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Účinnost od 10. června 2018

Změna č. 4 předpisu SŽDC D1 je vydávána z důvodu novelizace Vyhlášky 173/1995 Sb.
ke dni 21. března 2018 (ustanovení u návěstí pro ETCS) a nutnosti vydání změny ustanovení
článků 2214 a 2215 předpisu SŽDC D1, které byly měněny výnosem č. 3, č. 4 a č. 5 k předpisu
SŽDC D1. Ustanovení článků 2214 a 2215 předpisu SŽDC D1 je měněno v souladu
s požadovaným textem od Ministerstva dopravy.
Vydáním změny č. 4 předpisu SŽDC D1 se zrušuje:
a) Výnos č. 3 k předpisu SŽDC D1 a Výnos č. 1 k předpisu SŽDC D3, č.j. S 11008/2016SŽDC-O12, schválen dne 9. května 2018;
b) Výnos č. 4 k předpisu SŽDC D1, č.j. 12343/2017-SŽDC-GŘ-O12, schválen dne
27. března 2017;
c)

Výnos č. 5 k předpisu SŽDC D1, č.j. S 44896/2017-SŽDC-GŘ-O12, schválen dne
20. listopadu 2017.

Výše zrušované výnosy jsou zapracovány do změny č. 4 předpisu SŽDC D1. Ke změně
č. 4 předpisu SŽDC D1 nebylo zpracováno „PROHLÁŠENÍ NAVRHOVATELE O BEZPEČNOSTI“ (ve
smyslu článku 16 nařízení EU č. 402/2013), neboť změny vyplývají ze změny vyhlášky
173/1995 Sb. a zapracovaných ustanovení výnosů č. 3, č. 4 a č. 5 k předpisu SŽDC D1, které
byly posuzovány při tvorbě těchto výnosů a jsou uloženy u příslušných „Obalů schvalovacích
spisů DAP“.
Časová náročnost provedení změny č. 4 předpisu SŽDC D1 je 15 minut.
Vydání změny č. 4 předpisu SŽDC D1 nevyžaduje vykonání přezkoušení.
Změnu č. 4 předpisu SŽDC D1 zaznamenejte do „Záznamu o změnách“. Rukopisné
opravy neprovádějte; u článku (u rozsahu znalostí) dotčeného touto změnou uveďte text:
„Viz změna č. 4“.
Do elektronické verze předpisu SŽDC D1 bude změna č. 4 zapracována gestorem a jeho
aktuální znění bude zveřejněno obvyklým způsobem.
Veškeré změny budou následně zapracovány do novelizace předpisu SŽDC D1, která bude
vydávána tiskem (formou výměny listů).
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11

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí zaměstnanci s odbornou způsobilostí k organizování a řízení
drážní dopravy je doplněna úplná znalost článku 1240.

12

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro zaměstnance OZOV; zaměstnance pro řízení sledu;
zaměstnance SŽDC pověřené řízením a prováděním posunu je doplněna úplná
znalost článku 2034.

12

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro zaměstnance s odbornou zkouškou výhybkář je
doplněna úplná znalost článku 2034.

12

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro zaměstnance s odbornou zkouškou strážník oddílu je
doplněna úplná znalost článku 2034.

13

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro zaměstnance s odbornou zkouškou závorář je doplněna
úplná znalost článku 2034.

14

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro strojvedoucího SŽDC je doplněna úplná znalost článku
2034.

15

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro zaměstnance pohotovosti OSPD je doplněna úplná
znalost článku 2034.

16

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro zaměstnance udržující zabezpečovací zařízení;
zaměstnance, kteří organizují údržbu zabezpečovacího zařízení a zajišťují
a kontrolují jeho technické parametry je doplněna úplná znalost článku 1240.

16

Rozsah
znalostí

 v rozsahu znalostí pro dopravce je doplněna úplná znalost článku 2034.

17

Zkratky

 vložena nová zkratka:
ERMTS - Evropský systém řízení železniční dopravy (European Rail Traffic
Management Systém)

21

21

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Dráha je dopravní cesta, určená k pohybu železničních kolejových
vozidel, včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti
a plynulosti drážní dopravy. Dráhy se z hlediska účelu a významu dělí na
celostátní, regionální, místní, zkušební a vlečky.
Místní dráha je dráha místního významu oddělená od celostátní nebo
regionální dráhy. Místní dráha je oddělená, umožňuje-li přesun drážního
vozidla na jinou dráhu jen s použitím zvláštního technického zařízení nebo
slouží-li výhradně provozování neveřejné osobní drážní dopravy, osobní drážní
dopravy pro potřeby cestovního ruchu nebo provozované historickými vlaky.
Zkušební dráha je dráha, která slouží zejména k provádění zkušebního
provozu drážních vozidel nebo zkoušek pro schválení typu nebo změny typu
drážních vozidel a drážní infrastruktury.
Dráha - vlečka (dále jen „vlečka“) je dráha, která slouží vlastní potřebě
provozovatele vlečky nebo jiného podnikatele a je zaústěna do dráhy
celostátní, dráhy regionální nebo do jiné vlečky.

21

23

 druhý odstavec článku se nahrazuje tímto zněním:
Kapacitou dráhy se rozumí její využitelná průjezdnost umožňující
rozvržení požadovaných tras vlaků na určitém úseku dráhy v určitém období.
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67

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Jízda se zvýšenou opatrností je takový způsob jízdy, při kterém musí
strojvedoucí od vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem (centrálním
přechodem) dávat opakovaně návěst Pozor, dokud čelo vlaku (posunového
dílu) nemine přejezd (centrální přechod). V úseku alespoň 60 m před
přejezdem (centrálním přechodem) až do okamžiku, kdy čelo vlaku
(posunového dílu) mine přejezd (centrální přechod), smí jet strojvedoucí
rychlostí nejvíce 10 km/h. Pokud byl strojvedoucí zpraven o jízdě se zvýšenou
opatrností ve vzdálenosti kratší než 250, popř. 60 m před přejezdem
(centrálním přechodem), jedná takto od místa zpravení. Obdobně postupuje
strojvedoucí při plnění pokynu pro jízdu přes přejezd, daného štítem Op.
Před náhle vzniklou překážkou na přejezdu musí strojvedoucí využít všech
dostupných prostředků pro zastavení vlaku nebo posunového dílu.

