Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

SŽDC
D1
Změna č. 2

Dopravní a návěstní předpis

Schváleno generálním ředitelem SŽD
dne: 27. srpna 2014
č.j.: S 28921/2014-O12

Účinnost od 14. prosince 2014

Počet listů: 22
Počet příloh (listů k zařazení):

1 (142)

Strana Článek
Pokyny k provedení změny
• Listy se stranami 1/2-17/18, 21/22-29/30, 33/34-39/40, 45/46, 47/48, 51/52, 57/5863/64, 67/68, 69/70, 75/76, 83/84-89/90, 93/94-99/100, 103/104, 107/108-111/112,
117/118-133/134, 143/144-153/154, 157/158-193/194, 197/198, 201/202, 205/206,
209/210-261/262, 265/266-293/294, 297/298-307/308,311/312-317/318, 321/322,
329/330, 345/346-353/354, 359/360-367/368 vyjměte a nahraďte je novými.
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Článek
Titulní
list

11

Rozsah
znalostí

11

Rozsah
znalostí

11

Rozsah
znalostí

11

Rozsah
znalostí

11

Rozsah
znalostí

12

Rozsah
znalostí

Změna textu
• upraven počet příloh na 23 a počet listů příloh na 22.
• u pracovní činnosti zaměstnanci, kteří pro výkon své činnosti
musí mít zkoušku dopravního minima, se v části úplná znalost,
upravuje znalost článků následovně:
… 80, 81, 96, …
• u pracovní činnosti zaměstnanci, kteří pro výkon své činnosti
musí mít zkoušku dopravního minima, se v části informativní znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 1254, 2955, …
• v pátém řádku tabulky, ve sloupci „Pracovní činnosti“ se upravuje text následovně:
- zaměstnanci s odbornou způsobilostí k organizování a řízení
drážní dopravy
• u pracovní činnosti zaměstnanci s odbornou způsobilostí k organizování a řízení drážní dopravy se v části úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 1251-1348, 1360, … 2958-3094, 3102-3188, 3201-3257 …
4009-4021, … přílohy … 23;
• u pracovní činnosti zaměstnanci s odbornou zkouškou D-09 se v
části úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 281-1350, 1360-3341, … přílohy … 9-23.
• v prvním řádku tabulky, ve sloupci „Pracovní činnosti“ se upravuje text následovně:
- OZOV;
- zaměstnanec pro řízení sledu;
- zaměstnanec SŽDC pověřený řízením a prováděním posunu.
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12

Rozsah
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12

Rozsah
znalostí

12
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znalostí

13

Rozsah
znalostí

Změna textu
• u pracovní činnosti OZOV; zaměstnanec pro řízení sledu; zaměstnanec SŽDC pověřen řízením a prováděním posunu, se
rozsah znalostí upravuje následovně:
úplná: články 1-4, 6-9, 11, 19-47, 49-62, 65-68, 73, 78, 80-106,
108-138, 160, 161, 163, 167-193, 195, 197-224, 226-266, 268274, 276, 278, 279, 281, 283, 284, 286, 287, 290, 307-334, 337350, 358-360, 384-432, 443, 444, 448-450, 453, 456-581, 593652, 656-658, 671, 679, 686, 696, 724-730, 742-841, 844-929,
931, 937, 938, 944-981, 983, 985, 997, 1023-1077, 1079-1081,
1095-1098, 1109, 1110, 1113-1142, 1144, 1146, 1148-1157,
1162-1170, 1173, 1174, 1176-1180, 1227-1229, 1238, 1239,
1252, 1254, 1262-1266, 1271, 1314-1505, 1507-1517, 15191698, 1709-1729, 1731-1734, 1736-1769, 1785-1787, 17961814, 1820-1822, 1824, 1825, 1836, 1837, 1839-1877, 18911893, 1905-1933, 1969, 1973, 1987-2017, 2020-2033, 20712073, 2086, 2095, 2098, 2123-2126, 2135, 2149, 2151, 21782181, 2183, 2268-2270, 2276-2304, 2317, 2323, 2327, 2333,
2360, 2371, 2417-2426, 2428, 2431, 2432, 2444, 2452, 2596,
2734, 2736, 2784-2786, 2791, 2807, 2830-2847, 2860, 2915,
2923, 2926, 2954, 2955, 2959, 2961, 2963, 2964, 2977, 2978,
3102-3104, 3106-3117, 3120, 3123, 3151, 3156, 3186, 3187,
3201, 3203, 3212, 3222, 3247, 3248, 3250-3253, 3255-3257,
3259-3262, 3264, 3278, 3280-3282, 3295, 3296, 3333-3341,
3377-3387, 3404-3419, 3421, 3422, 3428-3431, 3433-3438,
3454, 3455, 3457-3512, 3514-3516, 3546-3549, 3551-3573,
3581-3583, 3593-3613, 3625-3629, 3634-3636, 3638, 3639,
3655-3657, 3663, 3665, 3666, 3668, 3670-3675, 3686-3701,
3703-3724, 3774, 3783, 3785-3789, 3791, 3792, 3796-3799,
3801-3816, 3820-3836, 3850-3865, 3876-3879, 3904, 3910,
3914, 3983-3986, 4016-4021, 4028, 4029, 4031, 4032, 40344036, 4039, 4041, 4042, 4044, 4050, 4074-4098, 4117, 41304138, 4149, 4150, 4167-4169, 4192, 4193, 4202, 4211, 42274232, 4234-4238, 4253-4259, 4271-4285, 4294-4334,
přílohy 1, 3, 4, 7, 9, 10, 22, 23;
informativní: články 585, 1143, 1145, 1147, 1158-1161, 1171,
1172, 1784, 1823, 1964, 2993, 4027, 4037, 4125.
• u pracovní činnosti zaměstnanec s odbornou zkouškou výhybkář
se v části úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 47, 49-65, 67, … 80, 81, 96, … 937-939, … 1148-1150, 1152,
1153, … 1492-1505, 1517-1519, 1521, 1523-1602, …
1864-1877, 1886, 1890-1906, … 2430, 2432-2434, … 2981,
2983-2985, 3004, …3624, 3630-3632, 3637, … 3686, 3700,
3702-3704, … 4009-4021, …
• u pracovní činnosti zaměstnanec s odbornou zkouškou výhybkář
se v části informativní, upravuje znalost článků následovně:
… 1484, 1508, 1515, 1747, … 1768, 1888, 1916, … 4037, 4170,
4229, …
• u pracovní činnosti zaměstnanec s odbornou zkouškou strážník
oddílu se v části úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 80, 81, 96, … 937-939, … 1304, 1466-1469, … 3108, 3109,
3117, … 4009-4021, … 4041, 4042, 4044, …
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Změna textu
• u pracovní činnosti zaměstnanec s odbornou zkouškou strážník
oddílu se v části informativní znalost, upravuje znalost článků
následovně:
… 585, 1254, 2146, …
• u pracovní činnosti zaměstnanec s odbornou zkouškou závorář
se v části úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 80, 81, 96, … 3108, 3109, 3117, … 4009-4021, …
• u pracovní činnosti zaměstnanec s odbornou zkouškou závorář
se v části informativní znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 585, 1254, 2146, …
• v prvním řádku tabulky, ve sloupci „Pracovní činnosti“ se upravuje text následovně:
- zaměstnanci s odbornou zkouškou D-00;
• u pracovní činnosti zaměstnanci s odbornou zkouškou D-00 se
rozsah znalostí upravuje následovně:
úplná: články 1-4, 6-9, 19-30, 33-40, 42-44, 46, 47, 49-61, 68,
73, 80, 81, 96, 102, 104, 108, 113, 114, 117, 121, 124-126, 128,
132, 134, 138, 181, 183, 185, 220, 221, 223, 230-232, 237, 238,
240, 242, 261-266, 269, 270, 272, 273, 276, 278, 279, 284, 287,
290, 307-313, 315-331, 337, 350, 358 361, 384-394, 401, 413420, 423, 424, 532, 577, 579, 580, 593, 594, 643, 928, 10701074, 1076, 1077, 1080, 1109, 1115, 1116, 1153, 1154, 11661169, 1173, 1252, 1262, 1264, 1265, 1271, 1314, 1316-1319,
1466-1469, 1648, 1987, 1988, 2015, 2135, 2239-2242, 22682270, 2361, 2371, 2417, 2425, 2426, 2428, 2596, 2734, 2736,
2740, 2915, 2926, 2954, 2959, 3151, 3206, 3222, 3247, 3379,
3387, 3464-3471, 3492, 3774, 4016-4019, 4028, 4029, 4031,
4032, 4034-4036, 4041, 4050, 4088-4090, 4136, 4137, 43254334;
informativní: články 1254, 2246, 2247, 2955, 3056-3060, 4037.
• u pracovní činnosti strojvedoucí SŽDC se v části úplná znalost,
upravuje znalost článků následovně:
… 1303, 1314-1350, 1360-1388, … 3605, 3607, 3655, …
4016-4021, … přílohy … 23.
• u pracovní činnosti zaměstnanci, zpracovávající TTP se v části
úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 80, 81, 96, … 1331-1334, 1336-1348, 1360, …
• u pracovní činnosti zaměstnanci, zpracovávající TTP se v části
informativní znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 1254, 1346, …
• ve druhém řádku tabulky, ve sloupci „Pracovní činnosti“ se upravuje text následovně:
- zaměstnanec pohotovosti OSPD
• u pracovní činnosti zaměstnanec pohotovosti OSPD se v části
úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 1252, 1254, 1262-1266, …1316-1319, 1331-1350, 1360-1505,
… 2784-2786, 2790, 2807, … 4006-4021, … přílohy … 23.
• u pracovní činnosti velitel zásahu HZS SŽDC se v části úplná
znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 2959, 3109, 3151, … 4016-4021, …
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21
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43
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44

25

56

25

58

25

59

27

71

Změna textu
• u pracovní činnosti zaměstnanci, udržující zabezpečovací zařízení, zaměstnanci, kteří organizují údržbu zabezpečovacího zařízení a zajišťují a kontrolují, jeho technické parametry se v části
úplná znalost, upravuje znalost článků následovně:
… 1314-1319, 1345, 1360-1387, … 2978, 2985, 3040, …
4008-4021, …
• u pracovní činnosti dopravci se v části úplná znalost, upravuje
znalost článků následovně:
… 270, 272-277, 279-281, 283, 285-287, … 290, 3035-3039,
3060, 3072-3078, …
• text druhého odstavce se doplňuje následovně:
Není-li předpisem SŽDC Zam1 stanovena odborná způsobilost
nebo kvalifikační požadavky zaměstnanců SŽDC k vykonávání
zde neuvedených pracovních činností, musí rozsah znalostí stanovit vedoucí zaměstnanec OS SŽDC.
• doplněna nové zkratky:
DA SŽDC = Dispečerský aparát SŽDC
• text druhého odstavce se mění následovně:
Kapacita dráhy je schopnost přidělit …
• text prvního řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… dálkově řízené stanice s DOZ a přilehlé úseky …
• text první věty prvního odstavce se upravuje následovně:
Dálkově řízená stanice s DOZ je stanice, která náleží do
řízené oblasti a ve které organizuje drážní dopravu zpravidla
traťový dispečer nebo určený výpravčí DOZ.
• text třetího řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
Traťový dispečer nebo určený výpravčí DOZ má …
• text druhého odstavce se upravuje následovně:
Místně řízená stanice s DOZ je stanice, ve které organizuje …
• text druhého řádku článku se upravuje následovně:
…vztahuje pouze na zaměstnance SŽDC nebo pouze na zaměstnance dopravce …
• text za prvním odstavcem článku se upravuje následovně:
Traťový dispečer je zaměstnanec s odbornou způsobilostí
k organizování a řízení drážní dopravy vyjma výpravčího DOZ,
který na určených traťových úsecích dálkově řídí řízenou oblast
nebo její část. Administrativní členění výkonu dopravní služby
traťovými dispečery v řízených oblastech je uvedeno v ZDD.
Ustanovení tohoto předpisu platná pro traťového dispečera platí i
pro výpravčího DOZ, který dálkově řídí více dopraven v jím řízené oblasti menšího rozsahu.
Výpravčí DOZ je zaměstnanec, který řídí celou řízenou oblast menšího rozsahu (místně jednu dopravnu nebo i dálkově více dopraven).
• text ve druhém řádku se upravuje následovně:
… výpravčích, traťových dispečerů a výpravčích DOZ. Při …
• text první věty prvního odstavce se mění následovně:
Vlak, jemuž nebyla přidělena kapacita dráhy ročním jízdním řádem, může …
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81
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170
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271
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Změna textu
• text poslední věty třetího odstavce se upravuje následovně:
Pro vlaky, jedoucí v trase ve zbytkové kapacitě dráhy, platí
veškerá ustanovení tohoto předpisu jako pro vlaky, jedoucí
v trase ad hoc, pokud v konkrétních případech není stanoveno jinak.
• text odstavce se upraví následovně:
Odklonová trasa je trasa vlaku potřebná pro jízdu vlaku po
odklonové trati. Vlak jedoucí po odklonové trase jede pod svým
původním číslem a podle jízdního řádu, který je pro tuto trasu
sestaven.
• text odstavce se upraví následovně:
Objízdná trasa je trasa vlaku potřebná pro jízdu vlaku po jiné trati nebo do jiného obvodu stanice (nádraží), než stanoví jeho TJŘ. Vlak jedoucí po objízdné trase jede pod svým původním
číslem podle podmínek, stanovených tabulkou 3 SJŘ (jízdní doby, stanovená rychlost, předepsaná brzdící procenta atd.).
• vložen nový článek následujícího znění:
Zpravovací stanice je stanice, která zpravuje vlaky ve
zpravovacích úsecích v obvodu určeném PND7 část A.
Zpravovací úsek je úsek mezi dvěma zpravovacími stanicemi určený pro zpravování vlaků o mimořádnostech při organizování a řízení drážní dopravy. Zpravovací úseky jsou stanoveny
v PND7 část A.
• články 82.-94. Na doplňky.
• text článku se upravuje následovně:
Hraničník je nepřenosné návěstidlo, které stanovuje místo, kde
na styku drah dochází ke změně provozovatele dráhy.
• text článku se doplní o následující text:
Ustanovení předchozí věty platí i pro upravený horní rychlostník
N se svislými černými pruhy.
• text v závorce v první větě článku se upravuje následovně:
…(připravují se ke složení odborné zkoušky), …
• text v závorce v prvním a druhém řádku prvního odstavce se
upravuje následovně:
…(složili příslušnou odbornou zkoušku, ale připravují se ke složení zkoušky praktické způsobilosti) …
• za první odstavec se doplní následující text:

