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Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav
a změn a za provedení příslušného záznamu.
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Číslo jednací

Účinnost od
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PŘEDMLUVA
Provozní události při provozování dráhy a drážní dopravy mohou ovlivňovat provozuschopnost
dráhy. Správa železnic z toho důvodu stanovuje touto směrnicí základní organizační procesy,
vedoucí k obnovení standardní provozuschopnosti. Směrnice stanovuje pravidla pro sledování
a vyhodnocování provozní situace, přípravu a postupy během nebezpečných meteorologických
jevů, systém nehodových pohotovostí a dozorů a upřesňuje některé postupy při odstraňování
poruch na infrastruktuře.
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ROZSAH ZNALOSTI
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo
činnost, přičemž:
•

informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí
o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen
se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

•

úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto
dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle
takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

•

doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je
v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do
příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo
zařazení (funkce)

Znalost ustanovení

Ředitelé OŘ, CDP a CTD a HZS SŽ

Úplná: celý předpis

Zaměstnanci GŘ, OŘ podílející se na
sledování a hodnocení provozní situace v
infrastruktuře

Úplná: část první a druhá, příloha B

Zaměstnanci CTD podílející se na sledování
stavu infrastruktury ve správě CTD

Úplná: článek 1, 2, 3

Zaměstnanci GŘ a OJ Správy železnic,
podílející se na přípravě a provozování dráhy
během NMJ

Úplná: část první a třetí, příloha A

Zaměstnanci zařazení do nehodových
dozorů GŘ, OŘ a CDP, nehodových
pohotovostí
CTD
a
nehodových
a
poruchových pohotovostí OSPD na OŘ
Ústřední dispečer, Hlavní dispečer, vedoucí
dispečer OOŘP CDP Správy železnic

Informativní: zbytek směrnice

Informativní: zbytek směrnice

Informativní: zbytek směrnice
Úplná: část první a čtvrtá
Informativní: zbytek směrnice
Úplná: část první; část druhá, článek 3; část třetí, článek
9, 10, 11, 12; část čtvrtá, článek 17; příloha A, článek A.1,
A.3
Informativní: zbytek směrnice

Dispečer železniční infrastruktury na OŘ,
Dispečer železniční dopravní cesty na CDP

6

Úplná: část 1; část 2, čl. 2, 3, 4, 5; část 3, čl. 8; příloha
A, čl. A.3.16.1
Informativní: zbytek směrnice

Zaměstnanci HZS SŽ ve funkci velitel
zásahu a dále zaměstnanci pracovišť OIS a
COIS HZS SŽ

Úplná: část 1; část 2, čl. 3, 5, 8, 9, 10, 11; příloha A, čl.
A.3.16.1

Zaměstnanci OJ zajišťující smlouvy s CPS na
zajištění odklízení a likvidace následků NMJ

Úplná: část třetí čl. 8; příloha A čl. A.2, A.5.2

Zaměstnanci GŘ O8, O13 a O15 podílející se
na řešení poruch výhybek na tratích TEN-T

Úplná: část druhá, článek 6; příloha B

Informativní: zbytek směrnice
Informativní: zbytek směrnice
Informativní: zbytek směrnice
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ZKRATKY A ZNAČKY
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích,
příkladech nebo tabulkách.
CDP

Centrální dispečerské pracoviště

CTD

Centrum telematiky a diagnostiky

CPS

Cizí právní subjekt (v této směrnici zhotovitel pro Správu železnic)

CS/SSM

Centrální sklad Hradec Králové, Středisko svrškového materiálu Hranice

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DOZ

Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení (dálková obsluha dráhy)

DŽDC

Dispečer železniční dopravní cesty na CDP

DŽIn

Dispečink železniční infrastruktury na oblastním ředitelství

eDAP

Elektronická knihovna dokumentů a předpisů

GŘ

Generální ředitelství Správy železnic

GVD

Grafikon vlakové dopravy

NMJ

Nebezpečné meteorologické jevy

NPS

Náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy

NŘP

Náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

NPI OŘ

Náměstek ředitele oblastního ředitelství pro provoz infrastruktury

NŘP OŘ

Náměstek ředitele oblastního ředitelství pro řízení provozu

HPS

Hodnocení provozní situace

HZS

Hasičský záchranný sbor Správy železnic

COIS

Celostátní operační a informační středisko HZS SŽ

OIS

Operační a informační středisko HZS SŽ

MD ČR

Ministerstvo dopravy České republiky

MU

Mimořádná událost

O8

Odbor nákupu a veřejných zakázek

O13

Odbor traťového hospodářství

O15

Odbor provozuschopnosti

OJ

Organizační jednotka Správy železnic

OPI

Odbor provozu infrastruktury aparátu OŘ

OŘ

Oblastní ředitelství

OOŘP

Oddělení operativního řízení provozu na CDP

OSPD

Organizační složka Správy železnic odpovídající za provozuschopnost dráhy na OŘ

OSŘP

Organizační složka Správy železnic, odpovídající za řízení provozu na OŘ

PPD

Portál provozovatele dráhy

PU

Provozní událost

SŽ

Správa železnic, státní organizace

TEN-T

Trans-European Transport Networks, zkratka TEN-T, na železnici zahrnující
některé hlavní evropské železniční koridory

TUDU

Traťový úsek, definiční úsek

VZ HZS

Velitel zásahu Hasičského záchranného sboru Správy železnic
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Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železnic
(dále jen „Statut“) tento předpis SŽ SM099 - Sledování provozní situace na úseku
provozuschopnosti. Zajištění provozuschopnosti při nebezpečných meteorologických jevech (dále
jen „Předpis“).

ČÁST PRVNÍ
ÚVOD
Čl. 1
Obecné pojmy
(1)

Pro účely této směrnice se zaměstnancem ve funkci výpravčí rozumí rovněž traťový
dispečer, výpravčí DOZ, dirigující dispečer, dispečer radiobloku.

(2)

Pro účely této směrnice se dispečerským aparátem (dále jen „DA SŽ“) rozumí skupina
zaměstnanců Správy železnic, státní organizace (dále „Správa železnic“ či „SŽ“) určená
k operativnímu řízení provozu. Na úrovni GŘ SŽ je to ústřední dispečer (dále jen „ÚD“)
a hlavní dispečer (dále jen „HD“). Na CDP je to vedoucí dispečer a provozní dispečer.

(3)

Pro účely této směrnice se zaměstnancem ve funkci vedoucího poruchové pohotovosti
rozumí zaměstnanec organizační složky Správy železnic odpovídající za provozuschopnost
dráhy (dále jen „OSPD“) Oblastních ředitelství (dále jen „OŘ“), který je odpovědný
za opravy provozních poruch infrastruktury v mimopracovní době.

(4)

Velitel zásahu (dále jen „VZ HZS“) je zaměstnanec Hasičského záchranného sboru SŽ (dále
jen „HZS SŽ“), který na místě zásahu vede záchranné a likvidační práce.

(5)

Pro účely této směrnice se provozní událostí v infrastruktuře (dále jen „PU v infrastruktuře“)
rozumí všechny provozní události (dále jen „PU“), kde byla ovlivněna provozuschopnost
dráhy
nebo
zařízení
pro
obsluhu
dráhy
bez
ohledu
na
odpovědnost
a původce takové PU.