179

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Krycí návěstidlo je hlavní návěstidlo pro krytí nákladišť, odbočných
výhybek vleček na širé trati, přejezdů s PZZ, centrálních přechodů
vybavených výstražným zařízením pro přechod kolejí apod. Krycí návěstidlo
může být zřízeno i v dopravně D3 nebo dopravně RB pro krytí přejezdů s PZS
a/nebo centrálních přechodů vybavených výstražným zařízením pro přechod
kolejí, umístěných v dopravně D3 nebo dopravně RB, popř. v její blízkosti.

202

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Přejezdník je stožárové nepřenosné návěstidlo, které informuje
strojvedoucího o tom, zda musí jet k přejezdům s PZZ nebo k centrálnímu
přechodu vybavenému výstražným zařízením pro přechod kolejí se zvýšenou
opatrností, či nikoliv.
Přejezdníky jsou:
a) kmenové, které jsou před příslušným PZZ nebo před centrálním
přechodem vy-baveným výstražným zařízením pro přechod kolejí
umístěny nejméně na zábrzdnou vzdálenost;
b) opakovací, které jsou před příslušným PZZ nebo před centrálním
přechodem vybaveným výstražným zařízením pro přechod kolejí
umístěny na vzdálenost, která je kratší než zábrzdná vzdálenost.
Pro kmenové přejezdníky a opakovací přejezdníky je v předpisech pro
provozování dráhy a organizování drážní dopravy používán společný pojem
„přejezdník“.

203

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Přenosný přejezdník je neproměnné přenosné návěstidlo s návěstí
Otevřený přejezd, které se umísťuje při poruše nebo výluce PZZ anebo při
poruše nebo výluce výstražného zařízení pro přechod kolejí. Pro toto
návěstidlo platí veškerá ustanovení předpisů pro provozování dráhy
a organizování drážní dopravy jako pro kmenový přejezdník, pokud v těchto
ustanoveních není stanoveno jinak.

37

237

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Výstražný kolík je varovné nepřenosné návěstidlo. Toto návěstidlo je
umístěno před přejezdem, který nemá PZZ. Přenosné návěstidlo výstražný
kolík se za podmínek, stanovených tímto předpisem, umísťuje před přejezd
nebo centrální přechod, jehož zabezpečovací zařízení je v poruše (popř. je
vyloučeno), není-li porucha (výluka) zabezpečovacího zařízení návěstěna
přenosným přejezdníkem.

61

626

 Název návěsti Neproměnné návěstidlo ETCS se nahrazuje názvem Stop
značka ETCS.

936

 třetí odstavec se nahrazuje tímto zněním:
Je-li toto návěstidlo závislé na správné činnosti PZS (centrálního přechodu
vybaveného výstražným zařízením pro přechod kolejí) nebo je-li činnost PZS
(centrálního přechodu vybaveného výstražným zařízením pro přechod kolejí)
závislá na návěsti dovolující jízdu na krycím návěstidle, musí písemným
rozkazem nařídit i jízdu přes dotčené přejezdy a/nebo centrální přechody se
zvýšenou opatrností. Tato po-vinnost musí být na základě podkladů od OSPD
uvedena v ZDD.
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35
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1110

 text odrážek dc) a dd) se nahrazuje tímto zněním:
dc) při zpravení písemným rozkazem o jízdě k přejezdu (centrálnímu
přechodu) se zvýšenou opatrností – nejméně třikrát od vzdálenosti
alespoň 250 m před přejezdem, dokud čelo prvního jedoucího vozidla
neopustí přejezd;
dd) před přejezdem (centrálním přechodem) s přejezdníkem s návěstí
Otevřený přejezd, popř. je-li přejezdník poškozen – nejméně třikrát od
vzdálenosti alespoň 250 m před přejezdem, dokud čelo prvního jedoucího
vozidla neopustí přejezd;

1146

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Vlak se blíží ke kmenovému přejezdníku (bílá
čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska s
černým okrajem a jedním svislým černým pruhem uprostřed;
kryje-li kmenový přejezdník více než jeden přejezd nebo
centrální přechod, je v horní části vzdálenostního upozorňovadla
kmenového přejezdníku vyznačen černou číslicí s bílými
odrazkami počet krytých přejezdů nebo centrálních přechodů)
upozorňuje
na
vzdálenost
k nepřenosnému
kmenovému
přejezdníku, nebo i na počet přejezdů vybavených PZZ nebo centrálních
přechodů vybavených výstražným zařízením pro přechod kolejí, jejichž stav
kmenový přejezdník návěstí, je-li počet přejezdů nebo centrálních přechodů
více než jeden.

1162

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Místo zastavení (bílá obdélníková deska s
červeným okrajem, postavená na delší straně) strojvedoucímu
přikazuje zastavit co nejblíže před touto návěstí čelo
zastavujícího vlaku nebo PMD, vjíždějícího do stanice,
dopravny D3 nebo dopravny RB.
V dopravnách D3 toto ustanovení platí při křižování vlaků
(PMD) v těchto dopravnách.
Je-li návěst Místo zastavení umístěna před centrálním přechodem, musí
před touto návěstí zastavit čelo zastavujícího vlaku nebo PMD vždy.
Na širé trati přikazuje návěst Místo zastavení strojvedoucímu
nezavěšeného postrku, ukončujícího v tomto místě jízdu, nebo strojvedoucímu
vlaku a PMD (zastavujících v tomto místě) zastavení co nejblíže před touto
návěstí.

1174

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Hranice izolovaného úseku (nízký bílý sloupek
s červenou hlavicí a s černým vodorovným pruhem) stanovuje
začátek a konec místa, za které musí vlak nebo posunový díl
zajet při úvraťové jízdě, kde je zakázáno odstavit vozidla nebo
kde je dovoleno zastavit jen výjimečně, a to jen na dobu
nezbytně nutnou nebo stanovuje místo, za kterým nesmí stát
vozidla na dopravních kolejí ve stanici, v dopravnách D3 nebo v dopravnách
RB, aby nebyla vyvolána výstraha na přejezdu s PZS (na centrálním přechodu
vybaveném výstražným zařízením pro přechod kolejí) nebo, aby bylo možno
rozsvítit návěst dovolující jízdu pro jízdu vozidel.
Před návěstí Hranice izolovaného úseku musí zastavit:
a) vlak v případě, že je tato návěst umístěna před výhybkou na konci
vjezdové kole-je ve stanici, dopravně D3 nebo dopravně RB. Ve
stanici pouze tehdy, je-li tato návěst umístěna před místem, kde mu
končí vlaková cesta;
b) posunový díl, je-li tato návěst umístěna v místě, kam až nejdále smí
posunový díl posunovat.

