


I. ÚvonNÍ usra.NovnNÍ

Doprar'rrí předpisy pro vlečky a důlní drahy (dále jen dopravní předpisy)
platí pro zaměstnance vleček a důlních drah powchoých hnědouhelných do1ů a
jejich úpraven, na něž se vztahují Pravidla technického provoztl pro vlečky a
důlní drahy D. Tl'

Tyo předpisy obsahují základní ustanovení pro výkon doprar.rrí služby a
požadavky pro zajištění bezpečnosti provozu a ochrany z&avi při práci na
vlečkách a důlních drahách (dále jen drahách) powchov.ých hnědouhelných dolů
a jejich úpravnách.

Doprarmí předpisy mají platnost i pro organizace s obdobným charakterem
činrrosti, které se přihlásí k jejich uplaňování na sých drahách'

il. ZÁKLADNÍ porvry

1. Vlak je sestavená a svěšená skupina drážních vozidel tvořená alespoň
jedním hnacím a jedním taženým drážním vozidlem omačená starrovenýni
návěstmi' Vlakem je také samostatné hnací drážni vozidlo nebo speciální dráfuí
vozidlo s vlastrím pohonem nebo svěšená nejméně dvě hnací drážní vozidla
omačená stanovenými návěstmi.

2. Posunující díl je drážní vozid|o nebo skupina drážních vozidel, s nimiž se
provádí posun.

3. Hrad|ař je zaměstrranec, kteý zajišťuje jízdy vlaku nebo posunujících
dí1ů.

4. Hradlař . výpravčí je hradlď s kvalifikací qipravčího v přípojovém
styL:u s ČD.

5. Strojvedoucí je zaměstnanec s odbomou způsobilostí k řizmi hnacího
drážního v ozidla bez zŤete7e na j eho typ.

6. Ridič je zaměstnarrec s odbomou způsobilostí k řízení speciálního
hnaciho drážního vozidla, které je konstruovarré pro údržbu, opravy. a
rekonstrukce dráhy, nebo pro konholu stavu dráhy odstraňování nás1edků nehod
a mimořádných událostí.

7. V|akvedoucí je zaměstnanec zodpovědný za vlak'



8. Vedoucí posunu je zaměstnanec zodpovědný za Í1zeni a provádění

posunu.
9, Posunoyač je zaměstnanec, ktery provádí posun.

10' Návěstník je zaměstnarrec s kvalifikací posunovače, jehož stanoviště je

na prr'rrím vozid]e sunutého vlaku, nebo posunujícího dílu'

11. Výhybkář je zaměsťnanec obsluhující vyhybky na pŤikaz hradlďe ve

stanoveném obvodu dopravny.

12. oprávněný pracovník je zaměstnanec, ktetý na záhJadě vykonaných

zkoušekje oprávněn lykonávat přidělenou funkci (profesi, pracovní činnost).

13. Kyvad|ová doprava je vlaková doprava, pravidelně zajišťovaná

lyčleněnými soupravami vozidel mezi určenými místy'

14. Sklonje společný název pro stoupaní a spád trati.

15. Rozhodný spád je největší spád na ťrati pro kterou jsou vypočítávany

hodnory brŽdění vlaku.

16. V|ečka je dráha, která slouží vlasbní potřebě provozovatele nebo jiného

podnikatele a je zaústěna do celostátrí nebo regionáiní drahy nebo jiné vlečky'

17. Dů|ní dráha je dráha se stálými a pohybliými kolejemi, která slouá
vlastní potřebě organizace nebo jiného podnikatele a není zaústěna do celostátrrj

nebo regionální dráhy'

l8' na dopiňky.

nI. zÁrranxÍ usraNovENÍ

Provozní řád

19. Dopravni předpisy obsahují základní ustanovení. Pro doprar.rrí provoz

vydá provozovatel dráhy provozní řád, kteý musí obsahovat upřesnění těch

ustanovení, kde to tyto předpisy rryžadují'



Přípojový provozní řád

20. o vzájemném styku provozu mezi ČD a vlečkou platí ustanovení

přípojového provozního řádu a provozního řádu důlní dráhy.

Znalost předpisů a odpovědnost

2t. Zaměsfrtanci, kteří dopravní provoz řídí nebo na něj dotrlížejí, si musí

osvojitúplnou zna]ost těchto předpisů. ostatní zaměstnanci dopravního provozu

musí znát ustanovení, v rozsahu stanoveném Výcvikovým a zkušebním řádem.