(6)

Nebezpečné meteorologické jevy (dále jen „NMJ“) jsou všechny stavy počasí, kdy může
dojít nebo dochází k ovlivnění provozování dráhy a drážní dopravy, při níž hrozí škody nebo
je
ohroženo
zdraví
zaměstnanců
provozovatelů
nebo
cestujících,
anebo
je provozování dráhy a drážní dopravy technicky neproveditelné. Za NMJ lze považovat
i takový stav počasí, kdy není ohroženo zdraví nebo majetek a přesto nelze zajistit zásahem
OSPD provozování drážní dopravy bez omezení.

(7)

Kalamita je stav NMJ, při kterém je zastaven provoz na dráze a provozuschopnost nelze
obnovit běžnými postupy.
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ČÁST DRUHÁ
SLEDOVÁNÍ PROVOZNÍ SITUACE NA ÚSEKU PROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHY
Čl. 2
Informace o provozních událostech
(1)

Ředitelé OŘ a Centra telematiky a diagnostiky (dále jen „CTD“) zabezpečí na příslušném
úseku operativní přenos informací o vyskytnutých poruchách, závadách, mimořádných
událostech a ostatních mimořádnostech (dále jen „provozních událostech“).

(2)

Za celou síť Správy železnic se shromažďují informace o provozních událostech
v infrastruktuře na odboru provozuschopnosti (dále jen „O15“). Z toho důvodu hlásí
zaměstnanci odborů provozu infrastruktury aparátu OŘ (dále jen „OPI“) v pracovních dnech
v době od 7:00 do 15:00 hodin na O15 tyto provozní události a MU:
a) MU skupiny A, nehody skupiny B předběžně označené jako B1, B2, B3, B4 a incidenty
skupiny C předběžně označené jako C1, C2, C3, C4,
b) Smrtelné úrazy zaměstnanců, ekologické havárie a požáry na dráze a v ochranném
pásmu dráhy mající za následek zastavení provozu,
c) Provozní události mimo MU, mající za následek zastavení provozu s předpokladem
na dvě hodiny a více.
Čl. 3
Dispečink železniční infrastruktury na OŘ - DŽIn

(1)

Na OŘ jsou zřízena pracoviště Dispečinků železniční infrastruktury (dále jen „DŽIn“).
DŽIn je dispečerem úseku provozuschopnosti a je podřízen náměstku ředitele OŘ pro
provoz infrastruktury (dále jen „NPI OŘ“).

(2)

Základní režim pracoviště DŽIn je trvale obsazený dispečink minimálně jedním dispečerem
po dobu 24 hodin, 7 dnů v týdnu (24/7).

(3)

Během své činnosti komunikuje s výpravčími, DŽDC na CDP, elektrodispečery na OŘ,
zaměstnanci odborných správ OŘ, nehodovým dozorem OŘ, vedoucím a členy štábu NMJ,
místně příslušným Operačním a informačním střediskem HZS SŽ (dále jen „OIS HZS SŽ“)
a případně dalšími zaměstnanci.

(4)

Základní úlohou DŽIn je na úseku provozu infrastruktury OŘ zajišťovat centrální příjem
informací o PU v infrastruktuře v obvodu svého OŘ.

(5)

Mezi další hlavní činnosti DŽIn patří:
a) Koordinace odborných správ včetně pohotovostí při řešení poruch, závad
a mimořádností a obnovování provozuschopnosti, které ve své kompetenci neřeší DŽDC
na CDP,
b) Na vyžádání DŽDC na CDP s ním spolupracuje na koordinaci odborných správ při řešení
PU v infrastruktuře, které ve své kompetenci řeší DŽDC na CDP,
c) Evidence všech PU v infrastruktuře v obvodu OŘ v k tomu určené aplikaci - záznam
o jejich vzniku, průběhu, okolnostech a obnovení provozuschopnosti,
d) Podpora vedení OŘ, nehodového dozoru OŘ a nehodových pohotovostí odborných správ
předáváním
informací
o
závažných
provozních
událostech,
či
omezení
provozuschopnosti,
e) Při vyhlášené kalamitě monitoruje průběh likvidace a
nebezpečných meteorologických jevů až do jejího odvolání,

odstraňování

následků

f) Kontaktuje příslušnou OIS HZS SŽ vždy, když vysílá síly a prostředky OŘ k likvidaci
následků NMJ. Za účelem efektivního řízení sil a prostředků OŘ a JPO HZS si vzájemně
vymění informace zejména o potřebě spolupráce na místě likvidace. Jedná
se o případy, u kterých obvykle zasahuje i HZS s technikou potřebnou při likvidaci
následků NMJ, jako například pády stromů,
g) Informuje OPI o PU v infrastruktuře uvedených v čl. 2 odstavec (2).
(6)

Do doby zajištění hlavních činností DŽIn v základním režimu plní jeho úlohu OPI v souladu
s postupy uvedenými v čl. 2 odstavec (2).
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Čl. 4
Vyhodnocování provozní situace
(1)

Ředitelé OŘ zajistí k jednotlivým PU v infrastruktuře vyplnění údajů v aplikaci určené
k evidenci PU na úseku provozuschopnosti. Tuto aplikaci užívají dispečeři DŽIn k evidování
PU během své dispečerské činnosti a v rámci Hodnocení provozní situace (dále jen HPS) na
úseku provozuschopnosti v obvodu OŘ ji užívají zaměstnanci OPI. HPS provede OPI
v pracovních dnech standardně do 10:00 hodin.

(2)

K PU v infrastruktuře hodným zřetele (například PU trvale omezující provoz nebo obsluhu
dráhy) zajistí ředitel OŘ jejich interní vyhodnocení. Na základě výsledků vyhodnocení
přijímá ředitel OŘ, nebo jeho zástupce na příslušném úseku odpovídající opatření.

Čl. 5
Specializovaná předpověď počasí, Předpověď regionální pro zimní období
a Výstražné informace před nebezpečnými meteorologickými jevy
(1)

Český hydrometeorologický ústav (dále jen „ČHMÚ“) zasílá Správě železnic každý den
Specializovanou předpověď počasí, během zimního období zasílá také Předpověď regionální
pro zimní období (listopad – březen) a v případě výstrah během celého roku Výstražné
informace a k nim upřesňující informace k výstraze.

(2)

Příjem a distribuci předpovědí uvedených v odstavci (1) zajišťuje na úseku
provozuschopnosti O15 prostřednictvím schránky predpovedCHMU@spravazeleznic.cz.

(3)

OŘ standardně přijímají předpovědi uvedené v odstavci (1) na pracovištích DŽIn.

(4)

DŽIn po obdržení předpovědní informace nebo výstrahy zajistí rozeslání zaměstnancům
v rámci OŘ a na pracoviště stanovené vlastním řídícím aktem ředitele OŘ. V případě výstrah
zajišťuje DŽIn také rozesílání aktualizací.

(5)

Na OŘ musí být zajištěno sledování aktuálního stavu výstrah od doby, kdy zástupce OŘ
výstrahu obdržel, a to v pracovní době i mimo pracovní dobu.

(6)

Předpovědi a výstrahy ČHMÚ jsou také zobrazovány na Portále provozovatele dráhy (dále
jen „PPD“) pod záložkou Provozní aplikace.