1204

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Předvěst změny úrovně ETCS (žlutá čtvercová
tabule s černým orámováním, uvnitř v horní polovině černý
nápis „LT“, ve spodní polovině „ETCS“) informuje strojvedoucího
o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost bude následovat
návěstidlo s návěstí Změna úrovně ETCS.
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1205

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Změna úrovně ETCS (bílá čtvercová tabule
s černým orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis
„LT“, ve spodní polovině „ETCS“) označuje místo na trati,
kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda drážních vozidel
pod dohledem ERTMS/ETCS jiné úrovně, a informuje o tom,
že přepnutí zapnuté mobilní části ERTMS/ETCS do jiné
úrovně ETCS je řízeno traťovou částí systému ERTMS/ETCS.

1206

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Vstup do oblasti ETCS úrovně 2 (bílá
čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř v horní
polovině černý nápis „ETCS“, ve spodní polovině „L2“)
označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se
zajišťuje jízda drážních vozidel pod dohledem ETCS úrovně 2,
a kde přitom není přepnutí řízeno traťovou částí systému
ERTMS/ETCS. Návěst přikazuje strojvedoucímu po zastavení
přepnout
mobilní
část
vlakového
zabezpečovače
ERTMS/ETCS do úrovně 2, pokud bude vedoucí drážní vozidlo jedoucí jako
vlak nebo posunový díl dále pokračovat v jízdě v oblasti ETCS.

1207

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst
Stop
značka
ETCS
(modrá čtvercová tabule, na ní žlutá
šipka s bílým okrajem, směřující ke
koleji, pro kterou návěstidlo platí)
označuje místo, které drážní vozidlo,
jedoucí pod omezeným dohledem
vlakového zabezpečovače systému
ERTMS/ETCS,
nesmí
projet
v případech stanovených vnitřním předpisem provozovatele dráhy pro provoz
ERTMS/ETCS.
Návěst Stop značka ETCS může být doplněna jednou nebo více
svítilnami
pro
vyjádření
návěstí
stanovených
vnitřním
předpisem
provozovatele dráhy.

1208

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst
Lokalizační
značka
ETCS (bílá čtvercová tabule, na ní
černá šipka směřující ke koleji, pro
kterou návěstidlo platí) označuje
místo, před kterým musí strojvedoucí
potvrdit, že kolej mezi čelem vlaku
a tímto návěstidlem je volná, je-li
k tomu
zařízením
ETCS
vyzván.
Podrobnosti stanoví vnitřní předpis provozovatele dráhy.

108

1209

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Výstupní hranice oblasti ETCS (bílá čtvercová
tabule s černým orámováním, uvnitř černý nápis „ETCS“
a červený pruh z levého dolního do pravého horního rohu)
označuje místo na trati, kde končí oblast, ve které se
zajišťuje jízda pod dohledem vlakového zabezpečovače
ERTMS/ETCS, a informuje o samočinném přepnutí mobilní
části vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS do úrovně
národního vlakového zabezpečovače, je-li jím vozidlo
vybaveno, nebo do ETCS úrovně.

108

1210

 Název návěsti Neproměnné návěstidlo ETCS se nahrazuje názvem Stop
značka ETCS.

109

1211

 Název návěsti Neproměnné návěstidlo ETCS se nahrazuje názvem Stop
značka ETCS.

109

1212

 Název návěsti Neproměnné návěstidlo ETCS se nahrazuje názvem Stop
značka ETCS.
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1232

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Přepněte kanálovou skupinu
(bílá, na delší straně postavená deska, na
ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu,
nad číslem symbol telefonního sluchátka,
nebo bílá deska postavená na kratší
straně, přičemž číslo kanálové skupiny je
sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem
telefonního sluchátka; u obou typů Rádiovníků může být číslo doplněno
písmenem) přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou
kanálovou skupinu.
Je-li na rádiovníku černé velké písmeno „X“ před (nad) číslem kanálové
skupiny, informuje o zkoušce spojení s dispečerem, bez písmene X
s výpravčím.
Černé písmeno „S“ na rádiovníku před (nad) číslem kanálové skupiny
vyjadřuje simplexní provoz.

1240

 Doplňuje se nový článek 1240 s tímto zněním:
Návěst Konec analogového vlakového
rádiového systému (bílá, na delší straně
postavená deska, na ní černé číslo uvádějící
kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního
sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší
straně, přičemž číslo kanálové skupiny je
sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci
shora dolů pod symbolem telefonního sluchátka a červený pruh z levého
dolního do pravého horního rohu; u obou typů Rádiovníků může být číslo
doplněno písmenem) informuje o ukončení signálu analogového vlakového
rádiového systému. Návěstidlo s touto návěstí se umisťuje pouze v případě,
nenásleduje-li za tímto návěstidlem jiný vlakový rádiový systém.

1251

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Možno projet (obdélníková, na delší straně
postavená bílá deska s černou šipkou, dávaná ve vodorovné
poloze kolmo ke koleji, pro kterou platí) upozorňuje
strojvedoucího projíždějícího vlaku na to, že porucha traťové části
vlakového zabezpečovače nebo porucha PZZ (výstražného zařízení
pro přechod kolejí) s přejezdníkem již byla oznámena, a proto
strojvedoucímu odpadá povinnost poruchu v sousední stanici hlásit. Tuto
návěst dává výpravčí nebo z jeho rozkazu jiný zaměstnanec.

1478

 vložen nový článek s tímto zněním:
Přes centrální přechod kolejí vybavený výstražným zařízením pro přechod
kolejí, které nedává výstrahu uživatelům přístupové cesty na nástupiště, musí
strojvedoucí v úseku alespoň 60 m před centrálním přechodem až do
okamžiku, kdy čelo vlaku (posunového dílu) mine centrální přechod jet
rychlostí nejvíce 10 km/h a opakovaně dávat návěst Pozor. Tuto povinnost
mu výpravčí nařídí písemným rozkazem Op, část A. Nejede-li přes centrální
přechod kolejí jako první vedoucí drážní vozidlo, musí zaměstnanec v čele
vlaku (posunového dílu) cestujícím dávat potřebné pokyny pro zajištění jejich
bezpečnosti.