Zaměstnanec, který je pověřen kontrolou dopravní
služby, může v mimořádných případech (např. zdravotní indispozice zaměstnance ve službě) na nezbytně nutnou dobu samostatně vykonávat dopravní službu na příslušném
pracovišti za těchto podmínek:
a) na příslušném pracovišti není ve službě jiný odborně
způsobilý zaměstnanec,
b) je odborně způsobilý k výkonu dopravní služby na tomto
pracovišti dle vnitřních předpisů SŽDC, je odborně způsobilý k samostatnému výkonu dopravní služby na tomto pracovišti dle předchozího článku,
c) na příslušném pracovišti provádí běžnou kontrolní činnost.
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40
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40
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45
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45
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47
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57
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57
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Změna textu
• za první odstavec se doplní následující text:
Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na zaměstnance,
který je pověřen kontrolou dopravní služby a na pracovišti provádí běžnou kontrolní činnost.
• text ve třetím řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… ruční návěsti) a výpravčího oprávněného vypravovat vlaky návěstí Odjezd, je červená …
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Výpravčí, který je pověřen dohledem nad výpravčím ve výcviku nebo v zácviku, je označen modrou stejnokrojovou čepicí.
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Výpravčí, který sleduje jízdu vlaku ze služební místnosti,
musí mít při sledování jízdy vlaku na hlavě stejnokrojovou čepici
(např. výpravčí na odbočce).
• text v prvním řádku se upravuje následovně:
Zaměstnanec, dávající RPN, ruční návěsti Výstraha a Stůj,
příp. další ruční návěsti určené k organizování drážní dopravy,
musí mít …
• text článku se upravuje následovně:
… zaměstnance a časových údajů uvede odkaz na počítačový
záznam s jeho označením a případně i body odevzdávky dopravní služby, které nejsou uvedeny v počítačovém záznamu a
jsou předepsané ZDD. V počítačovém záznamu se uvedou body
odevzdávky dopravní služby, předepsané ZDD.
• text první věty se upravuje následovně:
… nástupci a v době, ve které nedojde tímto úkonem …
• text první věty druhého odstavce se upravuje následovně:
… končí záhlaví v úrovni odjezdového návěstidla pro opačný
směr jízdy, platného …
• text třetí věty prvního odstavce se ruší bez náhrady a poslední
věta prvního odstavce se upravuje následovně:
… náhradních klíčů, kde musí být uvedeno označení náhradních
klíčů, tvary štítků a typy klíčů.
• text článku se upravuje následovně:
… jednou během směny. ZDD může interval prohlídek obsluhujícímu zaměstnanci SŽDC stanovit jinak (na základě podkladů
OSPD) nebo prohlídku výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek nařídit i jinému odborně způsobilému zaměstnanci.
• text první věty se upravuje následovně:
Po prohlídce výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek obsluhujícím zaměstnancem, jiným odborně způsobilým zaměstnancem
nebo zaměstnancem provádějícím čištění a mazání, zapíše zaměstnanec, který prohlídku provedl, výsledek …
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
K hovorům při výkonu dopravní služby, popř. k hovorům souvisejícím s výkonem …
• text v prvním řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… nejméně 21 dnů před dnem …
• text druhého řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… zpraveni způsobem, stanoveným jejich vnitřním …
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60

601

60

603

60

603

62

628

62

628

64
64

652
656

67

697

Změna textu
• text v posledním řádku třetího odstavce se upravuje následovně:
… však po dobu 21 dnů.
• text v třetím řádku se upravuje následovně:
… řízení provozu, příslušným zpravovacím stanicím a všem …
• text ve čtvrtém řádku se upravuje následovně:
… v příslušném zpravovacím úseku. Zaměstnanci, odpovědní …
• text článku za první větou prvního odstavce se upravuje následovně:

… musí být označeno indikátorovou tabulkou se šipkou.
Seřaďovací návěstidla, opakovací seřaďovací návěstidla, spádovištní návěstidla a opakovací spádovištní návěstidla, kromě seřaďovacích návěstidel ve funkci označníku u
levé krajní koleje ve stanicích se zaústěnou dvou a vícekolejnou tratí, popř. se souběhem tratí, lze umísťovat vlevo
přímo u koleje pouze výjimečně a se souhlasem ředitele
příslušného odboru SŽDC12 **). Takto umístěná návěstidla,
kromě seřaďovacích návěstidel ve funkci označníku u levé
krajní koleje ve stanicích se zaústěnou dvou a vícekolejnou
tratí, popř. se souběhem tratí, musí být označena indikátorovou tabulkou se šipkou a uvedena v ZDD.
U neproměnných návěstidel může být indikátorová tabulka se šipkou umístěna bezprostředně pod nebo nad návěstidlem.
Indikátorová tabulka s šipkou je černá, na kratší …

• text poznámky pod čarou se doplní následovně:
12)
V době schválení změny č. 2 předpisu SŽDC D1 je to Odbor
automatizace a elektrotechniky.
**)
Na seřaďovací návěstidla, opakovací seřaďovací návěstidla,
spádovištní návěstidla a opakovací spádovištní návěstidla umístěna vlevo přímo u koleje, kromě seřaďovacích návěstidel ve
funkci označníku, se doplní indikátorové tabulky se šipkou (ve
smyslu článku 628) nejpozději k zahájení platnosti GVD
2015/2016.
• číslo poznámky pod čarou se opravuje na 13)
• číslo poznámky pod čarou se opravuje na 14)
• text článku se doplní o následující text:
Nelze-li pro složitější poměry jednoznačně určit, zda má být
stanice v TJŘ označena značkou „P“ nebo „N“, použije se značka
„N“. Obdobně, nelze-li jednoznačně určit, zda má být stanice
označena značkou „P“ či nikoliv (stanice s rychlostní návěstní
soustavou), pak v případě, že vlak odjíždí či může odjíždět na
návěst odjezdového návěstidla bez rychlostní návěstní soustavy,
se použije značka „P“.
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Změna textu
• oprava druhého a sedmého obrázku zleva:

68

699

69

711

69

713

70

715

75

783

86

901

• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Nelze-li pro složitější poměry jednoznačně určit, zda má být
stanice v TJŘ značkou „B“ označena, použije se značka „B“
vždy.
• oprava druhého obrázku zleva:

• text článku se upravuje následovně:
Ve stanicích bez odjezdových návěstidel jsou všechny vlaky
v příslušném směru jízdy pravidelně zastavující a strojvedoucí
musí v ŽST s vlakem zastavit, pokud nejsou splněny podmínky
pro projetí vlaku, stanovené tímto předpisem. V době výluky dopravní služby jsou vlaky v takové stanici vlaky projíždějícími,
kromě vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících a vlaků, které mají v TJŘ značku „“ před časovým údajem příjezdu
vlaku.
• text v závorce se upravuje následovně:
(žluté světlo doplněné pod ním dvěma …
• text článku se upravuje následovně:
Příklad samostatné opakovací světelné předvěsti:
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94

1007

94

1007

95

1026

95

1027

97

1075

99

1110

99

1110

103

1153

107

1202

Změna textu
• text třetího řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
„Odjezdové návěstidlo S4 se neobsluhuje, vlak 65434 ze čtvrté
koleje do Protivína odjezd“
• text čtvrtého a pátého řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
„Vložené návěstidlo VL5 a odjezdové návěstidlo L5-13 se neobsluhují, vlak 83212 z páté koleje do Prahy-Radotína odjezd“.
• text článku se doplní o novou odrážku následujícího znění:
c) na skutečnost, že vjezdové návěstidlo odbočky bez odjezdových návěstidel nebo ŽST zaústěných jedním zhlavím zároveň
plní funkci předvěsti následujícího vjezdového návěstidla, oddílového návěstidla AH, hradla nebo hlásky, popř. krycího návěstidla. Následující návěstidlo může být umístěno i na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost.
• text článku se upravuje následovně:
Předvěstní upozorňovadla podle předchozího článku se umisťují:
a) na stožáry příslušných návěstidel nebo
b) bezprostředně před příslušná návěstidla nebo
c) na krakorce (lávky) pod, nad či vpravo vedle příslušného
návěstidla.
Předvěstní upozorňovadla podle písmen b) a c) předchozího článku se umisťují k poslední výhybce v dopravnách s kolejovým rozvětvením:
a) je-li z této dopravny možný odjezd vlaků do více směrů a
b) pouze pro směr, pro který je příslušné návěstidlo předvěstí
následujícího návěstidla.
• za první odstavec se doplní nový odstavec s následujícím textem:
Přenosné návěstidlo může být vyrobeno i z odrazového materiálu a za snížené viditelnosti se smí používat pouze ke krytí vyloučené koleje (výhybky, kolejové křižovatky), tj. bez svítilny
s červeným světlem.
• mezi odrážku b) a c) se vloží nová odrážka c) s následujícím
textem:
c) strojvedoucí za odjezdu vlaku kolem nástupiště, na kterém se
nacházejí osoby (tato povinnost se týká nástupišť
s úrovňovým přístupem přes kolej, ze které vlak odjíždí);
• vložením nové odrážky c) se mění i číslování následujících odrážek c) – h) na d) – i)
• text článku se upravuje následovně:
… na styku drah dochází ke změně provozovatele dráhy.
Hraničník se neumisťuje na styku drah se zahraničním provozovatelem dráhy.
• text v závorce článku se mění následovně:
(černá na kratší straně postavená deska, na desce písmena "V" a
"Z" v jiné výškové úrovni, doplněná bílými odrazkami a červený
pruh začínající nad levým dolním rohem a končící pod pravým
horním rohem)
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Změna textu
• u článku se upravuje obrázek následovně:

107

1202

110

1233

110

1234

110

1235

110

1235

110

1235

111

1254

111

1254

111
117

1255
1337

117

Nový
1338

• text v pátém a šestém řádku článku se upravuje následovně:
… návěsti Začátek rádiového systému GSM-R bylo toto …
• text názvu návěsti se upravuje následovně:
Návěst Začátek rádiového systému GSM-R
• text názvu návěsti se upravuje následovně:
Návěst Konec rádiového systému GSM-R
• text pátého řádku se mění následovně:
… přikazuje neprodleně odregistrovat rádiové …
• článek doplněn o nový odstavec následujícího znění:
Návěstidlo s touto návěstí se umisťuje pouze v případě, nenásleduje-li za tímto návěstidlem jiný traťový rádiový systém.
• vložen nový článek 1254 následujícího znění:
Návěst Zvýraznění přenosného návěstidla (oranžový pruh,
který kopíruje obrys přenosného návěstidla; může být i z odrazového materiálu) upozorňuje strojvedoucího na umístění přenosného návěstidla.
Může se umisťovat na přenosná návěstidla pro jejich zvýraznění. Význam takto označeného přenosného návěstidla se tímto
zvýrazněním nemění.
• vložen nový obrázek.

• články 1255.-1261. Na doplňky.
• číslo poznámky pod čarou se opravuje na 15)
• za článek 1337 vložen nový článek 1338 s následujícím zněním:
Pokud jsou na horním rychlostníku N (při
umístění dvou rychlostníků N nad sebou) svislé
černé pruhy na levém a pravém okraji a v obou
černých pruzích vždy tři pod sebou umístěné bílé
kruhy (není-li celé návěstidlo z odrazek, jsou kruhy
z odrazek), přikazuje tento rychlostník strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla při jízdě stanovených vozidel (tj. vozidel, která jsou schopna průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm) nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla, pokud bude u všech vozidel vlaku nebo posunového dílu zatížení na nápravu nejvíce 18 tun.
Splnění podmínek pro možnost využití rychlosti podle
upravených horních rychlostníků oznámí strojvedoucímu dopravce.
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Nový
1339