(7)

V případě, že ČHMÚ předpovídá NMJ a kalamitní stavy ve větším rozsahu, organizuje
se řízení infrastruktury a provozu ustanoveními uvedenými v části třetí a příloze A této
směrnice a taktéž ustanoveními v kapitole Mimořádné povětrnostní podmínky uvedenými
v platném Dopravním a návěstním předpisu Správy železnic – SŽDC D1.

Čl. 6
Omezení provozuschopnosti výhybek na tratích TEN-T
(1)

Je-li z důvodu zjištěné závady na součásti výhybky odborně způsobilou osobou OŘ
rozhodnuto o vyloučení z provozu celé nebo části výhybky, ležící v hlavní koleji tratě
zařazené do sítě tratí TEN-T, a má-li toto rozhodnutí takový vliv na GVD, že je nezbytné
zavést náhradní dopravu, nebo odřeknout přidělenou kapacitu na dobu delší než 24 hodin,
OŘ neprodleně informuje o takové skutečnosti generální ředitelství (dále i „GŘ“)
elektronickou poštou na adresu kritickevyhybky@spravazeleznic.cz. Adresáty každé zprávy
zaslané do této schránky jsou zástupci O8, O13 a O15.

(2)

Obsahem prvotní zprávy musí být minimálně popis a lokalizace výhybky, obecný popis
závady, pokud možno fotodokumentace a zavedené opatření správce. Příklad informace:
„Kritická závada na výhybce: ŽST Stříbro, výhybka číslo 1, příčný lom hrotu srdcovky 45
cm od hrotu s odlomením části temena v délce 28 cm, výhybka vyloučena, provoz
v úseku Vranov u Stříbra – Stříbro zastaven.“

(3)

Odbor traťového hospodářství (dále jen „O13“) po obdržení tyto podklady posoudí a sdělí,
zda si vyžádá další podklady a zda na místo vyšle specialistu k posouzení závažnosti závady
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(např. s využitím speciálních diagnostických metod, které nejsou k dispozici
u OŘ). Na základě posouzení zaslané dokumentace nebo místního šetření vydá O13
stanovisko k možnosti a podmínkám pro obnovení provozu.
(4)

Není-li možné danou závadu součásti výhybky opravit jinak než její výměnou za novou,
současně pokračuje omezení uvedené v první větě článku 6 odstavce (1) a jedná-li se
o součást výhybky, která není k dispozici na stavu zásob daného OŘ, postupuje OŘ podle
odstavce (5) nebo (6).

(5)

Výhybky v základním tvaru mají na stavu zásob CS/SSM zajištěn tzv. Balíček náhradních
dílů pro výhybky tratí TEN-T. Sortiment balíčku se skládá ze srdcovek, jazyků a opornic pro
vybrané tvary výhybek a soustavy železničního svršku. V požadavkovém listu OŘ pro
CS/SSM zdůrazní potřebu bezodkladného dodání náhradního dílu (dále jen „ND“) v rámci
řešení kritického omezení provozuschopnosti.

(6)

Transformované výhybky mají u výrobce/dodavatele DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
připraveny polotovary v jejich servisním skladu. Zástupce OŘ zjistí přesnou technickou
specifikaci ND jak je uvedeno níže a přímo kontaktuje zástupce dodavatele. Kontaktovat
výrobce/dodavatele smí OŘ výhradně v pořadí, jak je uvedeno v příloze B. Souběžně OŘ
zašle informaci na adresu kritickevyhybky@spravazeleznic.cz obsahující přesnou
technickou specifikaci potřebného ND nezbytnou pro jeho oficiální objednání (tvar výhybky,
poloměr a úhel odbočení, technické vybavení – typ závěru, žlabové pražce, typ srdcovky,
tepelné zpracování atd.). O8 na základě této obdržené informace bezprostředně zpracuje
a zašle objednávku výrobci. Výrobce z uskladněného polotovaru bezodkladně vyrobí ND,
to znamená expedici ND od výrobce do 48 hodin od objednání.

(7)

Na následujícím schématu je znázorněn postup při zajišťování náhradního dílu.
Porucha výhybky

OŘ zašle prvotní informaci na adresu kritickevyhybky@spravazeleznic.cz

O13 ověřuje u OŘ podrobnosti - O8 čeká na informaci - O15 monitoruje postup

Je-li výhybka v základním tvaru -> OŘ zajistí objednávku u CS/SSM

Je-li výhybka transformovaná -> OŘ volá výrobce a současně zašle specifikaci
na adresu kritickevyhybky@spravazeleznic.cz

Expedice z CS/SSM - nebo - expedice do 48 hodin od výrobce (Prostějov)

Oprava výhybky
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Čl. 7
Nestabilní úseky
(1)

Dojde-li k pohybu zeminy ve svahu zemního tělesa v takovém rozsahu, který může ohrozit
provozování drážní dopravy anebo jej již ohrozil, omezil anebo zastavil,
je povinností OŘ neprodleně v rámci denní pracovní doby informovat o takové skutečnosti
generální ředitelství na kontaktní místa uvedená v Pokynu generálního ředitele SŽ PO
23/2021-GŘ v čl. 7 (1).

(2)

Hlášení musí obsahovat tyto informace: TUDU úseku, název stanice nebo sousedních stanic
včetně kilometrické polohy, popis poruch a deformací, min. 3 fotografie s pohledem na
sesuv se zaměřením na poruchy a deformace.

(3)

Další postupy se konají dle SŽ PO 23/2021-GŘ „Pokyn generálního ředitele pro řešení
nestabilních úseků železničního spodku“.
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ČÁST TŘETÍ
PROVOZOVÁNÍ DRÁHY BĚHEM NEBEZPEČNÝCH METEOROLOGICKÝCH JEVŮ
Čl. 8
Obecné informace
(1)

Během NMJ vyžaduje řízení infrastruktury a provozu připravenost a nastavení postupů nad
rámec obvyklé činnosti jednotlivých OJ nezbytných pro udržení provozuschopnosti nebo
zabránění škodám a ohrožení zdraví cestujících a zaměstnanců provozovatelů dráhy
a drážní dopravy. Základní prvky připravenosti na NMJ jsou stanoveny v této části směrnice,
podrobné postupy v příloze A.

(2)

Na odstraňování následků NMJ obvykle OŘ spolupracuje s CPS, kteří vykonávají předem
určené
práce
na
zařízení
dráhy.
Pravidla
pro
umožnění
práce
na zařízení dráhy zaměstnancům CPS při odstraňování následků NMJ jsou stanoveny
v příloze A.

(3)

Odstraňování následků působení NMJ se účastní HZS SŽ. Rozsah nasazení sil a prostředků
HZS SŽ na tyto činnosti může být omezen, aby byla zachována schopnost jednotek plnit
hlavní úkoly HZS SŽ jako složky Integrovaného záchranného systému ČR. Nasazení HZS
SŽ řídí OIS HZS SŽ příslušné jednotky požární ochrany ve spolupráci s COIS HZS SŽ.