2033

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Zaměstnanec, žádající o PMD, musí výpravčímu sdělit, kam a případně
i na kterou traťovou kolej požaduje posunovat, dobu posunu, kde požaduje
jízdu ukončit, zda bude posunovat hnací vozidlo, posunový díl nebo SHV
(včetně jeho typu), druh vlakového rádiového spojení (přednostně základní
rádiové spojení), ve kterém bude strojvedoucí PMD s výpravčím komunikovat,
a popř. i to, že vozidlo neovlivňuje spolehlivě kolejové obvody nebo počítače
náprav.
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2034

 vložen nový článek s tímto zněním:
Každý PMD musí mít přiděleno číslo a na tratích s vlakovým rádiovým
systémem musí být vedoucí hnací vozidlo pod tímto číslem přihlášeno do
základního rádiového spojení. V případě, že není vedoucí hnací vozidlo
vybaveno terminálem umožňujícím základní rádiové spojení nebo z důvodu
jeho poruchy nelze přihlásit vedoucí hnací vozidlo do základního rádiového
spojení, může být uskutečněna jízda PMD v náhradním rádiovém spojení, příp.
v nouzovém telekomunikačním spojení.
Číslo PMD je šestimístné ve formátu 8xxxxx, kde xxxxx je číslo PMD
přidělené informačním systémem evidence čísel (dále jen ISEČ). Nelze-li PMD
přidělit číslo ze systému ISEČ, musí výpravčí o přidělení čísla PMD požádat
příslušného vedoucího dispečera. Číslo PMD musí být uváděno ve všech
hlášeních týkajících se jízdy PMD.
PMD sjednané do km a zpět má přiděleno pouze jedno číslo, platné pro
jízdu tam i zpět.

2051

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Při sjednávání jízdy PMD oznámí výpravčí sousední stanici číslo PMD, kam
až se bude posunovat, na kterou traťovou kolej, dobu povoleného posunu, zda
bude pokračovat do sousední stanice a popř. i že toto vozidlo neovlivňuje
spolehlivě kolejové obvody (počítače náprav).

2052

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Příklady sjednávání jízd PMD:
„Žádám o souhlas k PMD 800122 z Moravičan do Loštic po první traťové
koleji od 10.30 h. do 10.55 h. Komínek.“
„Souhlasím s PMD 800122 z Moravičan do Loštic po první traťové koleji
s dobou povoleného posunu od 10.30 h. do 10.55 h. Kovář.“
„Žádám o souhlas k PMD 800235 z Klenovic do km 25,8, kde bude
manipulovat a vrátí se zpět do Klenovic. Povolená doba posunu od 8.30 h do
9.30 h. Marek“.
„Souhlasím s PMD 800235 z Klenovic do km 25,8 a zpět do Klenovic
s manipulací na trati s povolenou dobou posunu od 8.30 h do 9.30 h. Petr.“
„Žádám o souhlas k PMD 800408 z Kamenné do km 6,5, kde bude
manipulovat a po skončení manipulace pokračuje v posunu do Třeštiny od
8.00 h do 9.20 h. Mare k.“
„Souhlasím s PMD 800408 z Kamenné do km 6,5 a dále do Třeštiny od
8.00 h do 9.20 h. Petr.“
Nesouhlasí-li výpravčí s PMD, odmítne jej a uvede důvod.

2053

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Po sjednání jízdy oznámí výpravčí sousední stanici, zda se jedná o jízdu
hnacího vozidla, posunového dílu nebo SHV (včetně jeho typu). Dále uvede
druh vlakového rádiového spojení, ve kterém bude strojvedoucí PMD
s výpravčím komunikovat.

2055

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Včas před odjezdem PMD ze stanice ohlásí výpravčí jízdu PMD všem
traťovým stanovištím s uvedením čísla PMD, času odjezdu, doby povoleného
posunu, místa začátku a ukončení jízdy; současně oznámí i případné místo
manipulace nebo pobytu PMD na širé trati a případné neobsluhování PZZ.
Nepotvrdí-li závoráři příjem tohoto hlášení, musí výpravčí zpravit PMD
písemným rozkazem o jízdě se zvýšenou opatrností přes příslušný přejezd.
Nepotvrdí-li příjem tohoto hlášení strážníci oddílu, nečiní výpravčí žádná
zvláštní opatření.
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2058

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Před jízdou PMD oznámí výpravčí všem výhybkářům, jejichž obvodů se
jízda PMD dotkne, číslo PMD, ze které koleje (na kterou kolej) bude posun
uskutečněn, sjednaný čas odjezdu z vlastní stanice, způsob zabezpečení
odjezdu (vjezdu) PMD a na kterou traťovou kolej (ze které traťové koleje) je
PMD dovolen. Dává-li souhlas k odjezdu nebo vjezdu PMD osobně,
telekomunikačním zařízením nebo návěstí ne-přenosného návěstidla výpravčí,
musí před dovolením jízdy zjistit správné postavení posunové cesty. Výpravčí
ani výhybkář nesmí dát souhlas k posunu pro odjezd PMD před oznámeným
časem odjezdu.
Výhybkář ohlásí výpravčímu vlastní stanice skutečný čas odjezdu nebo
příjezdu PMD. Čas příjezdu PMD smí ohlásit, jen když zjistí, že PMD dojel do
stanice celý. Skutečný čas odjezdu PMD ohlásí výpravčí sousední stanici.