22. odpovědnost a povinnosti vyplývající z těchto předpisů se v plném

rozsahu vztahují.na zaměstnance všech organizačnich útvarů, kteří lykonávají
práce související s provozem vlečky a dů1ní dráhy'

Způsobilost zaměstnanců

23. Každý zaměstnanec, kter.ý má samostatně r,ykonávat práce v dopravě,

musí b1t zdravoťně způsobilý a musí složit stanovené zkoušky podle

Výcvikového a zkušebního řádu pro zaměstnance vleček a důlních drah.

24. Zdravotaí způsobilost se zjišťuje lékařskou proh1ídkou. V posudku o

zdravotní způsobílosti musí bý uvedeno zda zaměstnanec je způsobilý pro

danou profesi.
Je-li zaměstranci stanoveno užívat pň práci korekčních skel, je povinen je

ve službě nosit a mít při sobě náhradní.

25. Všichni zaměstranci áčastnění na doprar'ním provozu jsou povinni

zúčastňovat se pravidelného školení a podrobovat se zkouškám ze znalosti
předepsaných ustanovení předpisů pro drahy powchorých dolů.

26. Nekoná-li zaměstnanec dopra.mí službu déle neŽ rok, musí před

opětor,ným zaŤazenimdo dopravní služby vykonat mimořádnou zkoušku,

27. Zaměsnancům m,usí bý přiděleny předpisy a pomůcky potřebné k
r1ikonu doprawí služby na pracovišti'

28. Každý zaměsťnanec se musí sezrámit s ustanoveními provomího řádu
(popř. přípojového provomího řádu) a předpisů, které se ýkají jeho činnosti'
ještě před zaŤazenim k samostatnému ýkonu služby. Za seznámeni je

odpovědný vedoucí útvaru do kterého zaměstnanec přísluší.



Povinnosti zaměstnanců

29. Péče o bezpečnost a plynulost dopravního plovozu má přednost před

všemi ostatnírru čirrrrostmi.

30' Každý zaměstnanec dopravní služby je odpovědný za zajišténi

bezpečnosti dopralry v rozsahu svých povinností' Je.li v pochybnostech, jedná

poďe nejlepšíňo vědomí a svědomí v duchu předpisů tak, aby byi zaručen

bezpečný provoz..prouáácni 
prací a úkonů, které nesouvisí s l"ýkonem služby, je v pracowí

době zakazáno.

31. Každý zaměStnanec je povinen nastoupit do práce sřízliqý a odpočaý'

Před nástupem na směnu a v pracovní době je zakázáno pití alkoholicloých

nápojů, pouzíuá''í narkotik, drog a takoých léku, které nepříznivě ovlivnují

výkon dopravní služby.

32. Zaměsnanec, kteý nesplňuje ustanovení čl' 31, musí být z práce

wŤazen a musí opustit pracoviště. Ke zjištění uvedeného staw postačí zjištění

nadřízeného.

33. Zpozoruje-li zaměstnarrec na jiném zaměstnanci při ýkonu práce nebo

při jejím ná'topu nedodržení č1' 3 1, nesmí ho připustit k práci a je povinen ihned

to nahlásit nadřízenému a učinit opatření k zajištění bezpečnosti provozu.

34. Vstup do siužebních mísffiostí na dopravních stanovištích je

zaměstnancům, kteří tam nelykonávají službu nebo dozor, dovolen jen v

pracovních záležitostech, a to jen na dobu nezby.|ně nub:Iou'

35. Dopravní službu smějí vykonávat jen zaměstnanci, kteří jsou k tomu

oprávněni, a jen jsou.li ve službě' Zaměstnarrci mjmo službu nesmějí zasahovat

oo ,.yt<onu dopravní služby, pokud se nejedná o případy odvrácení hrozícího

nebezpečí.
Záměstnancům jiných pracovních odvěfví je zakázáno vměšovat se do

výkonu dopravního provozu.

36. Za správné rrykonávaní pňdělené práce odpovidá každý zaměstranec

sám. Je zakázáno, aby zaměstnanci ve službě přenechávali určené úkony

zaměstnancům, kteří k tomu nejsou oprár.něni.
Převzít službu za jiného zaměstnance nebo rryměnit si s ním směnu, se smt

jen se souhlasem přímého nadňzeného.



