvody            jedním vodičem        oddělením obvodů              ochrana základní 
(oddělením 
  (ze samostatného                                                                obvodů) a doplňkovou izolací 
  zdroje) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Nouzové osvětlení           220 V ss              zemněním                      ochrana základní 
                                                    oba póly izolovány            a pospojováním 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Ovládací a pomocné          24 V 50 Hz;           bezpečným napětím                      - 
  obvody pro                  60 V ss 
  nebezpečné prostory 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Trakční zařízení            825 V ss              zemněním a proudovou                   - 
  v elektrické stanici                              ochranou 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabulka č. 2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Zařízení:              Jmenovité napětí      Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých 
částí 
                                                    ----------------------------------------------------------- 
                              elektrické sítě                  základní               zvýšená 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úsekové odpojovače,           750 V ss              ukolejněním                       dvojitou izolací 
odpojovače ve funkci                                a neživé části trakčního 
zkratovačů a skříně                                 zařízení proti neživým 
signalizace napětí                                  částem ostatních zařízení 
                                                    přídavnou izolací 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přívodní kolejnice            750 V ss              izolací                           dvojitou izolací 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profilový vodič               750 V ss                        -                       dvojitou izolací 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Únikové osvětlení             220 V ss              zemněním                          ochrana základní 
                                                    oba póly izolovány                a pospojováním 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ovládací a pomocné            230/400 V,            oddělením obvodů, 
obvody pro trakční            50 Hz, 220 V ss,      přídavnou izolací                      - 
zařízení (obvody mn,          6 až 60 V ss 
nn) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ovládací a pomocné            220 V ss              zemněním                          ochrana základní 
obvody ze                                           oba póly izolovány                a pospojováním 
samostatného zdroje 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ostatní pomocné               24 V ss, 48 V ss,     zemněním v systému                ochrana základní 
obvody ze                     60 V ss               s oběma póly izolovanými          a pospojováním 
samostatného zdroje 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akumulátorová baterie         220 V ss              zemněním                          ochrana základní 
(záložní zdroj)                                     oba póly izolovány                a pospojováním 
Jmenovité napětí 
elektrické sítě 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tabulka č. 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Zařízení:              Jmenovité napětí      Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých 
částí 
                                                    ----------------------------------------------------------- 
                              elektrické sítě                  základní               zvýšená 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B/ Sdělovací zařízení:         6 V ss, 12 V ss,     bezpečným napětím                    - 
  Sdělovací rozvody           24 V ss, 36 V ss, 
                              48 V ss, 60 V ss 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C/ Zabezpečovací 
  zařízení: 
  Zařízení v reléové          230/400 V             zemněním v síti s izolovaným      ochrana základní 
  místnosti (reléové          50 Hz;                nulovým bodem                     a pospojováním 
  stojany)                    220 V 275 Hz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Zařízení v kolejišti        230/400 V             zemněním v síti s izolovaným      ochrana základní 
  (k některým prvkům          50 Hz;                nulovým bodem                     a pospojováním 
  podle  ČSN 34 2600 
  lze k uzemnění 
  neživých částí využít 
  i vlastní konstrukci 
  zařízení) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Zařízení pro reléové        24 V ss               zemněním 
  obvody, návěstidla, 
  kontrolní panely 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Poznámka:  U  zařízení  instalovaných  do  31.12.1993 lze ponechat 
instalovanou ochranu  před nebezpečným dotykovým  napětím neživých 
částí podle původního projektu do doby nejbližší rekonstrukce. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/1995 Sb. 

Tabulka intenzity osvětlení vybraných prostorů a zařízení metra 

Osvětlovaný prostor 
Osvětlenost - normální 

osvětlení 
Osvětlenost - nouzové 

osvětlení Vysvětlivky 

Ēi (lx) Ēm (lx) Ēm (lx)   

A/ PROSTORY VEŘEJNÉ         
Vestibul, chodba a pevné schodiště pro 
cestující 200 150 10 (20) e)  f1) 

Pohyblivé schody, dopravní zařízení pro 
osoby se sníženou pohyblivostí 200 150 10 (20) a) e)  f1) 

Nástupiště 210 150 10 (20) a) e)  f1) 

Únikové schodiště   150 10 (20) e)  f1) 

Přístupová komunikace - 60 - d)  f1) 

B/ PROSTORY NEVEŘEJNÉ         
Místnost bez denního osvětlení s trvalým 
pobytem osob - 300 - 500 2 f3) g) 

Dílna - 300 2 f3) 

Sklad se speciálním vybavením - 200 - f2) 

Sklad běžný - 100 - f2) 
Strojovna výtahu, pohyblivých schodů, 
vzduchotechniky 200 100 2   

Prostor pro strojní zařízení pohyblivých 
schodů  150 75 2 b)  f3) 

Pracovní místa v prostorech pro strojní 
zařízení pohyblivých schodů, výtahů   200   f3) 