2071

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Strojvedoucí PMD musí být zpraven písemným rozkazem, ve kterém musí
být vždy stanoveno číslo PMD, kdy a kde musí být jízda ukončena, směr jízdy,
popř. i číslo traťové koleje (slovem), podmínky pro návrat PMD a další důležité
okolnosti týkající se konkrétní jízdy [např. jízda za vlakem, způsob vjezdu do
stanice, jízda se zvýšenou opatrností přes přejezd (centrální přechod),
případné omezení rychlosti, umístění výstražných terčů apod.].
Při jízdě PMD za účelem odvozu uvázlého vlaku nebo PMD, popř. části
vlaku se v písemném rozkaze čas ukončení jízdy neuvádí.
Chybí-li u přejezdu (bez ohledu na vybavení PZZ) výstražná dopravní
značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd“, musí být strojvedoucí zpraven
i o jízdě se zvýšenou opatrností přes takový přejezd.
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2214

Účinnost od 10. června 2018

Pokyny k provedení změny
 text článku se nahrazuje tímto zněním:
V případě mimořádností v drážní dopravě (zpoždění vlaků, výluky kolejí,
odklony vlaků pro nesjízdnost úseků tratí, odstranění následků mimořádných
událostí apod.) zajišťuje provozovatel dráhy operativní řízení drážní dopravy
podle předpisu SŽDC D7. Přitom zajišťuje, aby kapacity jednotlivých úseků
dráhy pro organizování drážní dopravy byla maximálně využita např. použitím
jízd vlaků ve sledu, a (vyjma případů uvedených ve článku 2215) zachovává
přednost v jízdě vlaků, jimiž se rozumí:
a) nutné pomocné vlaky;
b) mimořádné vlaky v obecném zájmu;
c) expresní vlaky a rychlíky s dovolenou rychlostí vyšší než 140 km/h
a mezistátní nákladní expresní vlaky, jimiž se rozumí:
ca) expresní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než 140 km/h, včetně jízd
lokomotivních vlaků a souprav pro tyto vlaky;
cb) rychlíky s dovolenou rychlostí vyšší než 140 km/h, včetně jízd
lokomotivních vlaků a souprav pro tyto vlaky;
cc) mezistátní nákladní expresní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než
100 km/h včetně a minimálním měrným trakčním výkonem
2,1 kW/1 hrt;
d) ostatní expresní vlaky a rychlíky s dovolenou rychlostí do 140 km/h
včetně, včetně jízd lokomotivních vlaků a souprav pro tyto vlaky
a mezistátní nákladní vlaky, jimiž se rozumí:
da) expresní vlaky s dovolenou rychlostí do 140 km/h včetně, včetně
jízd lokomotivních vlaků a souprav pro tyto vlaky;
db) rychlíky s dovolenou rychlostí do 140 km/h včetně, včetně jízd
lokomotivních vlaků a souprav pro tyto vlaky;
dc) mezistátní nákladní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než 100 km/h
včetně a minimálním měrným trakčním výkonem 2,1 kW/1 hrt;
e) spěšné vlaky, včetně jízd lokomotivních vlaků a souprav pro tyto vlaky;
f) osobní vlaky, včetně jízd lokomotivních vlaků a souprav pro tyto vlaky;
g) ostatní vlaky nákladní dopravy:
ga)
vnitrostátní expresní;
gb)
s přepravou cestujících;
gc)
ostatní mezistátní;
gd)
průběžné;
ge)
soupravové [vlaky, které nejsou určeny pro jízdy vlaků osobní
dopravy podle odrážky c), d), e), f) tohoto článku];
gf)
manipulační;
gg)
vlečkové;
h) lokomotivní vlaky;
i)
služební vlaky;
j) vlaky ve zbytkové kapacitě dráhy.
Dopravce musí provozovateli dráhy prokazatelným způsobem oznámit,
které lokomotivní a soupravové vlaky jsou určeny pro vlaky osobní dopravy
podle odrážky c), d), e) a f) tohoto článku:
 při tvorbě ročního jízdního řádu, včetně jeho změn zpracovateli
jízdního řádu;
 při žádosti o přidělení ad hoc trasy zpracovateli ad hoc trasy;
• v ostatních případech (při mimořádnostech v dopravě) provoznímu
dispečerovi.
Výpravčímu je tato skutečnost oznámena buď pomůckou GVD, kde jsou
stanoveny technologické postupy u dotčených vlaků, nebo směnovým plánem.
Vlak jedoucí s náskokem nemá přednost před vlaky jedoucími včas a ani
před zpožděnými vlaky. Toto ustanovení neplatí pro jízdy nutných pomocných
vlaků a mimořádných vlaků v obecném zájmu. Provozní dispečer však může
s ohledem na provozní situaci určit jinak, ale musí dodržet ustanovení
o maximálním náskoku vlaku.
U vlaků stejného pořadí o přednosti rozhoduje vyšší technická rychlost
vlaků a dále případně větší hodnota zpoždění.
Podmínky organizování drážní dopravy při operativním řízení drážní
dopravy stanoví PND7.
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2215

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Při operativním řízení drážní dopravy provozovatel dráhy, pro maximální
využití kapacity daného úseku dráhy, určí jiné pořadí důležitosti:
a) s ohledem na provozní situaci, kdy je efektivnější upřednostnit vlak
s nižším pořadím v případě, že má tento vlak vyšší technickou rychlost,
než vlak s vyšším pořadím za těchto podmínek:

vlak s vyšším pořadím bude veden v těsném sledu za vlakem
s nižším pořadím (popř. za více vlaky s nižším pořadím jedoucích
v těsném sledu za sebou) nebo

na obousměrně pojížděné traťové koleji bude vlak s vyšším pořadím
veden ve sledu za vlakem s nižším pořadím před změnou směru jízdy
vlaků (popř. za více vlaky s nižším pořadím jedoucích v těsném sledu
za sebou);
b) při jízdě vlaku odklonem, kdy se na odklonové trase zachovává druh
vlaku z původní trasy vlaku;
c) v případech stanovených PND7.
Technická rychlost ve smyslu článků 2214 a 2215 je rychlost vlaku vyplývající
z jeho aktuálního řazení.

2789

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Při jízdě PMD přes více mezistaničních úseků uvnitř řízené oblasti může
traťový dispečer přidělit jedno číslo PMD a zpravit strojvedoucího písemnými
rozkazy s pokyny pro jízdu současně (tj. v jedné stanici), pokud jsou již
podmínky pro jízdu PMD ve druhém, popř. dalším mezistaničním úseku
splněny. Toto ustanovení se netýká jízdy PMD z poslední stanice řízené oblasti
do vstupní stanice a naopak.

3104

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návrat vlaku z trati, který zcela opustil obvod stanice, je prováděn jako
PMD. Vlak se mění v PMD okamžikem sepsání rozkazu Pv nebo doručení
rozkazu V (V PMD). Při sepisování rozkazu Pv, V nebo V PMD platí pro uvádění
čísla PMD přiděleného ISEČ ustanovení tohoto předpisu.
Návrat vlaku, který při odjezdu neopustil zcela obvod stanice, se provádí
podle ustanovení platných pro posun v dopravnách s kolejovým rozvětvením.