117
Nový
1340

117

1338
1339
1339
1340
1341

117

118

1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1352

121

1387

118

118

Změna textu
• za nový článek 1338 vložen nový článek 1339 s následujícím
zněním:
Pokud je při umístění dvou rychlostníků N nad sebou horní
rychlostník N se svislými černými pruhy, předvěstí případný
předvěstník N vždy jen traťovou rychlost dolního rychlostníku N.
Předvěstění dvěma předvěstníky N se v tomto případě nesmí
použít.
• za nový článek 1339 vložen nový článek 1340 s následujícím
zněním:
Traťová rychlost pro vozidla, umožňující využití rychlosti
podle horních rychlostníků N se svislými černými pruhy je uvedena v tabulce 06b, sloupec 7, TTP.
Hnací vozidla, umožňující využití rychlosti podle horních
rychlostníků N se svislými černými pruhy se určují pomocí kombinace údajů o maximálním využitelné hodnotě nedostatku převýšení [sloupec 2 tabulka 1j předpisu SŽDC (ČD) D2/1] a rozhodného zatížení na nápravu.
Pro posouzení rozhodného zatížení na nápravu se pro hnací vozidla použije údaj maximální hmotnosti na nápravu, uvedený
v tabulkách 1a-h předpisu SŽDC (ČD) D2/1 - Doplněk a v aplikaci IS REVOZ.
• původní článek 1338 se přečísluje na článek č. 1341.
• číslo poznámky pod čarou se opravuje na 16)
• původní článek 1339 se přečísluje na článek č. 1342.
• původní článek 1340 se přečísluje na článek č. 1343.
• původní článek 1341 se přečísluje na článek č. 1344 a doplní se
třetí odstavec následujícího znění:
Je-li třeba v jednom úseku současně umístit více rychlostníků R s různou rychlostí, které se vzájemně překrývají, tak se smí
umístit pouze jeden rychlostník R s nejnižší rychlostí.
• původní článek 1342 se přečísluje na článek č. 1345.
• původní článek 1343 se přečísluje na článek č. 1346.
• původní článek 1344 se přečísluje na článek č. 1347.
• původní článek 1345 se přečísluje na článek č. 1348.
• původní článek 1346 se přečísluje na článek č. 1349.
• původní článek 1347 se přečísluje na článek č. 1350.
• původní článek 1348 se přečísluje na článek č. 1351.
• článek 1352.-1359. Na doplňky.
• text prvního odstavce článku se upravuje následovně:
Strojvedoucímu je dovoleno zvyšovat rychlost teprve tehdy,
až poslední vozidlo mine tabuli K (případně tabuli Z). U tabule
Z pouze v případě následují-li za sebou dvě pomalé jízdy (nebo
následuje-li nepředvěstěná pomalá jízda), kde dochází u druhé
pomalé jízdy (u nepředvěstěné pomalé jízdy) ke zvýšení traťové
rychlosti.
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122

1388

126

1438

126

1438

127

1454

128

1466

132

1505

132

1509

133

1515

134

1520

134

1520

Změna textu
• text článku se upravuje následovně:
Strojvedoucí (zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) jedoucí v den platnosti dočasné pomalé
jízdy, musí být o této pomalé jízdě vždy zpraveni písemným rozkazem včetně časového vymezení její platnosti (od – do hodin).
Návěstidla pro dočasnou pomalou jízdu smí být v kolejišti
umístěna pouze ve dnech, ve kterých je uvedeno časové vymezení jejich platnosti. V těchto dnech návěstidla pro dočasnou
pomalou jízdu, v době mimo časové vymezení platnosti dočasné
pomalé jízdy pro strojvedoucího vlaku nebo PMD (zaměstnanec
v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu), neplatí.
Ve dnech, kdy nebude dočasná pomalá jízda zavedena, musí
být tato návěstidla zakryta nebo odstraněna.
• text prvního řádku odstavec b) se upravuje následovně:
… pracovním místem výpravčí zpravovací (výchozí) …
• text odstavec c) se upravuje následovně:
… výpravčí zpravovací (výchozí) stanice;
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
Nenávěstí-li světelný výstražný terč, varovné návěstidlo …
• text článku se doplní o nový odstavec s textem následujícího
znění:
Návěst Vlak se blíží, umístěná na pracovním stroji, vozidle
nebo na ZAV, dává dále návěst Pracovní místo, pískejte.
• text posledního odstavce se upravuje následovně:
Zajišťovací prostředky si musí v potřebném počtu zajistit
dopravce; nemá-li dopravce k dispozici předepsané zajišťovací
prostředky (zarážky, uzamykatelné podložky) při nepředpokládaném odstavení vozidla (vozidlo neschopné jízdy), zapůjčí mu tyto
zajišťovací prostředky provozovatel dráhy. Počet a druh zajišťovacích prostředků, které je možno zapůjčit dopravci pro výše
uvedené případy, musí být uveden v ZDD. Pro zajištění vozidel
uzamykatelnou podložkou dopravce, musí mít dopravce k tomuto
souhlas výpravčího a klíče (číselné kódy) od zámků uzamykatelných podložek se uloží (oznámí) na místo určené ZDD.
• text v hlavičce tabulky v prvním sloupci se upravuje následovně:
pro rozhodný spád
• text prvního odstavce článku se mění následovně:
Má-li se ve stanici, na spádu do 2,5 ‰ včetně, na vlaku vyměnit nebo přechodně odvěsit hnací vozidlo, lze odstavené vozidlo (vozidla) ponechat bez zajištění ručními brzdami po dobu
maximálně 30 minut a to zajištěná pouze průběžnou brzdou s
odvětraným hlavním potrubím. Při odstavení dvou a více vozidel
musí být účinkující průběžná brzda nejméně u pětiny vozů (přednostně ložených), nejméně však u dvou vozů.
• text v prvním řádku prvního odstavce článku se mění následovně:
… odstavovat vozidla (včetně hnacích vozidel) jen na koleje …
• text ve třetím řádku prvního odstavce se mění následovně:
… uzamykatelnou podložkou pro zajištění boční ochrany jízdních
cest. Klíče (číselné kódy) od zámků uzamykatelných podložek se
uloží (oznámí) na místo určené ZDD.
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134

1523

134

1524

142

1648

143

1664

144

1676

144

1676

144

1678

144

1679

144

1687

144

1692

144

1692

Změna textu
• text odrážky b) se upravuje následovně:
b) zakázat odstavování vozidel na spojovacích kolejích;
• ve článku se text „stavebním“ nehradí textem „rozhodném“.
• článek se doplní o nový odstavec následného znění:
Pod pojmem trvalý posun je pro potřeby tohoto předpisu myšlen
posun prováděný tzv. místními posunovými zálohami dopravce,
které jsou určeny pro provádění posunu pouze v příslušné stanici.
• text článku se upravuje následovně:
Strojvedoucí musí své povinnosti plnit sám nebo může jejich
plněním pověřit vedoucího posunové čety. V takovém případě
pak odpovídá za jejich splnění vedoucí posunové čety.
Předpisem dopravce však může být vedoucí posunové čety
trvale pověřen plněním stanovených povinností strojvedoucího
při posunu s posunovou četou.
Na základě prokazatelného požadavku dopravce musí být
zapracováno do technologické pomůcky GVD – „Pokyny pro výkon dopravní služby“, že vedoucí posunové čety je pověřen
sjednáváním posunu.
Vedoucí posunové čety však nesmí být strojvedoucím
(předpisem dopravce) pověřen činnostmi, které vyplývají z povinností a charakteru práce strojvedoucího (např. sledováním
návěstidel, na která při jízdě posunového dílu vidí nebo volnosti
posunové cesty při tažení posunového dílu, obsluhou průběžné
brzdy apod.), nebo které musí plnit současně jak strojvedoucí,
tak vedoucí posunové čety.
• text druhého řádku článku se upravuje následovně:
… zaměstnanec řídící posun (nebo z jeho pověření vedoucí posunové čety); při posunu …
• text třetího a čtvrtého řádku článku se upravuje následovně:
… pro posun, nebo k návěstidlu s návěstí Konec vlakové cesty,
nebo k návěstidlu s návěstí Hranice izolovaného úseku nebo k
námezníku (k hrotu jazyka výhybky, k výkolejce) v sousedním …
• text třetího řádku se upravuje následovně:
… řídícího posun nebo vedoucího posunové čety, je-li pověřen
sjednáváním posunu, o místu …
• text první věty článku se upravuje následovně:
Je-li strojvedoucímu nebo členovi posunové čety …
• text v prvním řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… zaměstnance řídícího posun přímo nebo prostřednictvím vedoucího posunové čety o postavené …
• text druhé věty prvního odstavce článku se upravuje následovně:
Výpravčí smí dát svolení k posunu, jen když je mu znám dopravce, který bude posunovat, dopravcem požadovaná technologie posunu a trakce (tzn. elektrická, motorová, parní) všech
činných hnacích vozidel zařazených v posunovém dílu.
• text první věty druhého odstavce se upravuje následovně:
… zaměstnanci řídícímu posun nebo vedoucímu posunové čety,
je-li pověřen sjednáváním posunu, a výhybkářům, v jejichž posunovacím …

Stránka 14 z 44

Strana

Článek

144

1692

144

1692

145

1694

145

1709

145

1709

145

1714

147

1731

147

1732

147

1734

Změna textu
• text odrážky b) se upravuje následovně:
b) čas, kdy se smí zahájit posun; čas, kdy má být povolený posun nejpozději ukončen;
• text posledního odstavce se upravuje následovně:
Při tomto svolení upozorní výpravčí zaměstnance řídícího posun nebo vedoucího posunové čety, je-li pověřen sjednáváním
posunu, na mimořádnosti, které zaměstnanci řídícímu posun nebo vedoucímu posunové čety nemohou být známy a ovlivňují
bezpečné provádění posunu (např. zajištění vozidel proti ujetí zarážkami místo ručními brzdami). Při posunu elektrickým hnacím
vozidlem musí výpravčí informovat zaměstnance řídícího posun
nebo vedoucího posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, i o vypnutí (popř. zapnutí) nebo nesjízdnosti trakčního vedení
(včetně způsobu projíždění elektrických dělení nebo úsekových
děličů, je-li výpravčímu znám) a o případném neumístění nebo
poruše návěstidel pro elektrický provoz. Jedná-li se o trvalý posun, může výpravčí o mimořádnostech strojvedoucího zpravit písemným rozkazem při prvním sjednávání posunu a tento písemný rozkaz platí do doby, než dojde ke změně obsazení strojvedoucího nebo zrušení původního písemného rozkazu vydáním
nového písemného rozkazu.
• text první věty článku se upravuje následovně:
Svolení výpravčího k posunu platí jako souhlas k posunu,
ale jen pro jízdu k nejbližšímu nepřenosnému návěstidlu platnému pro posun nebo k návěstidlu s návěstí Konec vlakové cesty,
nebo k návěstidlu s návěstí Hranice izolovaného úseku nebo k
námezníku (k hrotu jazyka výhybky, k výkolejce).
• text druhé věty se upravuje následovně:
… řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, dohodne …
• text třetí věty článku se upravuje následovně:
… posunovat, dopravcem požadovaná technologie posunu a
trakce (tzn. elektrická, motorová, parní) všech činných hnacích
vozidel zařazených v posunovém dílu.
• text třetího řádku odrážky a) se upravuje následovně:
… přejezd s PZZ, musí výhybkář dát navíc i souhlas …
• text v závorce ve čtvrtém a pátém řádku se mění následovně:
… (při posunu kolem nástupišť s mimoúrovňovým přístupem) …
• text článku se upravuje následovně:
… vedoucí posunové čety.
Ustanovení tohoto odstavce platí i v případě, že čelo taženého posunového dílu stojí mimořádně za nepřenosným návěstidlem platným pro posun.
• text článku se upravuje následovně:
Po ukončeném posunu smí zaměstnanec řídící posun nebo
vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, nechat stát vozidla přes námezník, na záhlaví, na spojovacích kolejích a na kolejových spojkách jen se svolením výpravčího.
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148

1744

148

1745

148

1746

148

1748

148

1749

148

1750

148

1751

149

1751

149

1751

150

1757

151

1767

151

1796

157

1897

157
160

1898
1950

Změna textu
• text článku se upravuje následovně:
Zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, musí včas před zahájením posunu
informovat výpravčího o požadované technologii posunu (požadavky na provedení posunu, na kterých kolejích je záměr provádět posun, předpokládaná doba posunu), pokud není tato technologie uvedena v TTP nebo v technologických pomůckách GVD
(Plán obsazení dopravních kolejí, Grafikon provozních procesů
stanice, Pokyny pro výkon dopravní služby nebo Rozvrh sjednaných pravidelných obsluh vleček).
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
Zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, musí před zahájením …
• text článku se upravuje následovně:
Pokud nedal výhybkář souhlas k posunu zaměstnanci řídícímu posun přímo nebo prostřednictvím vedoucího posunové čety, při posunu s posunovou četou, nesmí zaměstnanec řídící posun v posunovacím obvodu výhybkáře zahájit posun.
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
Zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, je při posunu …
• text druhého řádku posledního odstavce se upravuje následovně:
… plnění) vždy vedoucí posunové čety.
• text první věty druhého odstavce se upravuje následovně:
Dostal-li zaměstnanec řídící posun nebo vedoucí posunové čety,
při posunu s posunovou četou, souhlas …
• text ve druhém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… řídící posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, výpravčímu …
• text v prvním řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… posun nebo vedoucí posunové čety, je-li pověřen sjednáváním posunu, ve stanicích …
• mezi článek 1751 a 1752 se vloží nový nadpis následujícího
znění:
Povinnosti strojvedoucího
• text článku přesunut jako nový odstavec článku 1767 a článek
1757 Na doplňky.
• článek doplněn o nový odstavec následujícího znění:
Je-li zaměstnancem řídícím posun jiný zaměstnanec, než
strojvedoucí, má při posunu ještě povinnosti vedoucího posunové čety uvedené v předchozím odstavci.
• text prvního řádku třetího odstavce se upravuje následovně:
… odpovídá strojvedoucí posunovacího hnacího …
• vložen nový článek následujícího znění:
Je zakázáno povolit posun na kolej, ze které je postavena
vlaková cesta, bez zpravení strojvedoucího posunového dílu o
skutečnostech, že kolej je obsazena odjíždějícím vlakem, a bez
určení místa, kde musí posunový díl zastavit.
• články 1898.-1904. Na doplňky.
• text druhé věty se škrtá bez náhrady.
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161