Čl. 9
Štáb ochrany před nebezpečnými meteorologickými jevy
(1)

Pro zajištění preventivních opatření a řešení vlivů NMJ musí být v rámci jednotlivých OŘ
ustanoven během celého kalendářního roku štáb ochrany před nebezpečnými
meteorologickými jevy (dále jen „štáb“). Vedoucího štábu, jeho zástupce a způsob
zastupování určí ředitel OŘ. Zástupce vedoucího štábu může být například zaměstnanec
aktuálně konající nehodový dozor na OŘ. Na OŘ mohou být i dílčí štáby, které jsou vždy
podřízeny vedoucímu štábu OŘ. Členy štábu (dílčích štábů) stanovuje a odvolává vedoucí
štábu (vedoucí dílčích štábů) OŘ.

(2)

Štáb používá ke své práci pomůcky. Obsahem pomůcek je zejména seznam členů štábu,
jeho vedoucí a zástupce s uvedením kontaktů a dále jsou to seznamy dopraven
s kolejovým rozvětvením a další telefonní kontakty. Dále to mohou být různé mapové
podklady oblastí OŘ. Za ucelenost a aktuálnost pomůcek odpovídá vedoucí štábu. Obsah
pomůcek je stanoven v příloze A.

(3)

Štáb projedná aktuální stav připravenosti a zabezpečení pomůcek minimálně jednou ročně.
Toto jednání se doporučuje uskutečnit před začátkem zimního období, a to nejpozději do
31. října příslušného roku. Kromě článku 10, odstavec (2) je štáb na OŘ jediným, který
v případě NMJ rozhoduje o nasazení prostředků a sil na obnovení provozuschopnosti,
respektive
zastavení
provozu
v
obvodu
OŘ.
Aktualizované
pomůcky
a případně i aktualizovaný pokyn ředitele OŘ, zašlou OŘ po jednání štábu na O15. O15
zajistí uložení pomůcek štábu na PPD v sekci Přístup na ŽDC / Podmínky přístupu / Předpisy
/ SŽ SM099.

(4)

Členem štábu je vždy zástupce HZS SŽ. Na prvním jednání štábu dohodne OŘ s HZS
součinnost a využití sil a prostředků při likvidaci následků NMJ. Se zaměřením
na nastavení komunikace dohodnou takové postupy, aby nedošlo k nasazení HZS SŽ tam,
kde to již situace nevyžaduje. Na jednání štábu může být HZS zastoupen například
představiteli JPO HZS jejichž zásahové obvody spadají do obvodu OŘ.

(5)

V případě potřeby změny pomůcek v průběhu roku, postoupí OŘ dotčené dokumenty
neprodleně po zpracování změny na příslušné CDP, hlavnímu dispečerovi a na O15, který
zajistí jejich uložení (výměnu) na PPD.
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Čl. 10
Komunikace úseku provozuschopnosti, řízení provozu a HZS SŽ
(1)

Komunikace mezi úsekem NPS a úsekem NŘP je nezbytná a probíhá primárně mezi
vedoucím štábu a vedoucím dispečerem OOŘP CDP příslušné oblasti řízení. Vzájemná
komunikace určených zaměstnanců obou úseků umožní optimální koordinaci při organizaci
prací na odklízení následků NMJ a zajištění provozuschopnosti dráhy s ohledem na potřeby
a priority řízení provozu a provozování drážní dopravy.

(2)

V případě stavu, kdy NMJ přesahují na území více OŘ, přechází celosíťová rozhodovací
pravomoc ohledně určení priorit na odklízení následků NMJ na ústředního dispečera.
Ten je v tomto případě nadřazený štábům na OŘ a určí, která trať, či dopravna dostane
přednost v obnovení provozuschopnosti. Všichni členové štábu jsou povinni sledovat
předpověď počasí ve svém obvodu odpovědnosti (viz část druhá, článek 6).

(3)

Nedílnou součástí komunikačního řetězce při koordinaci likvidace následků NMJ je HZS SŽ.
Způsoby vyrozumívání určují, kromě jiného, zejména postupy nastavené na štábu NMJ.
Čl. 11
Kalamita

(1)

Jestliže je nevyhnutelné, že dojde k zastavení provozu z důvodu následků NMJ nebo byl
provoz již zastaven a provozuschopnost nelze obnovit běžnými postupy a silami OŘ
a provoz nelze zajistit ani v omezeném rozsahu podle článku 12, označujeme tento stav
jako KALAMITA.

(2)

Žádosti o vyhlášení kalamity včetně způsobu jejich vypořádání musí být evidovány
ve smyslu ustanovení bodu A.3.18 v příloze A této směrnice.

(3)

Vyhlášením kalamity dochází automaticky k zastavení provozu na dotčené části dráhy.
Podmínky pro návrh jejího vyhlášení, odmítnutí, a odvolání jsou stanoveny v příloze A.

(4)

O vyhlášení kalamity a jejím rozsahu musí být informováno COIS HZS SŽ. Informování na
COIS HZS SŽ zajistí OŘ, v jehož obvodu byla kalamita vyhlášena a to přímo,
nebo prostřednictvím místně příslušného OIS HZS SŽ.

(5)

V případě, že při likvidaci následků NMJ zasahuje HZS SŽ a na místě je i OSPD, dohodne
odpovědný zástupce OSPD s VZ HZS SŽ postup. Vyhodnotí-li VZ HZ SŽ, že je nutné
postupovat v souladu s principy uvedenými v Katalogu typových činností při
mimořádnostech v železničním provozu, určí priority a postup na místě zásahu výhradně
VZ HZS SŽ. Obvykle se zajistí nejdříve bezpečná evakuace cestujících ideálně zajištěním
dojezdu vlaků do železničních stanic.

Čl. 12
Zajištění provozování drážní dopravy v omezeném rozsahu
(1)

Stanovit hranici mezi běžnou PU v infrastruktuře řešitelnou zásahem OSPD, jako
je například jednotlivé odstranění sněhu a ledu z výměny, jednotlivé odstranění větve ze
závory přejezdového zabezpečovacího zařízení, trolejového vedení apod. a stavem počasí
těsně před kalamitou, kdy jednotlivé opakované zásahy OSPD několikrát po sobě nevedou
ke stabilnímu stavu po obnovení provozuschopnosti, nelze. Z pohledu řízení provozu
na dráze a techniky používané různými dopravci je to individuální.

(2)

Obvykle největší vliv na drážní dopravu má opakované zavátí výhybek čerstvě napadaným
sněhem nejen během sněhových srážek, ale i po jejich ukončení. Přestože OSPD sníh a led
odstraní a výhybku zprovozní, zanedlouho dojde k opětovné ztrátě provozuschopnosti ze
stejného důvodu. Nelze dokončit přípravu jízdní cesty a následuje zastavení provozu, i když
zdánlivě neexistuje důvod. Během takového stavu se nelze spoléhat ani na elektrický ohřev
výhybek (dále jen „EOV“).