3118

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Skutečnost, že je nutné vlak z trati odvážet po částech, ohlásí
strojvedoucí výpravčím sousedních stanic nebo alespoň jednomu z nich,
s udáním kilometrické polohy vlaku. Dohodne s nimi další podrobnosti pro
odvoz jednotlivých částí vlaku.
Jízda části vlaku zpět je dovolena pouze se souhlasem výpravčího stanice,
do které se bude část vlaku vracet.

3122

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Vlak, který bude dopravován po částech, se mění v PMD okamžikem, kdy
jeho strojvedoucí požádal o vyslání pomocného hnacího vozidla nebo když
zahájil opatření k zajištění části vlaku na trati nebo přivěsil část vlaku
k zadnímu pomocnému hnacímu vozidlu.
V případě, že výpravčí udělil strojvedoucímu souhlas s jízdou PMD, musí
PMD přidělit číslo z ISEČ a toto číslo oznámit strojvedoucímu. Strojvedoucí
toto číslo dokumentuje v rozkazu Pv místo čísla vlaku.
V případě, že se uskuteční jízda první části vlaku bez svolení výpravčího
(vždy v původně sjednaném směru jízdy vlaku) a výpravčí se o jízdě po
částech dozví:
a) z trati od strážníka oddílu, nebo od strojvedoucího;
b) od strojvedoucího, stojícího u vjezdového návěstidla;
c) ve stanici od strojvedoucího, který zastavil před krajní výhybkou
v případě, že vjezdové návěstidlo dovolovalo jízdu,
musí výpravčí PMD přidělit číslo z ISEČ a toto číslo oznámit strojvedoucímu.
Strojvedoucí toto číslo doplní do jím sepsaného rozkazu Pv místo čísla vlaku.
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3131

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Jízda jednotlivých částí vlaku je v dopravní dokumentaci vedena jako
PMD. Číslo PMD musí být v dopravní dokumentaci uvedeno i v případě, že
výpravčí nebyl o jízdě vlaku po částech zpraven předem. Výpravčí přidělí PMD
číslo z ISEČ po ohlášení jízdy po částech strážníkem oddílu nebo
strojvedoucím. Výpravčí a strážníci oddílu zapíší u takového vlaku do vedené
dopravní dokumentace ve sloupci „Poznámka“ zápis o tom, že vlak jel z trati
po částech. Jízdu jednotlivých částí vlaku výpravčí a strážníci oddílu
dokumentují jako PMD podle ustanovení tohoto předpisu.

3209

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Jízdy PMD se do dopravního deníku zapisují podle následujících zásad:
a) do sloupce 1 se do horního řádku napíše zkratka „PMD“, do dolního řádku
se zapíše číslo PMD v časovém pořadí, a to s prvním záznamem týkajícím
se této jízdy PMD;
b) do sloupce 2 se zapíše čas, kdy byla jízda sjednána;
c) do sloupce 3 se zapíše sjednaný čas odjezdu;
d) sloupec 4 se nevyplňuje;
e) do sloupce 5 se zapíše čas, kdy musí být jízda PMD ukončena;
f) do sloupce 6 se zapíše skutečný čas odjezdu, ohlášený sousední stanicí;
g) do sloupce 7 se zapíše ve zlomku:
ga) u odjíždějícího PMD:
 v čitateli, ze které koleje odjíždí,
 ve jmenovateli u vícekolejných tratí, na kterou traťovou kolej je
PMD dovolen číslem traťové koleje a zkratkou názvu sousední
stanice,
 ve jmenovateli u jednokolejných tratí zkratka názvu sousední
stanice,
gb) u vjíždějícího PMD:
 v čitateli u vícekolejných tratí, ze které traťové kolej je PMD
dovolen číslem traťové koleje a zkratkou názvu sousední stanice,
 v čitateli u jednokolejných tratí zkratka názvu sousední stanice,
 ve jmenovateli, na kterou kolej vjíždí;
h) sloupce 8 a 9 se nevyplňují;
i) do sloupce 10 až 12 se zapíše čas, kdy telefonicky ohlásil výhybkář
postavení posunové cesty pro PMD, pokud si toto hlášení výpravčí
vyžádal;
j) do sloupce 13 se zapíše skutečný čas příjezdu PMD do vlastní stanice
nebo skutečný čas odjezdu z vlastní stanice;
k) sloupce 14 a 15 se nevyplňují;
l) do sloupce 16 čas, kdy došla (byla dána) zpráva o uvolnění traťové
koleje;
m) do sloupce 17 (poznámky) se uvede typ SHV, popř. hnací vozidlo,
posunový díl (zkratkou), název stanice, popř. kilometr, odkud nebo kam
PMD jede (podle potřeby se doplní slova „a zpět“), druh vlakového
rádiového spojení.
Pro každou sjednanou jízdu PMD použije výpravčí samostatný dvouřádek
dopravního deníku; pro návrat PMD z trati do vlastní stanice použije výpravčí
rovněž nový dvouřádek.
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3229

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Výhybkáři zapisují údaje o PMD tímto způsobem:
a)
do sloupce 1 zapíší číslo PMD;
b)
do sloupce 2 se zapíše ve zlomku:
ba) u odjíždějícího PMD:
 v čitateli, ze které koleje odjíždí,
 ve jmenovateli u vícekolejných tratí, na kterou traťovou kolej je
PMD dovolen číslem traťové koleje a zkratkou názvu sousední
stanice,
 ve jmenovateli u jednokolejných tratí zkratka názvu sousední
stanice,
bb) u vjíždějícího PMD:
 v čitateli u vícekolejných tratí, ze které traťové kolej je PMD
dovolen číslem traťové koleje a zkratkou názvu sousední stanice,
 v čitateli u jednokolejných tratí zkratka názvu sousední stanice,
 ve jmenovateli, na kterou kolej vjíždí;
c)
do sloupce 3 zapíší čas, kdy telefonicky ohlásil výpravčímu postavení
posunové cesty pro PMD, pokud si toto hlášení výpravčí vyžádal;
d)
do sloupce 4 zapíší čas skutečného odjezdu nebo příjezdu, ohlášený
výpravčímu vlastní stanice;
e)
do sloupce 5 zapíší buď sjednaný čas odjezdu z vlastní stanice, nebo
v případě, že výhybkář obsluhuje PZZ na širé trati, jehož obsluha je
nařízena, sjednaný čas odjezdu ze sousední stanice.