Vyprošťovací šachta výtahu   200 2   
Elektrická stanice včetně 
akumulátorovny 210 150 2 (30) b) c)  f2) 

Kabelové prostory pod elektrickou 
stanicí - 30 2 f1) 

Prostor před zkratovačem - 200 2 c) f3) 

Služební chodba   100 2   

Služební schodiště - 150 2 f1) 

Požární zbrojnice - 150 2 f2) 

Služební nástupiště - 150 2 f1) 

Prohlížecí jáma - 150 2 f4) 

Pochozí lávka - 100 2 f1) 

Tunel 20 10 2 f4) 

Výhybka v tunelu v délce jazyků 150 75 2 f4) 
Vysvětlivky: 
 a) v prostoru úrovně nástupu na pohyblivé schody, výstupu z pohyblivých schodů a v prostoru 

bezpečnostního pásu na nástupišti platí pro normální osvětlení hodnota počáteční osvětlenosti 
Ēi = 280 lx a hodnota udržované osvětlenosti Ēm = 200 lx, 

 b) v prostoru před rozvaděčem platí pro normální osvětlení hodnota udržované osvětlenosti Ēm 
= 300 lx, 
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 c) hodnota osvětlenosti uvedená v závorce platí pro náhradní osvětlení, 
 d) přístupovou komunikací do metra se rozumí veřejný podchod a pevné schodiště a pohyblivé 

schody, ústící do veřejného podchodu, 
 e) hodnota osvětlenosti uvedená v závorce platí pro Ēi. 
 f) měření osvětlenosti v prostorech se provádí: 
  1) v úrovni povrchu komunikace, 
  2) v úrovni 85 cm nad podlahou, 
  3) na pracovním místě, 
  4) v úrovni temene kolejnice, 
g) dle katalogu místností provozovatele dráhy speciální  
 
 
Poznámka:  
Počáteční osvětlenost Ēi je průměrná osvětlenost na stanoveném povrchu v nové osvětlovací 
soustavě. 
Udržovaná osvětlenost Ēm je minimální průměrná osvětlenost. 
Rovnoměrnost normálního osvětlení ve veřejných prostorách stanic musí být navržena ≥ 0,4.  

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/1995 Sb. 

Jmenovitá napětí elektrických sítí metra 
Tabulka č. 1 

  

Zařízení: Jmenovité napětí  
elektrické sítě 

Energetická zařízení: 
Elektrická zařízení a rozvody vn 22 kV 50 Hz 

Elektrická zařízení a rozvody nn: 230/400 V 50 Hz 
motorické, tepelné a světelné 
spotřebiče; ovládací a pomocné 
obvody 
Ovládací a pomocné obvody (ze 
samostatného zdroje) 

230 V 50 Hz 

Ovládací a pomocné obvody pro 
nebezpečné prostory 

24 V 50 Hz 
60 V DC 

Nouzové osvětlení 220 V DC  

Trakční zařízení v elektrické 
stanici 

825 V DC 
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Úsekové odpojovače, odpojovače 
ve funkci zkratovačů a skříně 
signalizace napětí 

750 V DC 

Přívodní kolejnice 750 V DC 
Profilový vodič 750 V DC 
Ovládací a pomocné obvody pro 
trakční 

230/400 V, 50 Hz, 220 V DC, 6 až 60 V DC 

zařízení (obvody mn, nn) 
Ovládací a pomocné obvody ze 
samostatného zdroje 

220 V DC 

Ostatní pomocné obvody ze 
samostatného zdroje 

24 V DC, 48 V DC, 60 V DC 

Akumulátorová baterie (záložní 
zdroj) 

přednostně 220 V DC, 480 V DC 

 
Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před nebezpečným dotykovým 

napětím neživých částí 
Tabulka č. 2 

    

Zařízení: Jmenovité napětí 
elektrické sítě 

Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím neživých částí 

základní zvýšená 
A. Sdělovací zařízení:       
Sdělovací rozvody 6 V ss, 12 V ss, 24 V 

ss, 36 V ss, 48 V ss, 
60 V ss 

bezpečným napětím - 

B. Zabezpečovací 
zařízení: 

      

Zařízení v reléové místnosti 
(reléové stojany) 

230/400 V 50 Hz; automatické odpojení od 
zdroje v síti s izolovaným 
nulovým bodem 

ochrana základní 
a pospojováním 220 V 275 Hz 

Zařízení v kolejišti (k 
některým prvkům podle ČSN 
34 2600 lze k uzemnění 
neživých částí využít i vlastní 
konstrukci zařízení) 

3×230/400 V 50 Hz automatické odpojení od 
zdroje  

ochrana základní 
a pospojováním 

Zařízení pro reléové obvody, 
návěstidla, kontrolní panely 

24 V ss automatické odpojení od 
zdroje  

- 

Zabezpečovací zařízení s 
pohyblivým blokem a 
radiovým přenosem 

Podle příslušných standardů a normativů  
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