2003

161

2003

162
162
162

2018
2016
2018

162

2018

163

2025

163

2025

167

2097

170

2145

170

2148

170

2149

171

2154

171

2154

172

2180

Změna textu
• text první věty prvního odstavce se upravuje následovně:
… nebo v těsné blízkosti před kolejnicovým stykem ve směru pohybu kolejových vozidel, jakož …
• text první věty druhého odstavce se upravuje následovně:
… se nesmějí klást na kolejnice v dlažbě, na kolejnice …
• číslo poznámky pod čarou se opravuje 18).
• číslo poznámky pod čarou se opravuje na 17).
• číslo poznámky pod čarou se opravuje 18).
• doplněna nová odrážka f) následujícího znění:
f)
jízdě následného vlaku ze širé tratě pro uvázlý vlak.
• text v pátém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… vlaku, musí určený zaměstnanec dopravce zkontrolovat, zda
skutečná …
• text první věty druhého odstavce se upravuje následovně:
Pokud je součet brzdících vah menší, musí být strojvedoucí vyrozuměn o nižší stanovené rychlosti.
• text v osmém řádku článku se upravuje následovně:
… strojvedoucího zpravit, v případě jízdy přes přejezd, o jízdě
přes …
• text druhé věty druhého odstavce se upravuje následovně:
Změna trasy, časové polohy, stanovené …
• za druhý odstavec doplněn nový text:
Na tratích provozovaných SŽDC se nesmí současně vyskytovat více tras vlaků se stejným číslem vlaku. Za současný výskyt
více tras vlaků se stejným číslem vlaku se nepovažuje vlak, který
se nachází ve výchozí stanici a má nesouhlas s jízdou vlaku (nesouhlas s jízdou daného vlaku je generován na základě nesplnění stanovených podmínek provozovatelem dráhy). V případě výskytu shodných čísel vlaku musí být provedeno mimořádné přečíslování vlaku. Mimořádné přečíslování vlaku provádí provozní
dispečer na základě souhlasu dopravce. Pokud není možné dopravce kontaktovat, je provozní dispečer oprávněn mimořádně
přečíslovat vlak i bez souhlasu dopravce, a mimořádné přečíslování oznámí dopravci po obnovení kontaktu dodatečně.
O mimořádném přečíslování musí být informováni výpravčí,
strojvedoucí a dopravce, lze-li dopravce kontaktovat.
• text první věty článku se upravuje následovně:
Pro výkon dopravní služby vydává provozovatel dráhy tyto pomůcky GVD:
• text ve třetím řádku třetího odstavce se upravuje následovně:
… ředitel OŘ nebo jím stanovený zástupce povolit výjimku.
• text pátého odstavce se upravuje následovně:
Ve sloupci 7 se u vlaků v mimořádných trasách a vlaků
podle potřeby číslo (vjezdové) odjezdové koleje neuvádí. Na tratích provozovaných dle předpisu SŽDC D3 se uvádí jen u pravidelných vlaků a u mimořádných vlaků, které mají v TJŘ určenu
vjezdovou (odjezdovou) kolej.
• text ve čtvrtém řádku v posledním řádku se upravuje následovně:
… strojvedoucích ve zpravovací (výchozí) stanici písemným rozkazem po dobu 21 dnů …
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173

2182

173

2182

173

2182

174

2193

174

2206

174

2206

174

2207

174

2208

175

2208

Změna textu
• text ve druhém řádku článku se upravuje následovně:
… přidělení kapacity dráhy.
• text ve třetím řádku se upravuje následovně:
… TJŘ (trasa, časové údaje, stanovená …
• text se doplní o nový odstavec následujícího znění:
V případě mimořádného přečíslování vlaku se strojvedoucí
řídí TJŘ původního vlaku, pokud neobdržel pro nové číslo vlaku
nový TJŘ. V tomto případě musí být strojvedoucí zpraven písemným rozkazem např. takto: „Z Kolína do Nymburka pojedete
jako vlak číslo 95201 a řiďte se TJŘ vlaku 1871.“.
V případě, že se jedná o náhradní osobní vlak jedoucí jako
náhrada vlaku osobní dopravy, řídí se strojvedoucí TJŘ původního vlaku, pokud neobdržel nový TJŘ.
V případě, že strojvedoucí mimořádně nemá na hnacím vozidle TJŘ příslušného vlaku, může se řídit tabulkou 5a příslušného SJŘ (u lokomotivních vlaků tabulkou 5). Výběr vhodné trasy
tabulky 5a, resp. 5 provede strojvedoucí na základě rychlosti vlaku, skutečných brzdících procent a způsobu brzdění.
• odrážka h) se ruší bez náhrady.
• text první věty článku se upravuje následovně:
Vlaky osobní dopravy s přepravou cestujících se podle kvality,
rychlosti a četnosti zastavování rozdělují na tyto druhy vlaků:
• text posledního odstavce článku se odstraňuje bez náhrady.
• text článku se upravuje následovně:
Expresní vlaky (Ex) jsou mezinárodní, nebo vnitrostátní
dálkové vlaky s pobyty pro nástup/výstup cestujících jen v nejdůležitějších stanicích nebo zastávkách s minimální stanovenou
rychlostí 140 km/h.
Rychlíky (R) jsou mezinárodní, nebo vnitrostátní dálkové
vlaky s pobyty pro nástup/výstup cestujících jen v důležitých stanicích nebo zastávkách s minimální stanovenou rychlostí 90
km/h.
Spěšné vlak (Sp) jsou mezinárodní, nebo vnitrostátní vlaky
s pobyty pro nástup/výstup cestujících jen v některých stanicích a
zastávkách s minimální stanovenou rychlostí 80 km/h.
Osobní vlaky (Os) jsou ostatní mezinárodní, nebo vnitrostátní vlaky osobní přepravy s přepravou cestujících.
Soupravové vlaky (Sv) jsou vlaky osobní dopravy bez přepravy cestujících, zajišťující přemístění souprav vozů osobní dopravy, elektrických a motorových vozů a jednotek do výchozí nebo z konečné stanice ostatních druhů vlaků osobní dopravy,
popř. na/z technické (hygienické) údržby.
Minimální stanovené rychlosti u jednotlivých druhů vlaků
uvedené v tomto článku, nemusí být v určitém úseku splněny za
podmínky, že stanovená rychlost vlaku dosahuje nejvyšší traťové
rychlosti daného úseku.
V odůvodněných případech může provozovatel dráhy stanovit druh vlaku i odlišně.
• text druhé věty článku se upravuje následovně:
Rozdělují se na tyto druhy vlaků:
• text posledního odstavce článku se odstraňuje bez náhrady.
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175

2209
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2210

176

2214

176

2216

Změna textu
• text článku se upravuje následovně:
Expresní nákladní vlaky (Nex) jsou mezinárodní nebo vnitrostátní vlaky pro dálkovou přepravu zboží s minimální stanovenou rychlostí 100 km/h, kterou jsou vzhledem k nasazeným vozidlům a hmotnosti schopny reálně vyvinout a udržet.
Průběžné nákladní vlaky (Pn) jsou vlaky určené pro přepravu zátěže mezi stanicemi zpravidla bez manipulace na trase.
Manipulační vlaky (Mn) jsou vlaky určené k rozvozu zátěže
do sousedních nebo mezilehlých stanic, ke svozu zátěže ze sousedních nebo mezilehlých stanic a k provedení dalších manipulací.
Vlečkové vlaky jsou vlaky určené pro obsluhu místa na širé
trati (vlečky, nákladiště) a vracející se po provedené obsluze
zpět. Vlečkový vlak nesmí být veden mezi dvěma (a více) různými ŽST. V závislosti na ZDD mohou vlečkové vlaky provádět obsluhu buď s uvolněním traťové koleje, nebo bez jejího uvolnění.
Při uvolnění traťové koleje je jízda vlečkového vlaku ukončena,
návrat zpět se provádí jako nový vlečkový vlak. Při obsluze bez
uvolnění traťové koleje je celá jízda i s návratem považována za
jediný vlak. Vlečkové vlaky mohou být určeny i pro jízdu ze stanice na vlečku, odbočující ze stanice, nebo opačně, pokud je tento
způsob obsluhy vlečky stanoven Smlouvou o styku drah. V takovém případě jejich jízdní řád sestavuje a vydává provozovatel
vlečky.
Lokomotivní vlaky jsou vlaky sestavené z hnacího vozidla
nebo skupiny hnacích vozidel (činných, pohotových k službě i
nečinných) a případně k nim přivěšených přípojných nebo řídících vozů, jedoucí jako vlak bez přepravy cestujících, nejde-li o
soupravový vlak, nebo ze speciálního hnacího vozidla (vozidel) a
případně k nim přivěšených příslušejících vozidel (např. technologická vozidla), tvořících s ním provozní jednotku.
Minimální stanovené rychlosti u jednotlivých druhů vlaků
uvedené v tomto článku, nemusí být v určitém úseku splněny za
podmínky, že stanovená rychlost vlaku dosahuje nejvyšší traťové
rychlosti daného úseku.
V odůvodněných případech může provozovatel dráhy stanovit druh vlaku i odlišně.
• článek použit na doplňky.
• text posledního řádku posledního odstavce se upravuje následovně:
… výpravčím provozní dispečer, provoznímu dispečerovi je povinen to oznámit dopravce.
Je-li nutné vést vlaky osobní dopravy po odklonové trase
(např. z důvodu mimořádné události či mimořádnosti na tratích
provozovaných SŽDC), je takový vlak veden s pořadím důležitosti daným kmenovým vlakem.
• text první věty článku se upravuje následovně:
Při stejném druhu vlaku je nutno pokládat za důležitější ten
vlak, který má vyšší stanovenou rychlost (nebo nejvyšší dovolenou rychlost), při stejném druhu vlaku a rychlosti mají vlaky přednost v pořadí:
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176

2217

176

2218

176

2218

176

2219
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2220

177

2221

177
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177
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178
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180

2290

181
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183

2321

Změna textu
• text ve druhém řádku článku se upravuje následovně:
… přidělena kapacita dráhy.
• text odrážky a) se mění následovně:
a) pravidelných trasách, tj. v trasách jedoucích podle kapacity dráhy, přidělené GVD …
• text odrážky b) se mění následovně:
b) mimořádných trasách (ad hoc), tj. v trasách jedoucích
podle kapacity dráhy, přidělené …
• text odrážky b) se doplňuje následovně:
V TJŘ na tratích D3 a RB se před druhovou zkratkou označují
slovem ”Rušící”;
• text odrážky ca) se doplňuje následovně:
Za trasu zvláštního vlaku se považuje i změna trasy s již dříve
přidělenou kapacitou dráhy z důvodu odklonu;
• text ve druhém řádku se upravuje následovně:
… bez přidělené kapacity dráhy příslušnému …
• text článku se upravuje následovně:
Následy se přidělují pouze v mimořádných případech, kdy
není k dispozici vhodná trasa. Použije se vždy nejvýhodnější
trasa z GVD podle rozhodnutí provozovatele dráhy (např. z hlediska délky trasy, rychlosti vlaku, brzdění, pobytů, druhu vlaku
atd.), přičemž každá trasa smí mít nejvíce tři následy.
Následy se nesmí používat na pohraničních tratích.
Označují se šestimístným číslem, kdy první číslice znamená
pořadové číslo následu a dalších pět číslic je číslo vlaku (číslo
vlaku s nižším počtem číslic se od leva doplní nulami - např. Pn
165220, Ex 200007, Os 309312).
Následy se ohlašují pouze šestimístným číslem.
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Maximální povolený náskok je 3 hodiny před přidělenou časovou polohou trasy. Maximální povolené zpoždění je 20 hodin
po přidělené časové poloze trasy. V případě vyšší odchylky je
dopravce povinen podat žádost o nové přidělení kapacity dráhy.
• text ve druhém řádku článku se upravuje následovně:
… zpraven ve zpravovací nebo výchozí …
• text druhého odstavce se doplňuje následujícím textem:
Je-li to účelné, tak v TTP může být délka vlaku osobní dopravy
uváděna i v metrech.
• text článku se upravuje následovně:
… s přidělenou kapacitou dráhy a normativem hmotnosti. Je-li
přesto nutné dopravovat větší hmotnost, stanovené jeho TJŘ,
oznámí dopravce tuto skutečnost příslušnému provoznímu dispečerovi. Jízda takového vlaku bude organizována tak, aby nedocházelo k narušení přidělených tras, které jsou přiděleny jiným
dopravcům, kromě tras přidělených ve zbytkové kapacitě dráhy,
nebo si dopravce požádá o nové přidělení kapacity dráhy s odpovídajícím normativem hmotnosti.
• text posledního odstavce se ruší bez náhrady.
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Změna textu
• text třetí věty článku se upravuje následovně:
Pokud vlak nebude z tohoto důvodu schopen dodržet jízdní
doby, stanovené jeho TJŘ, oznámí dopravce tuto skutečnost příslušnému provoznímu dispečerovi. Jízda takového vlaku bude
organizována tak, aby nedocházelo k narušení přidělených tras,
které jsou přiděleny jiným dopravcům, kromě tras přidělených ve
zbytkové kapacitě dráhy, nebo si dopravce požádá o nové přidělení kapacity dráhy s odpovídající rychlostí.
• text druhého odstavce článku se upravuje následovně:
… pro I. způsob brzdění, musí být v TJŘ uveden údaj, pro jakou
délku vlaku v metrech platí.
• text poslední věty se upravuje následovně:
Pokud vlak nebude z tohoto důvodu schopen dodržet jízdní
doby, stanovené jeho TJŘ, oznámí dopravce tuto skutečnost příslušnému provoznímu dispečerovi. Jízda takového vlaku bude
organizována tak, aby nedocházelo k narušení přidělených tras,
které jsou přiděleny jiným dopravcům, kromě tras přidělených ve
zbytkové kapacitě dráhy, nebo si dopravce požádá o nové přidělení kapacity dráhy s rychlostí, odpovídající skutečnosti.
• text článku se upravuje následovně:
Dopravce je povinen oznámit všechny mimořádnosti na vlaku a
to dříve, než se jeho jízda uskuteční. Mimořádnostmi na vlaku
jsou:
a) mimořádné zásilky;
b) vlaky jedoucí v kódu pro kombinovanou přepravu;
c) přeprava nebezpečných věcí (s kódovým označením dle
RID);
d) vojenské přepravy;
e) přepravy cestujících ve vlacích nákladní dopravy (kromě pravidelné přepravy dle GVD);
f) překročení normativu délky dle ustanovení příslušných TTP;
g) snížení rychlosti vlaku oproti stanovené rychlosti o 10 a více
km/h;
h) přeprava SHV dle D2/81 s uvedením přílohy, pod kterou je
vozidlo přepravováno, popř. v IS REVOZ;
i) všechny ostatní přepravy, pro které je vydáno jakékoliv omezující opatření pro jejich jízdu na požadované trase (např.
zkušební jízdy; zařazení vozidel, pro které platí rychlostníky
R apod.);
j) manipulace po trase nebo změna technologie práce na žádost dopravce, odchylná od platných pomůcek GVD;
k) zpoždění soupravového nebo lokomotivního vlaku jedoucího
pro vlak osobní dopravy.
Požadavek dopravce dle písmene j) je mimořádností pouze
pro stanice, jichž se požadavek týká.
Řízení provozu může pro přepravy s mimořádnostmi dle
písmene e), f), g), h) a i) stanovit omezující podmínky.
Mimořádnosti dle tohoto článku, kromě bodu c) a k), musí
být před jízdou vyhlášeny Plánem vlakové dopravy.
• text v závorce odrážky a) se upravuje následovně:
(do 7 dnů)
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Změna textu
• text odrážky b) se doplňuje následovně:
Pověřený zaměstnanec OSŘP následně oznámí vedoucímu dispečerovi příslušnou ŽST odstavení vlaku, číslo koleje a název
dopravce popř. další důležité skutečnosti.
• text ve třetím řádku se upravuje následovně:
… výhybkáři do zápisníku volnosti a správného …
• doplní se druhý odstavec následujícího znění:
Na základě podkladů dodaných OSPD smí ZDD povolit, že
předvídaný odjezd dávaný obsluhou zabezpečovacího zařízení
se může automaticky potvrzovat pouze tehdy, neplní-li výpravčí
přední stanice zároveň i povinnosti závoráře pro příslušný mezistaniční úsek a nemá indikaci správné činnosti PZZ v příslušném mezistaničním úseku dle předpisu SŽDC (ČD) Z2, a ani není povinen ohlásit čas předvídaného odjezdu zaměstnancům
stanice, kteří obsluhují PZZ na širé trati, popř. kteří mají povinnost sledovat činnost PZS na širé trati.
Je-li předvídaný odjezd dáván pomocí provozní aplikace,
může ZDD povolit automatické potvrzování předvídaného odjezdu pomocí provozní aplikace pouze tehdy, neplní-li výpravčí
před-ní stanice zároveň i povinnosti závoráře pro příslušný mezistaniční úsek a ani není povinen ohlásit čas předvídaného odjezdu zaměstnancům stanice, kteří obsluhují PZZ na širé trati,
popř. kteří mají povinnost sledovat činnost PZS na širé trati.
• text odrážky a) se upravuje následovně:
a) v mezistaničních úsecích, které jsou na jedné …
• text ve druhém řádku článku se upravuje následovně:
… koleje, zní nabídka: „Přijmete vlak 502 …
• číslo poznámky pod čarou se opravuje na 19).
• text posledního řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… řízené stanice s DOZ. Tyto výjimky …
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
… v mezistaničním oddílu a výpravčí …
• text posledního odstavce se škrtá bez náhrady.
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
Nejsou-li nástupiště zastávek vybavena mimoúrovňovými přístupy nebo ostrovními …
• text v závorce ve druhého řádku druhého odstavce se upravuje
následovně:
… (nástupiště s mimoúrovňovým přístupem) …
• text ve druhém řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… rozkazem ve zpravovací stanici nebo ve výchozí …
• text článku nahrazen článkem 2791.
• text článku přesunut do článku 2790 a číslo článku 2791 použito
na doplňky.
• text druhého řádku článku se upravuje následovně:
… výchozích a zpravovacích stanic …
• text druhého a třetího řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… zajištěna z obou stran uzamykatelnou podložkou. Klíč (číselný
kód) od zámku uzamykatelné podložky se uloží (oznámí) na místo určené ZDD.
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Změna textu
• text názvu článku se upravuje následovně:

C. PŘEDÁNÍ STANICE S DOZ NA MÍSTNÍ A DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ

• text první věty se upravuje následovně:
Pokud výpravčí v dálkově řízené stanici s DOZ zjistí, že došlo …
• text druhého řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… řízení červeně na nejbližší …
• text druhého a třetího řádku článku se upravuje následovně:
… stanic červeně na nejbližší volný dvouřádek dopravního deníku.
• text článku se upravuje následovně:
V místně řízené stanici s DOZ postupuje …
• text článku se upravuje následovně:
V dálkově řízené stanici s DOZ oznámení o možnosti zahájení výluky dokumentuje traťový dispečer do telefonního
zápisníku, a to i když je hovor zaznamenán záznamovým zařízením; zápis traťový dispečer přečte a OZOV musí jeho znění odsouhlasit. Je-li dálkově řízená stanice s DOZ obsazena zaměstnancem řízení provozu, dokumentuje oznámení i OZOV do telefonního zápisníku tohoto zaměstnance, uloženého v této stanici.
• text článku se upravuje následovně:
Při nepředpokládané výluce v dálkově řízené stanici s DOZ
oznámení o možnosti zahájení výluky dokumentuje traťový dispečer i OZOV stejně jako v předešlém článku.
• text druhého řádku se upravuje následovně:
… stanici s DOZ traťový dispečer, v místně řízené stanici s DOZ
výpravčí DOZ.
• text článku se upravuje následovně:
Je-li stanice s DOZ řízena dálkově, oznámení o skutečnostech potřebných k ukončení výluky dokumentuje traťový dispečer
do telefonního zápisníku, a to i když je hovor zaznamenán záznamovým zařízením; zápis traťový dispečer přečte a OZOV
musí jeho znění odsouhlasit. Je-li dálkově řízená stanice s DOZ
obsazena zaměstnancem řízení provozu, dokumentuje oznámení i OZOV do telefonního zápisníku tohoto zaměstnance, uloženého v této stanici.
• text prvního řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
Pokud v neobsazené dálkově řízené stanici s DOZ není …
• text ve druhém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… zařízení, zjišťuje se správné přestavení …
• text odrážky a) se upravuje následovně:
… více tratí nebo jede-li vlak z/do jiného směru než je dáno jeho
pravidelnou trasou v GVD. Při jízdě vlaku lichého čísla ve směru
jízdy vlaku sudého čísla a opačně, se musí takto doplnit příkaz k
přípravě vlakové cesty vždy;
• text ve čtvrtém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… cesty. Novák.“
• text ve čtvrtém řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… kanceláří. Novák.“
• text v pátém řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… do Krnova. Novák.“
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Změna textu
• text ve třetím řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… cesty. Novák.“
• text ve druhém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… kanceláří. Novák.“
• text ve třetím řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… do Krnova. Novák.“
• text v prvním a druhém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… povolit ředitel OŘ nebo jím stanovený zástupce.
• číslo poznámky pod čarou se opravuje na 20).
• text odrážky b) se upravuje následovně:
… pro vjezd vlaku telefonicky takto: „Druhé stanoviště. Pro vlak
563 na obsazenou první kolej postaveno a volno. Zeman.“;
• text třetího a čtvrtého odstavce se upravuje následovně (vzájemně se prohodí):
Zastavil-li vlak ve stanici před návěstidlem zakazujícím
jízdu, smí pokračovat v další jízdě po změně návěstního znaku
na návěst dovolující jízdu, pokud je tímto návěstidlem dovolena
výprava vlaku; v opačném případě musí být vypraven jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla.
Zastavil-li vlak z jiných důvodů, než podle předchozích odstavců, smí pokračovat v další jízdě teprve po odstranění příčiny
zastavení a pouze tehdy, byl-li již v této dopravně s kolejovým
rozvětvením vypraven.
• text posledního odstavce článku se upravuje následovně:
Stojí-li ve stanici vlak čelem za cestovým nebo vloženým
návěstidlem, postupuje se jako ve stanicích bez těchto návěstidel. Strojvedoucí smí uvést vlak do pohybu vždy jen po předchozí výpravě vlaku jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla
a strojvedoucí není povinen se v tomto případě přesvědčovat o
návěsti na tomto návěstidle.
• text poznámky pod čarou je zrušen bez náhrady:
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Na zastávce v obvodu stanice si strojvedoucí musí vždy vyžádat pokyn k jízdě od výpravčího v těchto případech:
a) dojde-li na ní ke změně směru jízdy vlaku a není zde další
jízda vlaku z obvodu zastávky povolována návěstí hlavního
návěstidla nebo
b) jestliže po změně směru jízdy vlaku, je mezi čelem vlaku a
nejbližším hlavním návěstidlem, ve směru jízdy vlaku, výhybka nebo přejezd s PZZ. Toto ustanovení platí i pro případ, že tímto nejbližším hlavním návěstidlem, je vjezdové
návěstidlo pro opačný směr jízdy.
• text v odrážce a) se upravuje následovně:
a) u odjíždějícího vlaku jen z dopravní koleje, u které …
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Změna textu
• text článku se mění následovně:
Ve stanicích, kde je dovolena výprava vlaků návěstí hlavního návěstidla, se dále postupuje podle těchto ustanovení:
a) vidí-li strojvedoucí, že nejbližší hlavní návěstidlo dovoluje odjezd vlaku (nebo tuto skutečnost zjistil z návěsti předchozího
hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti, vlakového zabezpečovače nebo dotazem u výpravčího), uvede po provedení dopravcem předepsaných úkonů
vlak do pohybu;
b) nemůže-li strojvedoucí zjistit, zda nejbližší hlavní návěstidlo
dovoluje odjezd vlaku (a ani tuto skutečnost nezjistil z návěsti
předchozího hlavního návěstidla, samostatné předvěsti, opakovací předvěsti nebo vlakového zabezpečovače), smí uvést
vlak do pohybu jen po výpravě vlaku jiným způsobem než
návěstí hlavního návěstidla.
• text článku se upravuje následovně:
Předpokládá-li nebo zjistí-li výpravčí, že strojvedoucí bude
vyžadovat výpravu vlaku jiným způsobem než návěstí hlavního
návěstidla, musí strojvedoucího informovat o změně způsobu
výpravy vlaku a teprve poté může provést výpravu vlaku včetně
obsluhy hlavního návěstidla.
Pokud výpravčí strojvedoucího neinformuje o změně způsobu výpravy vlaku dle předchozího článku, musí si strojvedoucí
bezprostředně před časem pravidelného odjezdu (před ukončením výstupu a nástupu cestujících u zpožděného vlaku, popř.
před oznámeným časem, byl-li informován o prodloužení pobytu)
výpravu vlaku od výpravčího vyžádat.
• vložen nový článek následujícího znění:
Pokud je ve stanicích, kde je dovolena výprava vlaků návěstí hlavního návěstidla, mezi čelem vlaku a nejbližším hlavním návěstidlem výhybka nebo přejezd s PZZ a poloha výhybky nebo
činnost PZZ není vzata do závislosti zabezpečovacího zařízení
pro příslušnou odjezdovou vlakovou cestu, musí ZDD stanovit
podmínky, za kterých smí výpravčí provést výpravu vlaku hlavním návěstidlem včetně, kdy smí příslušné návěstidlo obsloužit.
Stejným způsobem musí být ošetřen případ, kdy za výhybkou nebo přejezdem s PZZ je hlavní návěstidlo, které není platné
pro kolej, ze které je odjezd vlaku uskutečňován, ale je platné pro
kolej za uvedenou výhybkou nebo přejezdem s PZZ a poloha této výhybky nebo činnost PZZ není vzata do závislosti zabezpečovacího zařízení pro příslušnou odjezdovou vlakovou cestu. V
tomto případě musí být vlak z místa odjezdu vypravován výpravčím jiným způsobem než návěstí hlavního návěstidla.
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Změna textu
• vložen nový článek následujícího znění:
V ZDD musí být stanoveny podmínky, za kterých smí výpravčí dát strojvedoucímu pokyn k odjezdu vlaku ze zastávky v
obvodu stanice v případě, že:
a) na zastávce v obvodu stanice dochází ke změně směru jízdy
vlaku a není zde možné povolit další jízdu vlaku návěstí
hlavního návěstidla nebo
b) po změně směru jízdy vlaku, je mezi čelem vlaku a nejbližším
hlavním návěstidlem, ve směru jízdy vlaku, výhybka nebo
přejezd s PZZ. Toto ustanovení platí i pro případ, že tímto
nejbližším hlavním návěstidlem, je vjezdové návěstidlo pro
opačný směr jízdy.
• článek 2986.-2992. Na doplňky.
• text prvního odstavce se doplňuje následovně:
Výpravu vlaku rádiovým zařízením uskuteční výpravčí takto:
„Vlak 88 256 v Plané nad Lužnicí z páté koleje (z koleje jedna cé)
do Tábora odjezd“.
• text článku se upravuje následovně:
Ustanovení této části neplatí ve výhybnách a v těch případech, kde jsou ve stanici nástupiště s mimoúrovňovým přístupem
a cestující nemusí přecházet koleje. Dále se ustanovení této části netýkají vlaků s přepravou cestujících, které v dané stanici zastaví z dopravních důvodů a zastaví mimo prostor pro výstup a
nástup cestujících.
• text článku 3060 se nově zařadí před článek 3057 a přečísluje se
na 3057; původní články 3057, 3058, 3059 se přečíslují nově na
články 3058, 3059 a 3060.
• text v druhém řádku posledního odstavce se upravuje následovně:
… zpraví se ve zpravovací nebo výchozí stanici; není-li …
• text druhého řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… strojvedoucího výpravčí. Soupravový, …
• text druhého odstavce se upravuje následovně:
Dopravce musí mít k plánovanému mimořádnému zastavení
v zastávkách nebo nákladištích souhlas provozovatele dráhy
(pověřeného zaměstnance OSŘP nebo provozního dispečera).
• text ve čtvrtém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… výpravčí zpravovací stanice …
• text ve třetím řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… výpravčí zpravovací stanice …
• text čtvrtého a pátého řádku článku se upravuje následovně:
…, musí být vždy stanoveno, zda trasa vlaku ve stanici, v níž se
trasa lomí, je projíždějící nebo zastavující a strojvedoucí o tom
musí být zpraven písemným rozkazem.
Není-li strojvedoucí o tomto zpraven písemným rozkazem,
musí výpravčí považovat tento vlak za projíždějící.
• text ve druhém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… považovat za zpravený.
• text odrážky d) se upravuje následovně:
Toto ustanovení neplatí u objízdné trasy, která je vedena úvratí.
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234