3240

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Traťoví zaměstnanci zapisují hlášení o jízdách PMD do „Zápisníku odhlášek
a předvídaných odjezdů“ nebo „Zápisníku předvídaných odjezdů“ podle směru
jízdy takto:
a)
do sloupce „Vlak číslo“ zapíší číslo PMD;
b)
do sloupce „Předvídaný odjezd“ zapíší sjednaný čas odjezdu PMD;
c)
závoráři zapíší do sloupce „Poznámky“ slova „bez obsluhy PZZ“,
uskutečnila-li se jízda PMD bez obsluhy PZZ.

3295

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Rozkazem Op s předtištěným zněním se zpravuje strojvedoucí
i zaměstnanec v čele sunutého vlaku o mimořádnostech vyžadujících zvlášť
opatrnou jízdu. Tímto rozkazem se dává příkaz k jízdě se zvýšenou opatrností
přes přejezdy s PZZ (přes centrální přechody vybavené výstražným zařízením
pro přechod kolejí) nebo k jízdě podle rozhledových poměrů za nemožného
dorozumění.

3296

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Rozkaz Op se sepisuje:
a)
nemohl-li být ohlášen předvídaný odjezd vlaku některému zaměstnanci
obsluhujícímu přejezdové zabezpečovací zařízení (část A);
b)
je-li PZZ na přejezdu poroucháno (otevřeno), je-li vyloučeno z činnosti
nebo požádal-li o to udržující zaměstnanec (část A), kromě případů, kdy
jsou před přejezdem umístěna příslušná návěstidla;
c)
je-li výstražné zařízení pro přechod kolejí na centrálním přechodu
poroucháno (otevřeno), je-li vyloučeno z činnosti nebo požádal-li o to
udržující zaměstnanec (část A);
d)
pokud po jízdě vlaku (PMD) opačného směru nedošlo ke zrušení anulace
(část A);
e)
pro návrat vlaku z místa za vzdalovacím úsekem PZS, pokud nelze
zajistit, aby vlak po opuštění vzdalovacího úseku vyčkal před návratem
na ukončení anulace, a mezi místem návratu a přejezdem není umístěn
přejezdník (část A);
f)
není-li PZS upraveno pro možnost návratu vlaku ze vzdalovacího úseku
a nelze v mimořádných případech zajistit, aby vlak před návratem
vzdalovací úsek opus-til, a mezi místem návratu a přejezdem není
umístěn přejezdník (část A);
g)
chybí-li u přejezdu (bez ohledu na případné vybavení PZZ) výstražná
dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd“ (část A);
h)
je-li pro nemožné dorozumění nařízena jízda podle rozhledových poměrů
(část B).
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3326

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Dříve, než výpravčí nařídí strojvedoucímu sepsání rozkazu Pv, sepíše
tento rozkaz sám. Po jeho nadiktování strojvedoucímu oznámí své příjmení
a číslo svého rozkazu. Strojvedoucí zapíše do rozkazu Pv oznámené údaje na
určená místa a výpravčímu poté obsah rozkazu přečte a oznámí mu své
příjmení, které výpravčí zapíše na místo určené pro podpis strojvedoucího.
Nemá-li výpravčí rozkaz Pv k dispozici, zapíše znění rozkazu do
Telefonního zápisníku a strojvedoucímu místo čísla rozkazu oznámí číslo
fonogramu. Toto číslo zapíše strojvedoucí na místo určené pro číslo rozkazu.
Je-li v činnosti záznamové zařízení, výpravčí rozkaz Pv nesepisuje a místo
čísla rozkazu oznámí strojvedoucímu, že je hovor zaznamenáván.
V případě, že se jedná o jízdu PMD, pro kterou se sepisuje rozkaz Pv,
musí výpravčí PMD přidělit číslo z ISEČ. Toto přidělené číslo uvede výpravčí
v jím sepisovaném rozkazu Pv nebo v telefonním zápisníku. Strojvedoucí toto
číslo vždy dokumentuje místo čísla vlaku.

3334

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Při použití rozkazu V pro zpravení strojvedoucího PMD se místo čísla vlaku
uvede číslo PMD. Pro uváděné pokyny je možno jako vzoru použít údaje
z rozkazu V PMD. Čísla řádků uvedených u pokynů v rozkazu V PMD se
v tomto případě v rozkazu V neuvádí.

3508

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Kmenové přejezdníky mají značení černými
označovacími štítky (případně s bílým orámováním)
s bílými nápisy a nátěry stožárů nebo označovacími pásy
s bílými a černými pruhy. Označovací pásy, pokud
nejsou z odrazek, mají v černých pruzích bílé odrazky.
Opakovací přejezdníky mají značení jen černými
označovacími štítky (případně s bílým orámováním)
s bílými nápisy.
Případné černé číslo na označovacím pásu nebo na samostatné bílé
tabulce (případně s černým orámováním) uvádí počet přejezdů vybavených
PZZ a/nebo centrálních přechodů vybavených výstražným zařízením pro
přechod kolejí, jejichž stav přejezdník návěstí, je-li počet přejezdů a/nebo
centrálních přechodů více než jeden.

3510

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Otevřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté
kruhové odrazky vedle sebe) přikazuje strojvedoucímu jet k
následujícímu přejezdu s PZZ a/nebo k centrálnímu přechodu
vybavenému výstražným zařízením pro přechod kolejí (popř. k
tolika přejezdům s PZZ a/nebo k centrálním přechodům
vybavených výstražným zařízením pro přechod kolejí, kolik je vyznačeno na
označovacím pásu nebo nátěru stožáru přejezdníku) se zvýšenou opatrností.

3511

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Uzavřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté
kruhové odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed bílé světlo tvořící
rovnoramenný trojúhelník) informuje o správné činnosti PZZ nebo
výstražného zařízení pro přechod kolejí.