(3)

Nastane-li taková situace, OSPD prověří možnosti zajištění provozování dráhy v omezeném
rozsahu a oznámí je výpravčímu. Situaci lze řešit například dočasným omezením
přestavování a ponecháním výhybky pouze v jedné poloze, ve které nejméně omezí
kapacitu dráhy pro provozování drážní dopravy.
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(4)

Pokud se OSPD dohodne s výpravčím na způsobu provozování dráhy a drážní dopravy
v omezeném rozsahu, není nutné přistoupit k procesu vyhlašování kalamity a zastavit
provoz. V takovém případě OSPD s výpravčím dohodne způsob a četnost kontrol zařízení
provozovaného v omezeném rozsahu. V souladu se sjednaným způsobem kontrol
si nastaví způsob a četnost komunikace. Kontroly na zařízení provozovaném v omezeném
rozsahu a dohodnuté podle tohoto odstavce se provádí pouze na zařízení, které
je nezbytné pro jízdu drážních vozidel a u kterého se může dopad vlivů NMJ v průběhu
daného jevu měnit a pro které výpravčí nemá k dispozici související indikace o jeho činnosti
a stavu. Takovým zařízením jsou koleje, výhybky, kolejové křižovatky a další zařízení, bez
nichž nelze fyzicky uskutečňovat drážní dopravu. Kontroly na zařízení provozovaném
v omezeném rozsahu a dohodnuté podle tohoto odstavce se neprovádí na zařízení, která
mohou být v důsledku vlivu NMJ zcela vyřazena z činnosti a přesto umožňují jízdu drážních
vozidel.

(5)

Pominou-li vlivy NMJ, OSPD to oznámí výpravčímu a dohodne s ním způsob přezkoušení
zařízení, které bylo provozováno v omezeném rozsahu. Po úspěšném přezkoušení zařízení
je možné obnovit standardní provozování dráhy a drážní dopravy.

Čl. 13
Zhodnocení činnosti během nebezpečných meteorologických jevů
Činnost při NMJ se na OŘ souhrnně vyhodnocuje jednou ročně za období od 1. října
do 30. září a nejpozději do 30. listopadu se zasílá na O15. V případě, že byla vyhlášena
kalamita, zašle OŘ zvlášť informaci o jejím vyhodnocení nejpozději do 5 pracovních dnů po
jejím ukončení.
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ČÁST ČTVRTÁ
NEHODOVÝ DOZOR A POHOTOVOST
Čl. 14
Nehodový dozor
(1)

Nehodový dozor se organizuje na úrovni GŘ, vedení OŘ a CDP zejména za účelem zajištění
přenosu informací o MU a ostatních vážných provozních událostech.

(2)

Nehodové dozory vedoucích zaměstnanců GŘ, OŘ a CDP se konají v týdenním režimu
se stanoveným začátkem vždy v pondělí od 7:00 hod.

(3)

Nehodových dozorů se na úrovni GŘ zúčastňují zaměstnanci určení generálním ředitelem.
Nehodových dozorů na OŘ a CDP se zúčastňují zaměstnanci určení ředitelem OJ.

(4)

Rozpis nehodových dozorů za GŘ zajišťuje a zasílá úsek NŘP. Je zpracováván čtvrtletně
a zasílán zaměstnancům, kteří se účastní nehodového dozoru na GŘ a sekretariátům jimi
řízených odborných útvarů a dále na OŘ, CDP, CTD a na O15 nejpozději 15 dnů před
začátkem čtvrtletí.

(5)

Rozpis nehodového dozoru na úrovni GŘ zasílá kancelář NŘP na MD ČR.

(6)

Rozpis nehodových dozorů za OŘ a CDP zajišťuje ředitel OŘ a CDP podle vlastního opatření.
Je zpracováván čtvrtletně a zasílán všem zúčastněným na OJ a na O15 nejpozději 15 dnů
před začátkem čtvrtletí.

Čl. 15
Nehodová pohotovost
(1)

Nehodová pohotovost se organizuje na jednotlivých složkách OŘ a na CTD zejména
za účelem zajištění souboru organizačních a pracovních úkonů vedoucích k obnovení
provozuschopnosti dráhy po MU, nebo vážné provozní události za současné spolupráce
s OJ, nebo CPS , jejichž činnost si obnovení provozování dráhy a drážní dopravy vyžaduje.

(2)

Nehodové pohotovosti jednotlivých složek OŘ zajišťuje ředitel OŘ v časových intervalech
podle vlastního opatření.

(3)

Nehodovou pohotovost CTD zajišťuje ředitel CTD podle vlastního opatření. Rozpis obsazení
pohotovosti je zpracováván čtvrtletně a zasílán elektronickou poštou na O15 nejpozději 15
dnů před začátkem čtvrtletí.

Čl. 16
Poruchová pohotovost
(1)

V případě, že omezení provozuschopnosti není MU, ale pouze závada či porucha stavby
dráhy, a události se neúčastní vedoucí nehodové pohotovosti OSPD nebo organizační složky
Správy železnic, odpovídající za řízení provozu na OŘ (dále jen „OSŘP“), ani HZS, informuje
výpravčího vedoucí poruchové pohotovosti OSPD úseku provozu infrastruktury OŘ, který
momentálně na místě za opravné práce odpovídá.

(2)

V případě, kdy se z důvodu závady, poškození apod. jedná o případ uvedený v části druhé,
článku 6, informuje o této skutečnosti vedoucí poruchové pohotovosti vedoucího nehodové
pohotovosti
odborné
správy
tratí,
který
zajistí
zaslání
prvotní
informace
na adresu kritickevyhybky@spravazeleznic.cz postupem, jak jej uvádí část druhá,
článek 6.

(3)

V případě, kdy se z důvodu nestabilního úseku jedná o případ uvedený v části druhé, článku
7, informuje o této skutečnosti vedoucí poruchové pohotovosti vedoucího nehodové
pohotovosti odborné správy tratí, který zajistí další postup v souladu s článkem 7.
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Čl. 17
Společná ustanovení části čtvrté
(1)

O15 zpracuje a rozešle úsekům GŘ a odborným útvarům GŘ, dále na OŘ, CDP, CTD, HZS,
vedoucímu OOŘP CDP a ústřednímu dispečerovi Správy železnic poslední pracovní den
v týdnu přehled nehodových dozorů za OŘ, CDP a GŘ a nehodové pohotovosti CTD
na následující týden.

(2)

Změny v obsazení nehodových dozorů za OŘ, CDP a GŘ nebo změny v obsazení nehodových
pohotovostí na CTD, zašlou OJ v dostatečném předstihu před vydáním týdenního přehledu
(nejpozději do pátku do 8:00 hodin) elektronickou poštou na O15.

(3)

Povinnosti uvedené v části čtvrté této směrnice věnující se činnosti na místě MU jsou pouze
základní činností zaměstnance pohotovosti při příchodu na místo MU, nebo závažné poruchy
a nemění povinnosti zaměstnanců účastnících se na šetření, odklizování následků
a opravách staveb dráhy po MU stanovených předpisy (SŽDC) SŽ D17, D17-1 a SŽDC D1
v aktuálním znění.

(4)

Vedoucí dispečer příslušného OOŘP CDP průběžně informuje ústředního dispečera
o aktuálním vývoji na místě MU. Ústřední dispečer komunikuje v případě MU nebo
mimořádností, které zásadním způsobem omezují železniční provoz, s nehodovým dozorem
GŘ. Nehodový dozor GŘ v těchto případech podá aktuální informace generálnímu řediteli
Správy železnic.

