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ROZSAH ZNALOSTÍ
Organ. složka

Pracovní činnosti

Zaměstnanci, kteří zpracovávají
statistické a ekonomické
informace v IS
Zaměstnanci, kteří zpracovávají
jízdní řád a pomůcky jízdního
řádu
Zaměstnanci, kteří se zabývají
názvy, rušením a zřizováním
železničních stanic a zastávek
Zaměstnanci, kteří pořizují a
Organizační
zapisují data statistických a
jednotky SŽDC ekonomických informací.
Ř SŽDC

Znalost
úplná

úplná

úplná

informativní
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK
SŽDC
SS
SDC
OJŘ
UIC
ČD
RCP
PO
OOR
TUDU
SR
GVD
DDR

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa (organizační jednotka SŽDC)
Správa dopravní cesty (organizační jednotka SŽDC)
Odbor jízdního řádu SŽDC
Mezinárodní železniční unie
České dráhy, a. s.
Regionální centrum řízení provozu, vnitřní členění ČD
Provozní obvod, vnitřní členění ČD - RCP
Oblast operativního řízení
Kód traťového definičního úseku
Služební rukověť
Grafikon veřejné dopravy
Dopravnu dálkově řídí
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ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Služební rukověť SR 70 (Sei) – Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst (dále jen Číselník) obsahuje železniční stanice, dopravně zajímavá a tarifní místa (dále jen Místa) na železniční síti vlastněné ČR (a také Místa
mimo tuto síť nutná k přípravě GVD) s přiděleným jedinečným číslem. SŽDC však
ve své gesci nenese odpovědnost za údaje o Místech mimo železniční síť provozovanou SŽDC. Provozovatelé drah mimo SŽDC musí o zařazení bodu do Číselníku
požádat gestora. Za aktuální údaje pak odpovídá provozovatel dráhy.
2. Služební rukověť SR 70 (Sei) je závazná pro komunikaci se státními institucemi
ČR a mezinárodními železničními institucemi a systémy, které jsou jimi spravovány.
3.

Číselník obsahuje tyto údaje:
a) šestimístné evidenční číslo,
b) název,
c) zkrácený název na: = 35 a 20 znaků u všech názvů
= 12 a 7 znaků podle požadavků UIC u většiny názvů
= 3 a 6 (3_2) znaky u některých účelově vybraných názvů
d) kvalifikátor (typ) železniční stanice, dopravně zajímavého nebo tarifního místa,
e) vlastníka dráhy,
f) provozovatele dráhy,
g) přiřazení ke kraji a oblasti podle platného státoprávního uspořádání ČR,
h) stav,
i) kilometrická poloha,
j) TUDU,
k) souřadnice,
l) přístupnost (bezbariérový přístup),
m) vybavenost (rampy, kolejové váhy, obrysnice).

4.

K číselníku mohou být mimo gesci připojeny informace:
n) příslušnost k RCP,
o) příslušnost k PO,
p) příslušnost k OOR,
q) DDR,
r) obsazení dopravním zaměstnancem.
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ČÁST DRUHÁ
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
5.

Dopravně zajímavá místa jsou:
a) výhybny, odbočky, hlásky a hradla ve smyslu předpisu D2,
b) dopravny ve smyslu předpisu D3,
c) nákladiště a zastávky,
d) státní hranice,
e) napájecí stanice.

6. Tarifní místo je místo s podmínkami pro odbavení cestujících a dále fyzická i virtuální místa určená k prodeji jízdních dokladů a obchodu se službami železničních
dopravců. O přidělení evidenčního čísla a zařazení nového Tarifního místa do Číselníku může požádat kterýkoli z dopravců.
7. Styčná stanice je stanice, ve které je realizován styk dráhy provozované SŽDC
s drahou provozovanou jiným provozovatelem dráhy.
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ČÁST TŘETÍ
URČENÍ NÁZVU A PŘIDĚLENÍ EVIDENČNÍHO ČÍSLA
8. Název železniční stanice či zastávky určené pro veřejnost navrhuje obec,
v jejímž katastrálním území dotčená železniční stanice či zastávka leží, případně
spolu s obcí, jejíž název je v názvu dotčené železniční stanice či zastávky obsažen a
předkládá provozovateli dráhy. Žádost o určení názvu spolu se souhrnným stanoviskem a s přiloženým návrhem obce podává provozovatel dráhy (gestorský útvar
tohoto předpisu) na Drážní úřad.
9. V případě výstavby nové železniční stanice či zastávky je zástupce investora
povinen s dostatečným předstihem informovat gestora, aby se proces určení názvu
uskutečnil před jejím zprovozněním.
10. Gestor je povinen informovat o novém názvu OJŘ, odpovědného zaměstnance
každého dopravce, který v tomto Místě provozuje osobní drážní dopravu a příslušnou
organizační jednotku (v případě stavby SS, v případě změny názvu SDC).
11. Gestor přiděluje novému Místu evidenční číslo, které splňuje následující
podmínky:
a) je šestimístné a jedinečné v rámci všech souvisejících číselníků
b) první číslice:
i) historicky vyjadřuje umístění stanice v příslušné oblasti na území ČR:
(1)
Moravy a Slezska
3
(2)
východních, středních a severních Čech a hl.m. Prahy
5
(3)
západních a jižních Čech
7
ii) označuje styčné stanice
0
c) druhá číslice označuje druh stanice:
iii) 0
pohraniční body, stanice cizí železnice a styčné stanice
iv) 1
zastávky náhradní autobusové dopravy
v) 2
říční přístavy a překladiště
vi) 3
až 8 železniční stanice a dopravně zajímavá místa
vii) 9
tarifní místa,
d) třetí, čtvrtá a pátá číslice:
označují konkrétní evidenční číslo stanice v určité územní oblasti, Číslice 9 jako
třetí číslice evidenčního čísla stanice v kombinaci s číslicí 0 jako druhé číslice
čísla stanice označuje stanici cizí železnice, z technických a evidenčních důvodů
používanou ve vnitrostátní přepravě,
e) šestá číslice je kontrolní. Pro její výpočet je závazná metodika podle vyhlášky
UIC číslo 913.
Po zrušení Místa nesmí být totéž evidenční číslo přiděleno opakovaně.
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ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12. Jakékoli změny v Číselníku probíhají vždy k 1. dni v měsíci a je snaha změny
kumulovat, aby jich bylo co nejméně. Součástí zveřejnění je datum platnosti. Číselník
je vydáván v elektronické verzi. Tato verze je umístěna na:
a)

portálu provozovatele dráhy,

b)

IS NORMIS

c)

a serveru Číselníky.

13. Dnem počátku účinnosti služební rukověti SŽDC SR 70 – Číselník železničních
stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst se ruší služební rukověť ČD SR 70 (Sei)
– Číselník železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst,
č. j. 63033/2004-O11, schválená generálním ředitelem ČD 20. ledna 2005 a vydaná
s účinností od 20. ledna 2005, se všemi jejími změnami a opravami, kterou SŽDC
převzala do svojí gesce k 1. 7. 2008.
.