3512

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Návěst Uzavřený přejezd (dvě žlutá světla nebo dvě žluté
kruhové odrazky vedle sebe a nad nimi uprostřed přerušované bílé
světlo tvořící rovnoramenný trojúhelník) informuje o správné
činnosti PZZ nebo výstražného zařízení pro přechod kolejí. Dále
tato návěst přikazuje strojvedoucímu oznámit výpravčímu, že na
přejezdníku svítí přerušované bílé světlo.
Výpravčí, kterému je ohlášeno, že na přejezdníku svítí přerušované bílé
světlo, postupuje stejně jako při indikaci nouzového stavu PZS.
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3515

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
U přejezdů s PZS nebo u centrálních přechodů s výstražným zařízením pro
přechod kolejí vybavených přejezdníky musí strojvedoucí jet se zvýšenou
opatrností i v případě, že na kmenovém přejezdníku (opakovacím
přejezdníku) byla návěst Uzavřený přejezd, ale vlak nebo PMD sníží rychlost
v úseku mezi kmenovým přejezdníkem (opakovacím přejezdníkem)
a přejezdem (centrálním přechodem) na 20 km/h a méně nebo v tomto úseku
zastaví.
Pokud vlak nebo PMD sníží rychlost v úseku mezi kmenovým
přejezdníkem a opakovacím přejezdníkem na 20 km/h a méně nebo v tomto
úseku zastaví, musí strojvedoucí na opakovacím přejezdníku očekávat návěst
Otevřený přejezd. Při další jízdě se řídí návěstí opakovacího přejezdníku.

3516

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Kmenový přejezdník se umísťuje před přejezdem vybaveným PZZ nebo
centrálním přechodem vybaveným výstražným zařízením pro přechod kolejí
nejméně na vzdálenost:
a) 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší;
b) 700 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h;
c) 1000 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 120 km/h;
d) 1550 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 120 km/h do rychlosti 160 km/h.
Opakovací přejezdník se umísťuje mezi kmenový přejezdník a přejezd.

3695

 text prvního odstavce se nahrazuje tímto zněním:
Každého strojvedoucího PMD před odjezdem na vyloučenou traťovou kolej
zpraví zaměstnanec pro řízení sledu rozkazem V. V rozkaze uvede, zda před
ním a za ním jede jiný PMD a kilometrickou polohu zastavení PMD na
vyloučené koleji. Současně uvede kilometrickou polohu zastavení předchozího
a následujícího PMD. PMD musí být také zpraven o případné jízdě se zvýšenou
opatrností přes přejezdy (centrální přechody), o přechodných omezeních
rychlosti, jsou-li nižší než stanovená rychlost PMD a o návěstidlech, které při
jízdě po vyloučené koleji platí.

3961

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Zastaví-li vlak před krycím návěstidlem zakazujícím jízdu nebo
s pochybnou návěstí a není-li přítomný zaměstnanec, který by příčinu zákazu
jízdy nebo pochybné návěsti vysvětlil, zjistí strojvedoucí příčinu dotazem
u výpravčího jedné ze sousedních stanic a vyžádá si pokyny pro další jízdu.
Nemůže-li se dorozumět ani s jednou ze sousedních stanic, smí pokračovat
v jízdě, jen pokud krycí návěstidlo kryje pouze přejezd s PZZ a/nebo centrální
přechod s výstražným zařízením pro přechod kolejí. V takovém případě jedná
podle návěsti Očekávejte otevřený přejezd na krycím návěstidle.
V ostatních případech strojvedoucí bez souhlasu výpravčího jedné ze
sousedních stanic nesmí pokračovat v jízdě.

4016

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo
v souvislosti s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla
na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily:
a) bezpečnost drážní dopravy,
b) bezpečnost osob,
c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo
d) životní prostředí.

4017

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Nehoda je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná
újma.
Vážná nehoda je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních
vozidel, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda
velkého rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo
životním prostředí, nebo jiná nehoda s obdobnými následky.
Incident je jiná událost podle článku 4016 než nehoda.
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 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Při ohlašování mimořádné události je zaměstnanec povinen ohlásit:
a) svoje příjmení, pracovní zařazení, organizační složku a místo, odkud volá;
b) místo vzniku mimořádné události a popis jejího průběhu;
c) povětrnostní podmínky.
Kromě toho je zaměstnanec povinen ohlásit následující údaje, pokud je
zná a případně i pokud je schopen je posoudit:
d) druh a čísla postižených vlaků;
e) následky mimořádné události (počet usmrcených a zraněných osob, počet
vykolejených vozidel, poškození zařízení SŽDC nebo dopravce
a přepravovaného zboží, ekologické následky, únik nebezpečných věcí
a látek apod.);
f) rozsah nesjízdnosti kolejí;
g) zda je nutné vypnout napětí trakčního vedení na elektrizovaných tratích;
h) upozornění na místní zvláštnosti (tunel, most apod.).
Tyto mimořádné události je poté povinen ohlásit svému bezprostřednímu
nadřízenému.
 hlavička písemného rozkazu se upravuje tímto zněním:
Všeobecný rozkaz pro PMD číslo …….

Příloha 7

U stávajících písemných rozkazů musí být za text „Všeobecný rozkaz
pro PMD“ doplněno číslo PMD. Text „číslo“ se nedoplňuje.

Příloha 21
článek 20

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Písemný rozkaz k jízdě PMD výpravčí doplní v části „Jiné příkazy“
pokynem:
„Pojedete pro uvázlý vlak č. 14905. Po spojení jeďte zpět (pokračujte) jako
PMD 800211 (shodné s číslem PMD uvedeným v záhlaví písemného rozkazu)
do stanice Rožná.“

Příloha 21
článek 26

 text článku se nahrazuje tímto zněním:
Pokud na širou trať za uvázlým vlakem odjel již jiný vlak, může výpravčí
posoudit podle hmotnosti obou vlaků a jejich řazení možnost odvozu uvázlého
vlaku
následným
vlakem.
V takovém
případě
výpravčí
nadiktuje
strojvedoucímu následného vlaku rozkaz Pv s tímto zněním:
„Jízda vlaku 75073 je ukončena v km 42,5 (poloha oddílového návěstidla).
Z km 42,5 pojedete jako PMD 800257 pro uvázlý vlak č. 85319. Po spojení
pokračujte jako vlak 85319 do stanice Loukov.“, nebo „Jízda vlaku 75073 je
ukončena v km 42,5 (poloha oddílového návěstidla). Z km 42,5 pojedete jako
PMD 800257 pro uvázlý vlak č. 85319. Po spojení jeďte zpět jako PMD 800257
(pro jízdu zpět se nové číslo PMD nepřiděluje) do stanice Příšovice.“