ČÁST PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 18
Zmocňovací ustanovení
Ředitelé OŘ, CDP a CTD a HZS SŽ zajistí zapracování této směrnice do vlastního
organizačního opatření a pomůcek štábu do 30. 6. 2022.
Čl. 19
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti této směrnice se zrušuje směrnice SM099 schválená dne 23. září 2020
(č.j. 61393/2020-SŽ-GŘ-O15, účinnost od 31. října 2020)
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Vnitřní předpisy
SŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis, v aktuálním znění
SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v aktuálním
znění
(SŽDC) SŽ D17 – Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí, v aktuálním znění
SŽ D17-1 - Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných událostí, v aktuálním znění
Směrnice SŽDC č. 72 - Zajištění jízdy vlaků na málo využívaných tratích státní organizace Správa železniční
dopravní cesty, v aktuálním znění, v aktuálním znění
Dopis 15974/2020-SŽDC-GŘ-O13 - Zajišťování náhradních dílů výhybek pro případy kritického omezení
provozuschopnosti výhybek na tratích sítě TEN-T, v aktuálním znění
SŽ PO-05/2019-NŘP - Pokyn náměstka generálního ředitele pro řízení provozu ve věci zajištění bezpečného
a plynulého provozování drážní dopravy při mimořádnostech (mimořádné nebo živelné události), v aktuálním
znění
SŽ PO 23/2021-GŘ - Pokyn generálního ředitele pro řešení nestabilních úseků železničního spodku,
v aktuálním znění
Předpis Ministerstva vnitra ČR - GŘ HZS ČR
Katalogový soubor typové činnosti integrovaného záchranného systému ČR při mimořádnostech v provozu
železniční osobní dopravy

18

SŽ SM099

Účinnost ode dne zveřejnění

Příloha A (normativní)
Upřesnění postupů při řešení provozu během nebezpečných meteorologických jevů
A.1

Pomůcky štábu

A.1.1

V rámci přípravy na provoz při NMJ uloží ředitel OŘ vypracování
předložení vedoucímu štábu nejpozději 20 dnů před jednáním
článku 9 odstavec (3). Způsob uložení pomůcek na OŘ a
zaměstnanci zastupujícími vedoucího štábu je v kompetenci
se doporučuje držet také ve fyzických složkách a předávat
nehodového dozoru OŘ.

A.1.2

Kompletní sadu pomůcek štábu (v elektronické podobě) předá OŘ na O15 nejpozději
do dne 31. října příslušného roku. O15 zajistí jejich uložení na PPD do sekce Přístup
na ŽDC, Podmínky přístupu, Předpisy, SŽ SM099 ve složce příslušného OŘ. Ostatní
členové štábu obdrží ty části dokumentace, o které si požádají na pravidelném jednání
štábu.

pomůcek štábu a jejich
štábu v termínu podle
jejich předávání mezi
ředitele OŘ. Pomůcky
společně s předávkou

Obsah pomůcek štábu tvoří zejména:
1. Plánek OŘ s kontakty na OSPD (vedení odborných správ, provozní střediska, traťové
okrsky apod.)
2. Seznam míst v obvodu OŘ, kde při NMJ obvykle hrozí zvýšený výskyt pádů stromů
s dopadovou vzdálenosti ke stavbě dráhy, míst se zvýšeným výskytem tvorby závějí,
výskytem naplavenin (např. z polí), míst kde hrozí sesunutí svahů, kde hrozí tvorba
ledového tělesa v tunelech a na jejich portálech, apod. Může být vizuálně zpracováno
jako schematický plánek obvodu OŘ.
3. Přehled rozmístění pohotovostí a prostředků na odstraňování následků NMJ.
4. Seznam členů štábů včetně vedoucího štábu OŘ a jeho zástupce. V seznamu
se uvedou jména a příjmení, pracovní zařazení (funkce), pracoviště na OŘ, telefonní
a e-mailové kontakty.
5. Seznam zaměstnanců odborně způsobilých posoudit sjízdnost kolejí a jejich přiřazení
k dopravnám s kolejovým rozvětvením a kontakty na tyto zaměstnance.
6. Seznam důležitých dopraven včetně kolejí a výhybek, které je nutné zprovoznit,
aby mohla být odvolána kalamita.
7. Přehled dopraven s kolejovým rozvětvením, s telefonními kontakty na výpravčí,
telefonní kontakty na CDP a obvodů OSŘP.
8. Seznam málo používaných manipulačních kolejí, kde bude mít řízení provozu povinnost
požadovat (od 1. 11. do 31. 3. příslušného roku) před zahájením jejich obsluhy souhlas
odborně způsobilého zaměstnance infrastruktury, i když nebyla vyhlášena kalamita.
9. Seznam dopraven s uvedením všech výhybek opatřených samovratným přestavníkem.
A.1.3

Specifické úkoly pro vedoucí zaměstnance OJ k přípravě a provozu v zimním období
s termíny jejich plnění jsou uvedeny v části A.5 této přílohy.

A.2

Příprava na spolupráci s CPS

A.2.1

OŘ zajišťují spolupráci s CPS, které v případě potřeby a na základě dohodnutého způsobu
avizování zajišťují dohodnuté práce při odklizování následků NMJ. Smlouvy musí být
sepsány tak, aby CPS znaly konkrétní druh práce a místo pracoviště, kde bude sjednaná
práce realizována.

A.2.2

Pro práci v provozované železniční dopravní cestě musí zaměstnanci CPS splňovat
podmínky zdravotní způsobilosti. Každý zaměstnanec CPS, který bude pracovat
v provozované dopravní cestě, nebo mimo provozovanou dráhu, musí před zahájením
práce absolvovat základní vstupní školení pro daný typ pracoviště v rozsahu aktuálně
uvedeném v předpisu SŽ Zam1. Ověření odborné způsobilosti zkouškou dle předpisu SŽ
Zam1 v aktuálním znění se nevyžaduje v případě, kdy se při provádění prací nezasahuje
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A.2.3

Ve smlouvách s CPS musí být uvedena odpovědnost CPS za splnění podmínky zdravotní
a odborné způsobilosti zaměstnanců CPS, maximální čas nastoupení zaměstnanců CPS na
určené pracoviště od okamžiku avizování, minimální počet zaměstnanců, které CPS
poskytne, vymezení lokalit pro práci zaměstnanců CPS a dále sankce za nedodržení dalších
smluvních podmínek.

A.3

Kalamita

A.3.1

Kalamita se vyhlašuje v době, kdy je provoz v některých úsecích již zastaven
a je předpoklad, že postupné zastavení provozu bude pokračovat v dalších dopravnách
a traťových úsecích, nebo plošně na základě rozhodnutí ústředního dispečera. V době
kalamity nelze provozuschopnost obnovit běžnými postupy a silami OŘ.

A.3.2

Pokud NMJ způsobují pouze lokální omezení provozuschopnosti, postupuje se při jejich
odstraňování stejně jako při běžných závadách a poruchách. Individuálně lze postupovat
v souladu s článkem 12 směrnice SŽ SM099 „Zajištění provozování drážní dopravy
v omezeném rozsahu“.

A.3.3

Při vyhlášení kalamity pro celou dopravnu s kolejovým rozvětvením, pro mezistaniční
úsek, pro celou regionální trať, celý obvod OSŘP nebo celý obvod OŘ, jsou automaticky
v tomto místě všechny koleje a výhybky nesjízdné až do doby, než odborně způsobilá
osoba určí, které koleje a výhybky jsou sjízdné.

A.3.4

O vyhlášení kalamity žádá vedoucího štábu vedoucí dispečer OOŘP CDP pro danou oblast
řízení. Podněty k vyhlášení kalamity mohou podávat vedoucímu dispečerovi OOŘP CDP
výpravčí oblasti jeho obvodu odpovědnosti.