37. Při rnýcviku smí zaměstnanec vykonávat doprarrrrí úkony vždy jen pod
osobním dozorem a za plné odpovědnosti zaměstnance, jemuž je pfidělen k
rnýcviku, a to jen ty úkony' které odpovídají jeho znalostem a schopnostem'

Zaměsťnanec ve qýcviku nesmí bez vědomí zaměstnance, jemuž je pfidělen,
vykonat svévolně ja\ikoliv úkon' Poruší.li toto ustanovení je za provedený
úkon sám plně odpovědný.

Do výcviku se zaŤazs4e zaměsblanec, kteý nemá složenou odbomou
zkoušku (část odbomé zkoušky) opravňujícího k samostafirému qikonu
dopra.mí sluŽby na příslušném pracovišti'

38. JeJi třeba, jsou zaměstnanci povinni konat jakoukoliv práci, která jim
bude přidělena a pro kterou mají potřebnou kvalifikaci, včetrrě ýcviku
zaměsÍtance'

39. Rozkazy v doprarrrrí službě musí být stručné a srozumitelné. Za daný
rozkaz odpovídá ten, kdo jej dal' za provedení ten' komu bylo provedení
uloženo.

K odwácení hrozícího nebezpečí může bý ďán rozkaz i s pominutím
bezprosďedního nadřízeného.

40. Radiopojítek mohou používat pouze oprármění zaměstnanci a to jen za
podmínek, stanovených radiokomunikačními předpisy.

Rozkazy, kter.ými je zajišt'ována jizda vlaku, musí mít kontrolní zántarn''

Odevzdávka služby

41. Služba se odevzdává osobně a ústně. Zaměstnanec' kteď má svému
nástupci odevzdat službu osobně' nesmí opustit pracoviště, dokud nebyl
vystřídán.

Dispečeři, hradlaři, lyhybkáň na samostatných stanovištích a strojvedoucí
odevzdávají sluŽbu též písemně. Nelze-li pro doprarmí klid nebo ýluku
dopravní sluŽby odevzdat sluŽbu osobně, odevzdá se jen písemně.

odevzdání služby jen písemně je možné provádět na pracovištích
stanovených provozrím řádem, ve kterém musí být určen i způsob střídaní
zaměstranců na těchto pracovištích.

Písemně se služba odevzdává v knize odevzdávky služby, v dopravním
deníku nebo ve s]užební knize lokomotily. Písemné odevzdání služby. s
uvedením daťumu a času poťvrdí předávající a přejímající svým podpisem.

42. Nastrrpující zaměstnanec musí b1h zpraven o sifuaci v dopravním
provozu, zejména o jízóách vlaku, pracích v kolejišti' mimořádných událostech,
nepravidelnostech, o staw vozidel, zabezpečovacích a sdělovacích zařizeni,



obsazení koiejí a musí mu být předány písemné zátntamy související s
dopravním.provozem.

43. Po pŤevzeti služby se ohlásí hradlari sousedních dopravních stanovišť

navzít1emsvymi jmény; jmér1a se zapíší do dopravního deníku.

44 až 45 na doplňky.

Iv. ZARÍZENÍ vlnčBx A DŮLNÍCH DRAH

Dopravny a širá,trat'

46. Dopravny jsou místa na dráze, která slouží kŤizeni jizd vlaiď a posunu.

Jsou io. stanice-nádraží, ýhybny, odbočky a oddílová návěstidla
automatického bloku'

Stanice.nádraží je dopravna s kolejištěm umožňujícím sestavení a
rozpuštění vlalď, řízení sledů vlaků a manipulaci s vozidly'

Ýynyuna ie dopravna s kolejištěm pro křižování a předjíždění vJaku.
odbočka je dopravna s kolejovym rozvětvením na trati umožňující přechod

vlaku z jedné trati na druhou
odďilové návěstid|o automatického bloku je neobsazená doprarrna na širé

trati, určená kŤizeni jízd následných vlaků.

47. Dopravní stanoviště - hradlo je místo v dopra.mě obsazené hradlďem. .

48. výhybkářské stanoviště je mjsto v obvodu doprar,ny, obsazené
uýhybkařem.

49. Na dráze mohou bý ještě stanoviště pro střeŽení přejezdů.

50. Širá trať je trať mezi dvěma sousedními dopravnami, ohraničená
vjezdovymi návěstidly těchto dopraven' nebo trať od posledního stanoviště k

rjpaďu nebo na vysypku. Kde vjezdová návěstidla nejsou, woří hranici hrot
jazykanebo námezník laajní ryhyblcy.

5|. Každé doprarmí stanoviště musí být označeno písmenem a pořadol^jím
čís]em.

Samostatná lyhybkářská stanoviště se označují zkratkou Vs a pořadolým
číslem v obvodu každé dopravny.