3095

234
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234
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235

3109

235

3110

235

3121

236

3145

238

3164

239

3170

Změna textu
• text článku se upravuje následovně:
Ředitel OŘ nebo jím stanovený zástupce může povolit, že strojvedoucí o jízdě po objízdné trase nemusí být informováni a musí
zajistit, aby tato skutečnost byla uvedena v tabulce 3 SJŘ. Toto
ustanovení neplatí u objízdné trasy, která je vedena úvratí.
• před první odstavec článku se vloží nový odstavec následujícího
znění:
Pokyn k návratu vlaku z trati dává výpravčímu příslušný provozní dispečer po dohodě s dispečerem dopravce dotčeného
vlaku nebo, při nemožnosti spojení výpravčího s provozním dispečerem, o tom rozhodne výpravčí ve spolupráci se strojvedoucím dotčeného vlaku. O zahájení návratu vlaku z trati informuje
výpravčí příslušného provozního dispečera.
• před první odstavec článku se vloží nový odstavec následného
znění:
Strojvedoucí v případě zastavení vlaku před překážkou, kvůli které není možné pokračovat v další jízdě, neprodleně tuto skutečnost oznámí výpravčímu a bezodkladně nato příslušnému
dispečerovi dopravce buď přímo, nebo při nemožnosti spojení
prostřednictvím výpravčího a provozního dispečera.
• vložen nový článek 3109 následujícího znění:
Není-li z důvodu nesjízdnosti trati možný návrat vlaku z trati,
pokusí se výpravčí se strojvedoucím zorganizovat ve spolupráci
s provozním dispečerem návrat vlaku do nácestné zastávky či
na přejezd, kde by bylo možné provést bezpečnou evakuaci cestujících.
• článek 3110.-3116. Na doplňky.
• text ve druhém řádku článku se upravuje následovně:
… způsobilostí člena posunové čety nebo je-li …
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
K tomuto účelu je zakázáno používat vlaky osobní dopravy,
pokud by to vedlo k vzniku nebo navýšení jejich zpoždění.
• text posledního odstavce článku zrušit bez náhrady.
• text článku se upravuje následovně:
… výluky dopravní služby nařízeno VR nebo v rámci opatření
k zavedení vlaku (ad hoc).
Zrušení nebo zkrácení výluky dopravní služby nařízené VR
nebo v rámci opatření k zavedení vlaku (ad hoc), musí být předem projednáno s ředitelem OŘ nebo jím stanoveným zástupcem. V tomto případě vedoucí dispečer operativní příkaz nevydává.
Mimořádně může být výluka dopravní služby zrušena nebo
změněno její časové vymezení pouze z nařízení vedoucího dispečera a to operativním příkazem. Toto ustanovení se nevztahuje na ŽST, kde je zavedena trvalá výluka dopravní služby a případy dle předchozího odstavce.
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240

3187

241

3209

242

3222

243

3229

244

3248

246

3279

246

3279

246

3279

246

3279

248

3282

248

3282

248

3297

Změna textu
• text druhého a třetího odstavce se upravuje následovně:
Je-li nutno opravit (zrušit) zapsaný údaj, škrtne se tak, aby zůstal čitelný. Platný údaj se zapíše za (nad) škrtnutý údaj, není-li
stanoveno v konkrétních případech jinak. Je zakázáno používat
kuličkových per s náplní, kterou lze gumovat nebo jiným způsobem odstraňovat nebo zmizíkování textu zapsaného plnicím perem.
V dopravní dokumentaci je dovoleno používat zkratky, které
mají obecnou platnost, jako např. ŽST, km, h, min apod. Dále je
dovoleno používat obecně platné zkrácené názvy dopraven, zastávek nebo nákladišť nebo jejich zkratky povolené ZDD.
Zkrácené názvy dopraven, zastávek nebo nákladišť (kromě
srozumitelných zkrácených názvů používaných v písemných rozkazech) musí být schváleny schvalovatelem ZDD a v ZDD uvedeny. V ZDD povolené zkratky a zkrácené názvy dopraven, zastávek nebo nákladišť se nesmí používat v písemných rozkazech.
• text odrážky g) se upravuje následovně:
g) do sloupce 7 se zapíše ve zlomku, ze které koleje odjíždí a
ve jmenovateli, na kterou traťovou kolej je PMD dovolen (zkratkou názvu sousední stanice a případně i číslem traťové koleje)
nebo ze které traťové koleje je vjezd PMD dovolen (zkratkou
názvu sousední stanice a případně i číslem traťové koleje) a ve
jmenovateli na kterou kolej vjíždí;
• text prvního odstavce se doplní o následující text:
Telefonní hovory dokumentované v dopravním deníku se
v telefonním zápisníku nedokumentují.
• text odrážky b) se upravuje následovně:
b) do sloupce 2 se zapíše ve zlomku, ze které koleje odjíždí a
ve jmenovateli, na kterou traťovou kolej je PMD dovolen (zkratkou názvu sousední stanice a případně i číslem traťové koleje)
nebo ze které traťové koleje je vjezd PMD dovolen (zkratkou
názvu sousední stanice a případně i číslem traťové koleje) a ve
jmenovateli na kterou kolej vjíždí;
• vložena nová odrážka f) následujícího znění:
f)
všeobecný rozkaz pro PMD na vyloučenou kolej bílé
barvy s předtištěným zněním.
• text ve třetím řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… ohraničuje zpravovací úsek.
• text ve čtvrtém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… následujícím zpravovacím úseku.
• text v posledním řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… pro více zpravovacích úseků.
• text ve druhém řádku třetího odstavce se upravuje následovně:
… v následujícím zpravovacím úseku …
• text poslední věty prvního odstavce se upravuje následovně:
… nebyla uvedena do činnosti.
• text v prvním řádku třetího odstavce se upravuje následovně:
Obdobně postupuje strojvedoucí u předvěstí, …
• text prvního řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… ustanovení odst. b) a f) předchozího …
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249

3309

249

3309

249

3310

249

3312

250

3324

252

3367

254

3392

254

3393

265

3512

266

3530

267

3546

268

3554

271

3603

271

3606

Změna textu
• text poslední věty druhého odstavce se upravuje následovně:
… odbočky nebo v obvodu zastávky, kde přejezd dělí nástupiště
na dvě části.
• text odrážky b) se upravuje následovně:
b) text „Do ......... pojedete“ se nahradí textem „Z ......... do
......... pojedete“.
• text druhého řádku předposledního odstavce se upravuje následovně:
… z dálkově řízené stanice s DOZ, neobsazené …
• text v odrážce b) a c) se upravuje následovně:
b) text „Do ........ pojedete v mezistaničním oddílu“ se nahradí
textem „Pojedete v prostorovém oddílu mezi ........ a .......... “;
c) text „Do ......... pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním
oddílu“ se nahradí textem „Pojedete v prostorovém oddílu mezi
........ a ......... po nesprávné koleji“.
• text v prvním řádku se upravuje následovně:
… rozkazem Z ve zpravovací stanici …
• text ve druhém řádku článku se upravuje následovně:
… rozkazem (V, Op, Z nebo V PMD). Je to …
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Bude-li však nevyhnutelně nutné zajíždět s elektrickým hnacím
vozidlem směrem k vypnuté části elektrického trakčního vedení
(např. objíždění), musí vždy výpravčí strojvedoucího zpravit písemným rozkazem o vypnuté části trakčního vedení a o tom, že
elektrické hnací vozidlo nesmí se zdviženým sběračem projet
elektrické dělení (vzdušnou izolaci).
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
… při jejím vyřazení z provozu …
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
… při jejím vyřazení z provozu …
• vložen nový odstavec - text článku 3530.
… bílé světlo.
Výpravčí, kterému je ohlášeno, že na přejezdníku svítí přerušované bílé světlo, postupuje stejně jako při indikaci nouzového
stavu PZS.
• text článku přesunut do článku 3512. Číslo článku 3530 nově
použito na doplňky.
• za druhý odstavec vložen nový s následujícím textem:
Za poruchu PZZ se považuje i stav, kdy na přejezdu chybí
výstražná dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd“.
• text první věty článku se upravuje následovně:
Zpravovací (výchozí) stanice …
• text v prvním řádku článku se upravuje následovně:
Bez výlukového rozkazu se smí konat nepředpokládaná výluka:
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Závazná slovní znění pro zahájení a ukončení výluk součástí
dráhy, neuvedená v desáté části tohoto předpisu, jsou uvedena
v příloze 21.
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272
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272

3627

Změna textu
• doplněn nový článek č. 3607 následujícího znění:
Při výluce staniční koleje se za vyloučený úsek považuje celá kolej o užitečné délce, jak je uvede-na v ZDD. Na části nevyloučené staniční koleje od nepřenosného návěstidla k námezníku
výhybky smí být prováděny práce pouze se souhlasem zaměstnance obsluhujícího toto návěstidlo.
Za napěťovou výluku trakčního vedení koleje se pro potřeby
tohoto předpisu považuje výluka v délce trakčního vedení dle
platného schématu plánku trakčního vedení ve stanici.
• text upraven následovně:
3608.-3611. Na doplňky.
• článek zrušen, text přesunut do jiných článků:
číslo 3613. – 3623. Na doplňky.
• text článku se upravuje následovně:
Při předpokládané výluce je odpovědný zástupce OSPD povinen oznámit jméno a příjmení zaměstnance, který bude při výluce plnit povinnosti OZOV dle platných ustanovení předpisu
SŽDC D7/2.
Při nepředpokládané výluce traťové koleje je odpovědný zástupce OSPD povinen oznámit výpravčímu zápisem do telefonního zápisníku v jedné ze sousedních stanic jméno a příjmení
zaměstnance, který bude plnit povinnosti OZOV a zaměstnance
pro řízení sledu, včetně způsobu komunikace s nimi (číslo mobilního telefonu apod.). Při nepředpokládané výluce ve stanici toto
odpovědný zástupce OSPD oznámí výpravčímu stanice, kde se
výluka koná.
Oznámení je možné i telekomunikačním zařízením; odpovědný zástupce OSPD je povinen výpravčímu oznámit i telefonní
číslo, ze kterého volá. V takovém případě provede do telefonního
zápisníku zápis (včetně sděleného telefonního čísla) výpravčí, a
to i v případě, že je hovor zaznamenáván záznamovým zařízením.
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Změna v obsazení OZOV se v žádném případě nepovažuje
za změnu vydaného a platného zmocnění.
• text prvního odstavce se upravuje následovně:
Před zahájením předpokládané výluky oznámí OZOV výpravčímu stanice, určené VR, že podmínky určené VR k zahájení výluky jsou splněny, přípravné práce ukončeny a že výluka může
být zahájena, toto potvrdí zápisem v telefonním zápisníku výpravčího např. „Výluka dle ROV 63505 etapa B může být zahájena. Karas“. Pod tento zápis zapíše své jméno a příjmení, jména
a příjmení zaměstnanců pro řízení sledu, vedoucího výlukových
prací a organizačního zástupce zhotovitele (pokud je ustanoven).
Dále určí způsob komunikace mezi ním a výlukou dotčenými výpravčími, včetně způsobu komunikace se zaměstnancem pro řízení sledu. Pokud bude komunikace prováděna pomocí mobilního telefonu, tak uvede i jeho telefonní číslo.
• text ve třetím řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… zaměstnance, provede zápis o tom, že může být výluka zahájena na tomto pracovišti.
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282
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282
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3754

282

3755

Změna textu
• text první věty druhého odstavce se upravuje následovně:
… sousední stanici, zpravovacím (výchozím) stanicím …
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
V případě zahájení (ukončení) výluky součástí dráhy
v dálkově řízené stanici s DOZ se text doplní o název dopravny,
které se výluka týká takto: „Ve 14.30 v ŽST Jince zahájena
(ukončena) výluka …..“.
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Rozsahy napěťových sekcí trakčního vedení jsou zapracovány
do platných schémat napájení a dělení trakčního vedení (příloha
č. 14).
• text v šestém řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… o zpravení výpravčího zpravovací (výchozí) stanice.
• text třetího řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… opatřeních příkazem elektrodispečera výpravčí …
• text posledního odstavce se upravuje následovně:
… tiskopisech (příloha č. 23). Zaměstnanec pro řízení sledu může místo razítka stanice vydání písemného rozkazu (stanice zahájení jízdy PMD na vyloučenou kolej) název stanice napsat ručně.
• text druhé věty prvního odstavce se upravuje následovně:
Při nepřetržitých výlukách se pořadová …
• text názvu kapitoly II se upravuje následovně:
Vyhlašování plánu vlakové dopravy stanicím
• text první věty článku se upravuje následovně:
… jízdy vlaku podle přidělené kapacity dráhy.
• text třetím řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
… pokud je v plánu vlakové dopravy již …
• text třetího odstavce se upravuje následovně:
Výjimky, kdy vlak nemusí být na své objízdné trase zaveden
a odřeknut na původní trase jsou uvedeny v PND7 části B.
• text článku se ruší a číslo bude použito na doplňky.
• text článku se upravuje následovně:
Plán vlakové dopravy je souhrn všech schválených žádostí
dopravců, platných v daném čase, vyhlašovaný provozním dispečerem. Plán vlakové dopravy se stanicím vyhlašuje postupem,
uvedeným v předpise SŽDC D7.
• text článku se upravuje následovně:
Při poruše provozní aplikace plán vlakové dopravy provozní
dispečer telefonicky.
Při nemožném dorozumění s provozním dispečerem vyhlašuje plán vlakové dopravy stanicím svého zpravovacího úseku a
sousední zpravovací stanici výpravčí zpravovací stanice; po obnovení spojení oznámí provoznímu dispečerovi vše, co zařídil.
Není-li možné dorozumění ani se zpravovací stanicí, vyhlašuje
plán vlakové dopravy výpravčí té stanice, kde začíná nebo končí
možnost dorozumění. Ten pak vyhlašuje plán vlakové dopravy
ve směru jízdy vlaků až do nejbližší zpravovací stanice nebo do
stanice, kde nemožné dorozumění s provozním dispečerem končí.
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3800