A.3.5

V pracovní době žádá vedoucí dispečer OOŘP CDP pro danou oblast telefonicky vedoucího
štábu, nebo jeho zástupce.

A.3.6

V mimopracovní době, sobotu, neděli a ve svátek žádá vedoucí dispečer OOŘP CDP
pro danou oblast telefonicky zástupce vedoucího štábu (například nehodový dozor OŘ),
nebo pracoviště dohodnuté na jednání štábu, je-li takové ředitelem OŘ určeno.

A.3.7

V případě zamítnutí požadavku projedná vedoucí štábu neprodleně další postup
k odstranění poruch a závad telefonicky s žadatelem.

A.3.8

V případě, že vedoucí štábu nebo jeho zástupce žádost vedoucího dispečera OOŘP CDP
o vyhlášení kalamity akceptuje, vedoucí štábu nebo jeho zástupce vyhlásí kalamitu
na pracoviště a postupy dohodnutými na jednání štábu obvykle telefonicky a e-mailem.
Vyhlášení kalamity může nařídit vedoucí štábu nebo jeho zástupce i bez žádosti
zaměstnanců řízení provozu.

A.3.9

Kalamitu je možné vyhlásit nejen pro dopravny, části velkých dopraven, nebo traťové
úseky, ale také pro celou regionální dráhu, celý obvod OSŘP nebo celý obvod OŘ podle
intenzity kalamitních stavů.

A.3.10 Vedoucí štábu, nebo jím pověřená osoba před odsouhlasením kalamity a je-li to
věrohodným způsobem doložitelné, prověří skutečný stav v oblastech, pro které má být
vyhlášena. Poté vedoucí štábu, nebo jeho zástupce rozhodne o odsouhlasení nebo
zamítnutí žádosti.
A.3.11 V případě akceptování požadavku vydá vedoucí štábu určenému pracovišti OŘ pokyn, kde
a od kdy bude vyhlášena kalamita. Zároveň zajistí avizování určených zaměstnanců OŘ
a smluvně zajištěných zaměstnanců CPS k nástupu na odklízení následků NMJ
ve lhůtách dohodnutých na zasedání štábu.
A.3.12 Kalamita smí být ukončena, pokud jsou sjízdné traťové koleje (včetně kolejí dopraven bez
kolejového rozvětvení) a v dopravně s kolejovým rozvětvením jsou sjízdné koleje
a výhybky uvedené v přehledu uvedeném v části A.1.2 bodu 6 této přílohy.
A.3.13 Záznam / záznamy o sjízdnosti kolejí a výhybek dle části A.1.2 bodu 6 této přílohy nebo
obnovení provozuschopnosti jiného zařízení infrastruktury dotčeného kalamitou provede
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u výpravčího odborně způsobilá osoba OSPD v souladu s předpisem SŽDC D1, v aktuálním
znění.
A.3.14 Při ukončení kalamity jsou v dopravně s kolejovým rozvětvením sjízdné pouze
ty manipulační koleje a ostatní dopravní koleje a vlečky, jejichž provozovatelem je SŽ
a které již záznamem o sjízdnosti určila odborně způsobilá osoba OSPD. Zbývající koleje
a vlečky, jejichž provozovatelem je SŽ zůstávají nesjízdné do doby pořízení záznamu
o sjízdnosti v souladu s předpisem SŽDC D1 v aktuálním znění.
A.3.15 Možnost ukončení kalamity ohlásí telefonicky odborně způsobilá osoba OSPD vedoucímu
štábu nebo jeho zástupci. Vedoucí štábu, nebo jeho zástupce ukončí kalamitu
informováním na kontakty a způsobem dohodnutým na jednání štábu.
A.3.16 Informace o kalamitě
A.3.16.1 Vedoucí štábu, nebo jeho zástupce informuje o vyhlášení nebo odvolání kalamity:
1. Vedoucího dispečera OOŘP CDP pro danou oblast,
2. Hlavního dispečera Správy železnic,
3. Členy štábu,
4. Pracoviště DŽIn na svém OŘ (je-li zřízeno),
5. COIS HZS SŽ.
A.3.16.2 Vedoucí dispečer OOŘP CDP pro danou oblast řízení dále informuje o vyhlášení kalamity
v obvodu své působnosti.
A.3.17 Doporučené pořadí odstraňování překážek po vyhlášení kalamity.
1. Traťové koleje (včetně přejezdů a zastávek), staniční koleje v rozsahu umožňujícím
vjezd, odjezd, průjezd a křižování (předjíždění) vlaků a k tomu potřebné výhybky
a příslušná nástupiště.
2. Ostatní dopravní koleje a další koleje nezbytně nutné pro zajištění provozu důležitých
seřaďovacích stanic a k tomu potřebné výhybky.
3. Manipulační koleje a výhybky (výkolejky) potřebné pro zajištění sjízdnosti dopravní
cesty po dohodě mezi úsekem provozu infrastruktury, příslušným PO a dotčenými
dopravci v návaznosti na potřebný rozsah manipulací s vozy.
4. Málo využívané tratě (viz aktuální seznam tratí podle Směrnice SŽDC č. 72).
A.3.18 Evidence žádostí
A.3.18.1 Evidenci žádostí o vyhlášení kalamity a vyhlášených kalamit vede místně příslušné OŘ
(pracoviště určené ředitelem OŘ) a vedoucí dispečer OOŘP CDP pro danou oblast, pod
kterého dotčený úsek spadá.
A.3.18.2 Eviduje se místo vyhlášení kalamity (dopravna, mezistaniční úsek, případně celá trať),
datum a čas vyhlášení, datum a čas ukončení kalamity. Souhrnný přehled platných
i zrušených kalamit za uplynulý den je součástí operativního přehledu
o práci železnice Správy železnic, které vydává hlavní dispečer Správy železnic.
A.4

Obecné zásady zajištění provozu v zimních podmínkách

A.4.1

Vedoucí štábu rozhoduje o svolání štábu nebo povolání některého dalšího člena štábu.

A.4.2

Vedoucí štábu rozhoduje a odpovídá za optimální rozsah nasazení mechanizace
pro odklízení sněhu a ledu.

A.4.3

Využitelnost zaměstnanců řízení provozu OŘ v jednotlivých dopravnách s kolejovým
rozvětvením a dopravnách bez kolejového rozvětvení bude projednána na pravidelném
jednání štábu.

A.4.4

Funkci odpovědného zástupce objednavatele výluky při vyloučení koleje pro práci
mechanizace na odstraňování sněhu a ledu smí vykonávat pouze zaměstnanec splňující
požadavky na odbornou způsobilost stanovenou předpisem SŽ Zam1 Předpis
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o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v aktuálním
znění.
A.4.5

V průběhu kalamity nebo po jejím ukončení musí zaměstnanec, který dává svolení
k posunu na manipulačních kolejích, mít potvrzenu sjízdnost manipulačních kolejí,
ostatních
dopravních
kolejí
a
vleček,
jejichž
provozovatelem
je
SŽ,
od odborně způsobilého zaměstnance OSPD.

A.4.6

Výhybky se samovratným přestavníkem

A.4.6.1

U výhybek se samovratným přestavníkem, kde je nainstalován a funkční elektrický
ohřev, není nutno přijímat žádná zvláštní opatření, kromě případu uvedeného v článku
12 směrnice SŽ SM099.