288

3835

288

3844

289

3852

291

3887

291

3888

292

3894

292

3907

• text názvu kapitoly III se upravuje následovně:
Ohlašování plánu vlakové dopravy zaměstnancům na trati
• text odrážky a) se upravuje následovně:
a) nečinné hnací vozidlo je hnací vozidlo, které nemůže vyvíjet
tažnou sílu nebo je sice provozuschopné, ale není obsazeno
lokomotivní četou. Je-li to z technických nebo provozních důvodů nutné nebo účelné, doprovází je odborně způsobilý zaměstnanec. Nečinné hnací vozidlo elektrické trakce nesmí mít
zdvižené sběrače, a to ani v případě, když jej doprovází odborně způsobilý zaměstnanec. Hmotnost nečinného hnacího
vozidla se vždy započítává do dopravní hmotnosti vlaku;
• text třetího řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
Výpravčí zpravovací (výchozí) stanice …
• text poslední věty se upravuje následovně:
Pokud vlak nebude z tohoto důvodu schopen dodržet jízdní
doby, stanovené jeho TJŘ, oznámí dopravce tuto skutečnost příslušnému provoznímu dispečerovi. Jízda takového vlaku bude
organizována tak, aby nedocházelo k narušení přidělených tras,
které jsou přiděleny jiným dopravcům, kromě tras přidělených ve
zbytkové kapacitě dráhy, nebo si dopravce požádá o nové přidělení kapacity dráhy s rychlostí, odpovídající skutečnosti.
• text článku se upravuje následovně:
… nálepkami podle barevných vzorů uvedených v následujících
článcích. Nálepky mohou být v provedení na výšku nebo na šířku.
• text poznámky pod čarou č. 33 se upravuje následovně:
… zabezpečovač VZ LS) dle TSI CCS.
• text poznámky pod čarou č. 34 a 36 se upravuje následovně:
… změny č. 2 předpisu je to Odbor operativního řízení provozu.
• text poznámky pod čarou se upravuje následovně:
… změny č. 2 předpisu je to Odbor operativního řízení provozu.
• text se upravuje následovně:
… tohoto vzoru (nálepka může být bílá nebo modrá):
• obrázek článku se upravuje následovně:

292

3908

293

3910

293

3911

297

3974

• text druhé věty v odrážce f) se upravuje následovně:
… vyhlášením plánu vlakové dopravy.
• text druhého řádku druhého odstavce se upravuje následovně:
Není-li nutno omezit stanovenou …
• text druhého řádku článku se upravuje následovně:
… jen se svolením výpravčího …
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• text článku se upravuje následovně:
Pokud jsou výpravčímu známy skutečnosti, opravňující k
pochybám o volnosti nebo provozuschopnosti koleje, nebo výhybky v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením (jednotlivé
obvody musí být vymezeny v ZDD), který je fyzicky obsazen výpravčím, nesmí na ní dovolit jízdu kolejových vozidel, dokud nezjistí přímo nebo prostřednictvím jiného odborně způsobilého
zaměstnance její volnost, průjezdnost, a také skutečnost, že kolej, nebo výhybka není zjevně poškozena, zda nedošlo na koleji,
nebo výhybce ke zjevným změnám proti normálnímu stavu.
Zaměstnancem odborně způsobilým zjistit volnost a průjezdnost a zjevnou nepoškozenost koleje, nebo výhybky, ve
smyslu tohoto a následujícího článku, je zaměstnanec s odbornou způsobilostí výpravčí, výhybkář, vedoucí zaměstnanec PO s
odbornou zkouškou D-09, odborně způsobilý zaměstnanec příslušné OSPD a dále strojvedoucí posunového dílu (strojvedoucí
pouze volnost a průjezdnost koleje).
Zjištění volnosti a průjezdnosti a zjevné nepoškozenosti koleje, nebo výhybky v obvodu dopravny jiným odborně způsobilým zaměstnancem, než výpravčím vykonávajícím dopravní
službu v dopravně, musí tento zaměstnanec dokumentovat v telefonním zápisníku výpravčího (výhybkáře) nebo to ohlásí výpravčímu telekomunikačním zařízením. Je-li toto zjištění ohlašováno výpravčímu telekomunikačním zařízením, musí jej výpravčí
zapsat do telefonního zápisníku, a to i když je hlášení telekomunikačním zařízením zaznamenáno záznamovým zařízením. Výpravčí dále zapíše jméno, příjmení a pracovní zařazení zaměstnance, který hlášení o volnosti, průjezdnosti a zjevné nepoškozenosti koleje (výhybky) provedl.
Na základě vlastního zjištění volnosti, průjezdnosti a zjevné
nepoškozenosti koleje, nebo výhybky v obvodu dopravny nebo
na základě provedeného zápisu v telefonním zápisníku dle předchozího odstavce smí výpravčí povolit jízdu kolejových vozidel
přes dotčené místo rychlostí nejvýše 30 km/h (není-li nařízena
rychlost nižší), a to do doby provedení zápisu o provozuschopnosti koleje nebo výhybky odborně způsobilým zaměstnancem
OSPD; v případě, že je skutečnost, opravňující k pochybám o
volnosti nebo provozuschopnosti koleje, nebo výhybky, odstraněna udržujícím zaměstnancem, tak se považuje za takový zápis
i zápis o provozuschopnosti poruchou dotčeného zabezpečovacího zařízení.
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Změna textu
• doplní se nový článek 4021 s následujícím zněním:
Pokud jsou výpravčímu známy skutečnosti, opravňující k
pochybám o volnosti nebo provozuschopnosti koleje na širé trati,
příp. o volnosti nebo provozuschopnosti koleje, nebo výhybky ve
stanici s DOZ nebo v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením,
který není fyzicky obsazen výpravčím, nesmí na ní dovolit jízdu
vozidel, dokud nezjistí její volnost a průjezdnost.
Pokud se zjištění volnosti a průjezdnosti koleje na širé trati
provádí jízdou PMD, ve stanici s DOZ nebo v obvodu dopravny s
kolejovým rozvětvením, který není fyzicky obsazen výpravčím
jízdou posunového dílu, musí strojvedoucí ohlásit výpravčímu
zjištění stavu koleje, a výpravčí toto hlášení dokumentuje v telefonním zápisníku, kde dále uvede jméno, příjmení a OJ strojvedoucího.
Zjištění volnosti a průjezdnosti koleje na širé trati, nebo koleje ve stanici s DOZ, nebo v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, který není fyzicky obsazen výpravčím prováděné jiným
odborně způsobilým zaměstnancem než strojvedoucím posunového dílu, musí příslušný odborně způsobilý zaměstnanec zadokumentovat v telefonním zápisníku výpravčího (výhybkáře) nebo
ohlásit telekomunikačním zařízením (nemá-li možnost provedení
zápisu do příslušného telefonního zápisníku).
Na základě provedeného zápisu o volnosti a průjezdnosti
koleje na širé trati, nebo koleje ve stanici s DOZ, nebo v obvodu
dopravny s kolejovým rozvětvením, který není fyzicky obsazen
výpravčím, v telefonním zápisníku smí výpravčí povolit jízdu kolejových vozidel přes dotčené místo rychlostí nejvýše 30 km/h (není-li nařízena rychlost nižší), a to do doby provedení zápisu o
provozuschopnosti koleje na širé trati, nebo koleje ve stanici s
DOZ, nebo v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, který
není fyzicky obsazen výpravčím, odborně způsobilým zaměstnancem OSPD; v případě, že je skutečnost, opravňující k pochybám o volnosti nebo provozuschopnosti koleje, nebo výhybky,
odstraněna udržujícím zaměstnancem, tak se považuje za takový
zápis i zápis o provozuschopnosti poruchou dotčeného zabezpečovacího zařízení.
Ve všech výše uvedených případech, kdy je příslušné zjištění ohlašováno výpravčímu telekomunikačním zařízením, musí
jej výpravčí zapsat do telefonního zápisníku, a to i když je hlášení telekomunikačním zařízením zaznamenáno záznamovým zařízením. Výpravčí zapíše i jméno, příjmení a pracovní zařazení
zaměstnance, který hlášení provedl.
• článek 4022.-4026. Na doplňky.
• text druhého řádku článku se upravuje následovně:
… zásahu HZS nebo v případě nezasahování HZS nehodové
pohotovosti PO (požadavek …
• text názvu kapitoly III se upravuje následovně:
Ověření volnosti a průjezdnosti koleje
• text v prvním řádku prvního odstavce se upravuje následovně:
… průjezdnosti koleje na širé trati, dohodne …
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Část B

Změna textu
• mezi první a druhý odstavec se vloží nový odstavec následujícího znění:
Má-li výpravčí pochyby o volnosti a průjezdnosti koleje ve stanici s DOZ nebo v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením,
který není fyzicky obsazen výpravčím, ověří volnost a průjezdnost koleje pomocí posunového dílu. K tomu použije SHV nebo
po dohodě s provozním dispečerem a dopravcem jiné vhodné
hnací vozidlo.
• text prvního řádku třetího odstavce se upravuje následovně:
Strojvedoucí posunového dílu musí být …
• text třetího řádku třetího odstavce se doplňuje o následující text:
… Při jízdě nepřekročte rychlost 30 km/h.“.
• text článku se upravuje následovně:

Pokud byla výpravčímu ohlášena mimořádnost nebo ji
sám zjistil, i když ji nezpůsobil ani se na jejím vzniku nepodílel, musí ji vždy oznámit příslušným OS, kterých se tato
mimořádnost týká.
Výpravčí smí povolit jízdu kolejových vozidel přes místo dotčené mimořádností pouze:
a) tehdy, povoluje-li mu to předpis provozovatele dráhy ve
vztahu k poruchám či závadám na zabezpečovacím
zařízení a porucha či závada zabezpečovacího zařízení v dotčeném místě není v souběhu s jinou mimořádností vyžadující zápis o provozuschopnosti součástí
dráhy do telefonního zápisníku nebo
b) na základě vlastního zjištění volnosti, průjezdnosti a
zjevné nepoškozenosti koleje (výhybky) dle platných
ustanovení tohoto předpisu nebo
c) na základě zápisu o zjištění volnosti, průjezdnosti a
zjevné nepoškozenosti koleje (výhybky) v telefonním
zápisníku dle platných ustanovení tohoto předpisu nebo
d) na základě ohlášení a zápisu o provozuschopnosti
součástí dráhy do telefonního zápisníku (obdobný zápis, jako při ukončování výluky koleje) oprávněným
zaměstnancem41. Je-li toto hlášení ohlašováno výpravčímu telekomunikačním zařízením, musí jej výpravčí
zapsat do telefonního zápisníku, a to i když je hlášení
telekomunikačním zařízením zaznamenáno záznamovým zařízením. Výpravčí dále zapíše jméno, příjmení a
pracovní zařazení zaměstnance, který hlášení o provozuschopnosti součástí dráhy provedl.

• text názvu části se upravuje následovně:
B. NÁVĚSTI SVĚTELNÝCH HLAVNÍCH NÁVĚSTIDEL, UMÍSTĚNÝCH NA NEDOSTATEČNOU ZÁBRZDNOU VZDÁLENOST,
DOČASNĚ PONECHANÝCH V PROVOZU
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Změna textu
• text článku se upravuje následovně:
Návěst Rychlost 60 km/h a opakování návěsti Výstraha (žluté
světlo doplněné pod ním vodorovným žlutým pruhem, nad ním
bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku,
přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost,
rychlostí nejvýše 60 km/h a předvěstí na tomto návěstidle návěst
Stůj.
• text článku se doplní o následující obrázek:

• text článku se upravuje následovně:
Návěst Rychlost 80 km/h a opakování návěsti Výstraha (žluté
světlo doplněné pod ním vodorovným zeleným pruhem, nad ním
bílé světlo a nad bílým světlem žluté světlo) dovoluje jízdu vlaku,
přikazuje strojvedoucímu vlaku jet k následujícímu hlavnímu návěstidlu, umístěnému na nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost,
rychlostí nejvýše 80 km/h a předvěstí na tomto návěstidle návěst
Stůj.
• text článku se doplní o následující obrázek:

• článek 4218.-4226. Na doplňky.
• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
U návěstidel se dvěma červenobílými rameny je druhé červenobílé rameno [denní i noční návěst] ve svislé poloze.
• u článku se opravuje obrázek následovně:

• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
U návěstidel se dvěma červenobílými rameny je druhé červenobílé rameno [denní i noční návěst] ve svislé poloze.
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• u článku se opravuje obrázek následovně:
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315
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321

Související
předpisy a
normy

321

321

329
346

346
346

• text článku se doplní o nový odstavec následujícího znění:
U tříramenných návěstidel je druhé červenobílé rameno [denní
i noční návěst] ve svislé poloze.
• u článku se opravuje obrázek následovně:

• upraveno označení a název předpisu SŽDC D7/2 následovně:
SŽDC D7/2 - Organizování výlukových činností

• upraveno označení a název předpisu SŽDC Zam1 následovně:
SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při
provozování dráhy a drážní dopravy
• upraveno označení a název předpisu SŽDC (ČD) D7 následovSouvisející
ně:
předpisy a
SŽDC D7 - Předpis pro řízení provozu na tratích provozovaných
normy
Správou železniční dopravní cesty, statní organizace
• text u poznámky č. 2 se upravuje následovně:
Příloha č.
1)
U PZZ v obvodu stanice (zastávky) škrtněte a dopište „v ŽST“
4
(„v zastávce“).
• název přílohy se upravuje následovně:
Příloha
Příloha 10 – Evidence pomalých jízd, nepředpokládaných
č. 10
napěťových výluk trakčního vedení a pracovních míst
Příloha • text článku č. 5 v odrážce c) se upravuje následovně:
c) všem zpravovacím stanicím dle PND7 příslušné oblasti říč. 10
zení
a všem stanicím v příslušném zpravovacím úseku;
článek 5
Příloha • text článku č. 5 v odrážce d) se upravuje následovně:
d) DA SŽDC;
č. 10
článek 5
Související
předpisy a
normy
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346

Příloha
č. 10
článek 5

• do článku č. 5 nově vložena odrážka e) následujícího znění:
e) dalším adresátům po vzájemné dohodě.

346

Příloha
č. 10
článek 7

• text článku č. 7 v odrážce b) se upravuje následovně:
b) všem zpravovacím stanicím dle PND7 příslušné oblasti řízení a všem stanicím v příslušném zpravovacím úseku; DA
SŽDC;
• text článku č. 7 v odrážce c) se upravuje následovně:
c) DA SŽDC;

346

346

348
348
348
348

Příloha
č. 10
článek 7
Příloha
č. 10
článek 7
Příloha
č. 11
Příloha
č. 11
Příloha
č. 11
Příloha
č. 11

Změna textu

• do článku č. 7 nově vložena odrážka d) následujícího znění:
d) dalším adresátům po vzájemné dohodě.
• upraven text bodu 3 následovně:
3 - Zaměstnanec s odbornou zkouškou D-00 a upraven sloupec
č. 3 tabulky.
• v tabulce se předpis SŽDC (ČD) Op16 nahrazuje předpisem
SŽDC Bp1
• v tabulce se předpis SŽDC (ČD) D7 nahrazuje předpisem SŽDC
D7
• do tabulky doplněna Směrnice č. 70, kterou musí mít u sebe vedoucí dispečer a provozní dispečer.
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• sloupec 4 se upravuje následovně:

348

349
350

Příloha
č. 11

Příloha
č. 11
článek 3
Příloha
č. 12

350

Příloha
č. 12

350

Příloha
č. 12

350

Příloha
č. 12

Zaměstnanec, pracoviště
Předpis, směrnice, pomůcka

SŽDC D1
SŽDC (ČD) D2/1
SŽDC (ČD) D2/81
SŽDC D3
PND3
SŽDC D4 (po jeho vydání)
PNRB
SŽDC D7
PND7
SŽDC D7/2
SŽDC (ČD) D7/3
SŽDC Bp1
SŽDC (ČSD) T100
SŽDC (ČD) T108
SŽDC (ČD) Z1
SŽDC (ČD) Z2
SŽDC (ČD) Z11
Sešitové jízdní řády
Tabulky traťových poměrů
Listy NJŘ
Knižní jízdní řád
Rozkaz o zavedení GVD včetně příloh
Pomůcky ke GVD, vydávané dopravci
Seznam vlaků pro staniční zaměstnance
Seznam vlaků pro traťové zaměstnance
Obsluhovací řády
Přípojové provozní řády
ZDD
Směrnice č. 70



4

/

a
a
a
a

/

a
a

/
a
a
/

• text ve článku 3 se upravuje následovně:
Ředitel OŘ nebo jím stanovený zástupce může …
• upraveno označení a název předpisu SŽDC D7/2 následovně:
SŽDC D7/2 - Organizování výlukových činností
• upraveno označení a název předpisu SŽDC Zam1 následovně:
SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při
provozování dráhy a drážní dopravy
• upraveno označení a název předpisu SŽDC (ČD) D7 následovně:
SŽDC D7 - Předpis pro řízení provozu na tratích provozovaných
Správou železniční dopravní cesty, statní organizace
• upraveno označení a název předpisu SŽDC (ČD) D7/3 následovně:
SŽDC (ČD) D7/3 - Směrnice pro analýzu a výpočet plnění jízdního řádu na tratích SŽDC, s.o.

Stránka 39 z 44

Strana

Článek

350

Příloha
č. 12

350

Příloha
č. 12

350

Příloha
č. 12

351

Příloha
č. 12

351

Příloha
č. 12

351

351

352

352
353

Příloha
č. 12
článek 3
Příloha
č. 12
článek 4
Příloha
č. 13
článek 2
Příloha
č. 13
článek 3
Příloha
č. 14

353

Příloha
č. 14
článek 1

353

Příloha
č. 14
článek 3

359

Příloha
č. 20

Změna textu
• upraveno označení a název předpisu SŽDC (ČSD) D23 následovně:
Směrnice SŽDC č. 104 - Provozní intervaly a následná mezidobí
• upraveno označení a název směrnice SŽDC (ČD) M32 následovně:
Směrnice SŽDC č. 103 - Řešení ekologických škodních událostí
• upraveno označení a název předpisu SŽDC (ČD) Ok3 následovně:
SŽDC Zam3 - Předpis o stejnokroji zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty, statní organizace
• upraveno označení a název předpisu SŽDC (ČD) Op16 následovně:
SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
• za TNŽ 343109 vloženy nové směrnice následujícího znění:
Směrnice SŽDC č. 101 - Používání provozních aplikací s vazbou
na zabezpečovací zařízení
Směrnice SŽDC č. 102 - Používání provozních aplikací pro řízení
provozu a organizování drážní dopravy
• text ve článku 3 se upravuje následovně:
Ředitel OŘ nebo jím stanovený zástupce může …
• text v závorce ve článku 4 se upravuje následovně:
…(dálkově řízená stanice s DOZ apod.).
• text ve článku 2 se upravuje následovně:
Ředitel OŘ nebo jím stanovený zástupce může …
• text v závorce ve článku 3 se upravuje následovně:
…(dálkově řízená stanice s DOZ apod.).
• v odrážce 2) se text „stavebních“ nehradí textem „rozhodných“.
• text článku č. 1 se upravuje následovně:
Ředitel OŘ nebo jím stanovený zástupce může rozhodnout,
které z vypracovaných vývěsek mohou být uloženy na pracovišti,
nemusí však být vyvěšeny, nebo které vývěsky budou mít zaměstnanci pouze v elektronické podobě. Současně může rozhodnut o zpracování dalších vývěsek, výše neuvedených, které
mají nesporný význam pro zabezpečení organizování drážní dopravy v obvodu.
Stejně tak může povolit, aby byly některé schematické náčrtky sloučeny, nenaruší-li se jejich přehlednost.
• text v závorce ve článku 3 se upravuje následovně:
…(dálkově řízená stanice s DOZ apod.).
• v tiskopisu Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty se upravuje č. 5 následovně:
text „h“ v pravém sloupci se nahrazuje textem „min“
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Příloha • text článku se upravuje následovně:
B. ZAVÁDĚNÍ TELEFONICKÉHO DOROZUMÍVÁNÍ A TELEFOč. 21
NICKÉ HLÁŠENÍ O PROVEDENÍ PŘÍPRAVY VLAKOVÉ CESTY
článek 34
PŘI ÚDRŽBĚ NEBO PORUŠE TRAŤOVÉHO ZABEZPEČOVAČást B
CÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘI JÍZDĚ PO NESPRÁVNÉ KOLEJI
• text článku č. 34 se doplní o nový odstavec následujícího znění:
Telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty je nutPříloha
no zavést, na žádost udržujícího zaměstnance OSPD, na příč. 21
slušná pracoviště nejpozději před vydáním prvního příkazu k
článek 34
provedení přípravy vlakové cesty po žádosti tohoto zaměstnance.
Příloha • za článek č. 45 doplnit nové články 46.-49. na doplňky.
č. 21
Příloha • vkládá se nová část C. s následujícím textem:
C. VÝLUKY SOUČÁSTÍ DRÁHY
č. 21
Část C.
• vložen nový článek č. 50 následujícího znění:
Příklady některých závazných slovních znění pro zahájení výluk
součástí dráhy:
a) Napájecí stanice - stanice i trať:
„Ve 14.30 zahájena výluka napájecí stanice 6 kV. Aron.“
b) Zabezpečovací zařízení stanice:
„Ve 14.30 zahájena výluka staničního zabezpečovacího zařízení dle ROV 65006 (dle ROV 65006 etapa A). Aron.“
c) Zabezpečovací zařízení trať:
„Ve 14.30 zahájena výluka traťového zabezpečovacího zařízení (první) traťové koleje mezi stanicemi Chrudim - Chrudim
město dle ROV 65006 (dle ROV 65006 etapa A). Aron.“
d) PZZ stanice:
„Ve 14.30 zahájena výluka PZZ v km ….. dle ROV 65006
etapa A. Aron.“
e) Výluka výhybek:
„Ve 14.30 zahájena výluka výhybky č. ........ Aron.“
Příloha
f)
Výluka zhlaví:
č. 21
„Ve 14.30 zahájena výluka zhlaví směr ........ Aron.“
článek 50
g) Výluka záhlaví:
„Ve 14.30 zahájena výluka záhlaví (první) traťové koleje
směr ........ Aron.“
h) Výluka záhlaví a zhlaví:
„Ve14.30 zahájena výluka záhlaví (první) traťové koleje a
zhlaví směr ........ Aron.“
i)
Výluka záhlaví a výhybky:
„Ve 14.30 zahájena výluka záhlaví (první) traťové koleje
směr ....... a výhybky č. ........ Aron.“
j)
Výluka záhlaví a traťové koleje:
„Ve 14.30 zahájena výluka záhlaví (první) traťové koleje
směr ....... a výluka (první) traťové koleje mezi stanicemi
Adamov - Blansko. Aron.“
k) Výluka trakčního vedení staniční koleje:
„Ve 14.30 zahájena výluka napětí trakčního vedení staničních kolejí č.... dle ROV 65006 etapa A. Aron.“
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• vložen nový článek č. 50 následujícího znění:
Příklady některých závazných slovních znění pro ukončení výluk
součástí dráhy:
a) Napájecí stanice - stanice i trať:
„Ve 14.30 ukončena výluka napájecí stanice 6 kV. Aron.“
b) Zabezpečovací zařízení stanice:
„Ve 14.30 ukončena výluka staničního zabezpečovacího zařízení dle ROV 65006 (dle ROV 65006 etapa A). Aron.“
c) Zabezpečovací zařízení trať:
„Ve 14.30 ukončena výluka traťového zabezpečovacího zařízení (první) traťové koleje mezi stanicemi Chrudim - Chrudim
město dle ROV 65006 (dle ROV 65006 etapa A). Aron.“
d) PZZ stanice:
„Ve 14.30 ukončena výluka PZZ v km ….. dle ROV 65006
etapa A. Aron.“
e) Výluka výhybek:
„Ve 14.30 ukončena výluka výhybky č. ........ Aron.“
Příloha
f)
Výluka zhlaví:
č. 21
„Ve 14.30 ukončena výluka zhlaví směr ........ Aron.“
článek 51
g) Výluka záhlaví:
„Ve 14.30 ukončena výluka záhlaví (první) traťové koleje
směr ........ Aron.“
h) Výluka záhlaví a zhlaví:
„Ve 14.30 ukončena výluka záhlaví (první) traťové koleje a
zhlaví směr ........ Aron.“
i)
Výluka záhlaví a výhybky:
„Ve 14.30 ukončena výluka záhlaví (první) traťové koleje
směr ....... a výhybky č. ........ Aron.“
j)
Výluka záhlaví a traťové koleje:
„Ve 14.30 ukončena výluka záhlaví (první) traťové koleje
směr ....... a výluka (první) traťové koleje mezi stanicemi
Adamov - Blansko. Aron.“
k) Výluka trakčního vedení staniční koleje:
„Ve 14.30 ukončena výluka napětí trakčního vedení staničních kolejí č.... dle ROV 65006 etapa A. Aron.“
Příloha • text pátého řádku třetího odstavce článku č. 11 se upravuje následovně:
č. 22
…
vlaků vedených hnacími vozidly elektrické závislé trakce.
článek 11
Příloha • text druhého řádku pátého odstavce článku č. 11 se upravuje
následovně:
č. 22
… musí být na elektrizovaných tratích umístěna ...
článek 11
Příloha • text ve druhém řádku článku se upravuje následovně:
… s návěstí Začátek rádiového systému GSM-R na vzdálenost
č. 22
…
článek 31
Příloha • text článku se odstraní bez náhrady
č. 22
článek 33
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Příloha • článek se přečísluje na č. 33
č. 22
článek 34
Příloha • článek se přečísluje na č. 34
č. 22
článek 35
Příloha • vložena nová příloha č. 23
VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro PMD na vyloučenou kolej
č. 23

Časová náročnost provedení změny č. 2 předpisu SŽDC D1 je 15 minut.
Vydání 2. změny předpisu SŽDC D1 nevyžaduje vykonání mimořádné zkoušky.
Po provedení změny tyto pokyny vložte do předpisu za poslední list!
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