A.4.6.2

Ostatní výhybky se samovratným přestavníkem budou při vyhlášení kalamity
v dané dopravně s kolejovým rozvětvením nebo navazujícím mezistaničním úseku
automaticky považovány za nesjízdné do doby, než odborně způsobilý zaměstnanec
provede kontrolu sjízdnosti těchto výhybek. Obnovení sjízdnosti výhybek zapíše
odborně způsobilý zaměstnanec do telefonního zápisníku v příslušné dopravně
s kolejovým rozvětvením nebo na stanovišti příslušného dispečera u výhybek
opatřených samovratným přestavníkem zapojených do DOZ nebo na stanovišti
dirigujícího dispečera u výhybek se samovratným přestavníkem v dopravnách
s kolejovým rozvětvením, kde je drážní doprava řízena dle předpisů SŽDC D3 a SŽDC
D4, v aktuálním znění.

A.5

Úkoly pro vedoucí zaměstnance OJ pro zajištění provozu v zimních podmínkách

A.5.1

Ředitelé OJ nebo jejich zástupci se dohodnou na způsobu řízení EOV. Zejména se jedná
o operativu při ovládání EOV, (automatický, nebo manuální provoz v závislosti
na momentálním počasí a vytíženosti zaměstnanců řízení provozu a technickém vybavení
EOV), operativní, či trvalou změnu pracoviště, které bude plnit dohled nad EOV, způsoby
vyrozumívání o provozu a o poruchách EOV apod.

A.5.2

Úsek provozu infrastruktury OŘ v rámci přípravy provede:
a) úpravu tvaru štěrkového lože ve výměnové části výhybek;
b) úpravu tvaru kolejového lože a průjezdného průřezu ve staničních a traťových kolejích
tak, aby bylo možno bez problémů použít mechanizaci pro odstraňování sněhu a ledu;
c) zajištění realizace dalších opatření v oblasti přípravy na zimní období (stavbu zásněžek,
zásahy do porostů v blízkosti drážního tělesa apod.);
d) zajištění kontroly a provozuschopnosti všech ohřevů výhybek;
e) zajištění provedení prohlídek a odstranění zjištěných závad na všech zařízeních
ve správě OŘ potřebných pro provoz infrastruktury v zimních podmínkách
(např. předtápěcí stojany apod.);
f) zajištění provozuschopnosti všech mechanizmů pro odstraňování sněhu a ledu;
g) předzásobení vlastních hnacích a speciálních hnacích vozidel nemrznoucí naftou;
h) zajištění přiměřeného množství nářadí pro zaměstnance OJ Správy železnic (pro CPS
podle toho jak budou uzavřeny příslušné smlouvy) pro odstraňování sněhu a ledu
(košťata, škrabky, hrabla apod.) a potřebného množství posypového materiálu;
i) zajištění provozuschopnosti jednotlivých přechodových úseků tratí se sousedními
provozovateli drah (podle příhraničních ujednání, vlečkových smluv apod.);
j) sjednání příslušných smluv mezi OŘ, CPS, provozovatelem mechanizace pro odklízení
sněhu a ledu, popř. jiných prostředků a dalšími složkami o vzájemné koordinaci
činností v zimním období;
k) na základě místních podmínek zajistí zpracování přehledu, kam bude v případě velkého
množství sněhu ukládán (případně i odvážen) sníh z důležitých výhybek, hlavních
staničních kolejí a kam bude ukládán sníh z nástupišť.
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A.5.3

Účinnost ode dne zveřejnění

Úsek provozu infrastruktury OŘ v průběhu zimy zajišťuje
a) průběžné zbrojení hnacích a speciálních hnacích vozidel OŘ a omezení případné
neschopnosti vozidel z důvodu nedostatku pohonných hmot,
b) zaměření kontrolní činnosti na práci v zimních podmínkách, kontroly sněhové pokrývky
na střechách objektů ve správě OŘ a průběžné odstraňování kritického množství sněhu
a ledu, které by mohlo způsobit poškození střešních konstrukcí nebo ohrožení osob
a majetku,
c) po dohodě s DA SŽ zajistí podle svých možností preventivní kontroly trakčního vedení
(dále jen „TV“) jízdami MVTV (speciální drážní vozidlo pro údržbu TV). Organizace,
operativa během preventivních jízd a hlášení stavu a sjízdnosti TV je v kompetenci
štábu. Například lze preventivními jízdami kontrolovat úseky, na něž je vyhlášená
výstraha ČHMÚ na ledovku, či námrazu, silné bouřky (pády stromů apod.).

A.5.4

Úsek řízení provozu OŘ v rámci přípravy provede
opatření k zajištění posouzení sjízdnosti manipulačních kolejí, ostatních dopravních kolejí
a vleček, jejichž provozovatelem je SŽ, osobami odborně způsobilými OSPD před
plánovanými posunovými jízdami, včetně stanovení časů, kdy musí být o posouzení
sjízdnosti tyto osoby požádány.

A.5.5

Úsek řízení provozu OŘ a CDP v průběhu zimy zajišťuje
a) sledování vývoje počasí v regionu a spolupráci vedoucího dispečera OOŘP CDP
pro danou oblast při vyhlašování kalamity,
b) spoluúčast
zaměstnanců
OSŘP
na
provádění
úklidu
sněhu
a
ledu
z nástupišť a výhybek v případě, že to významně neovlivňuje činnosti zaměstnanců
OSŘP související s řízením provozu v jejich obvodu odpovědnosti,
c) v případě mimořádnosti zajišťují CDP na základě PO-05/2019-NŘP hnací vozidla
nezávislé trakce ve spolupráci s dopravcem ČD Cargo, a.s.. Přesný popis činností DA
SŽ je obsahem pokynu,
d) včasné a efektivní zapnutí a vypnutí zařízení pro elektrický, příp. plynový ohřev výměn.
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Účinnost ode dne zveřejnění

Příloha B (normativní)
Kontaktní osoby na výrobce DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov
B.1

Příloha uvádí kontaktní osoby pro zajištění pouze bezodkladných oprav transformovaných
výhybek na tratích TEN-T. To jest výhybek, které mají hlavní i vedlejší směr upraven do
oblouku. Jedná se o takzvané obloukové výhybky provozované pouze na vybrané části
železniční sítě.

B.2

Kontaktní osoby uvedené v této příloze může zástupce OŘ volat v pořadí, jak jsou uvedeny
níže. To znamená je-li kontakt s nižším pořadovým číslem nedostupný, teprve pak je možné
volat nejbližší následující kontakt.

Jméno

mobil

e-mail

1.
2.
3.
4.

602 244 138
725 949 283
602 590 124
606 704 198

kovarova@dtvs.cz
cygal@dtvs.cz
kadlecd@dtvs.cz
slezar@dtvs.cz

B.3
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Jana Kovářová
Ondřej Cygal
Ing. Dušan Kadlec
Ing. Roman Šlézar

Zástupcem OŘ pro přímý kontakt výrobce je výhradně nehodový dozor OŘ, nebo
přednosta správy tratí.

Ověřovací doložka konverze dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 2404168, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné
podobě do podoby elektronické, skládající se z 24 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Ověřující osoba: Hynek LEJSAL
Vystavil: Správa železnic, státní organizace
Datum: 25.01.2022 17:14:29