52. Koleje v doprarrnách se označují čísiy, přičemž v obvodujedné dopravny
se nesmějí vyskýovat dvě stejná čísla,

Hlavní pruběžná kolej v doprar,rrě na jednokolejné trati se označí číslem 1.
Na dvoukolejové trati se levá hlariní pruběŽná kolej omači číslem 1 a pravá
číslem 2,Pro omačení polohy vlevo nebo vpravo je rozhodující směr od začátk,,s
ke konci tratj. Začátek a konec tratí je stanoven v provozrrím řádu.

ostatní koleje v doprai.rrách se očíslují od hlar'rrích pruběárých kolejí
posťupně vlevo lichými' vpravo sud1ýlri čísly. Výjimečně je moŽrré použít
postupného číslovaní od krajní koleje.

53. V obvodu dílen, skladů apod. se omačí číslem 1 nebo nejnižším číslem
kolej, která je přímým pokračovaním spojovací koleje z doprarmy.

Podle potřeby se může v těchto obvodech použít k rozlišení při číslovaní
kolejí desítlioých nebo stovkoých sérií'

54. Části kolejí, oddělené spojkami (výhybkami), se podle potřeby rozliší
písemn11hn indexem (např. 4a, 4b).

55. Číslovaní kolejí, ýhybek, ýkolejek, návěstidel, jakož i dopra,rrrích a
ýhybkářskych stanovišt'se uvede v provozním řádu'

56. Hodiny se seřizují podle dispečera nebo pravidel stanovených provozrím
řádem.

výhyblry

57. Výhybkaje kolejové zaŤizeni umožňující přechod vozidel zjedné koleje
na druhou bez přerušeni jizdy.

Výměna je pohyblivá část v.ýhybky.

58. Výhybky se přestawjí ručně, místně nebo ústředně.

59. Pro kaŽdou v.ýhybku je určena zá}<]adní poloha, do které se musí
přestavit ihned po ukončení jízdy vlaku' speciálního hnacího vozidla nebo
posunu a po ukončení číštění, prohlídky' oprary, apod.

Základni poloha ručně' stavěných ýhybek je uvedena v provozním řádu a
vyznačena na jejich závaži čemobílým nátěrem tak, že pŤi základní poloze..je
závaži obráceno čemou polovinou k zemi. Závaži úsďedně stavěných yýhybek
se opaří žluým nátěrem.

Zát<ladni poloha ústředně a místně stavěných ýhybek je dana závěrovou
tabulkou staničního zabezpečov aciho zaŤizení.
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60. V doprawách se staničn ím zabezpečoyacim zařizením, kde se staví celá

vlaková cesta jedním úkonem, se ýhybky nemusí přestavovat do základní

polohy.

61,Kůdávýhybka musí by1t ontačena číslem'
Výhybky se číslují arabskými číslicemi počínaje číslem 1 postupně od

začálktl trati a to pro každou doprarmu mlášť ' Zvětší-li se dodatečně počet

výhybek, označí se nová výhybka pořadoqfm číslem.

Na křižovatkové ýhybce se označuje část k začátku trati indexem ''a'., čáSt

ke konci trati indexem "b"'

62. Výhybky obslúují hradlaři a lyhybkáň, pokud není provoaním řádem

Stanoveno jinak. Za správné postavení Úhyblcy je odpovědný ton zaměstnanec,

kteý ji přeštavil. Přestavení Úhyblcy nesmí byt považováno za souh]as k jizďě'

63. Výhybka je správně postavena:

a) stojí-li pro zamýšlenou jízdu;

b) pfiléháJi pojižděný jazykk opornici;

c) je.li hákový závěr r"ýhybky správně uzavřen;

d) je.li spojovací tyč ajejí svorník v pořádku;

e) objeví-li se optická kontrola (clona, světlo) u ústředaě a místrrě stavěných
qýhybek;

I souhlasí-li výměnové návěstidlo s polohou Úhybky.

64. Je zakázžno:

a) přestavit výhybku těsně před pohybujícími se vozidly, Ledaže se tím může

zabr init tlr ozi cí neho dě ;

b) přestavit r,.ýhybku, která je obsazena vozidly;

c) přestavit rrýhybku dříve než předchozí vozidlo uvolní námezník;

d) pojíždět v.ýhybku stojící v nesprár,rré poloze, nebo ji přestavit vozidly,
; není-li pro to konstruována. '.

ó5. Nehrozi-|i nebezpečí, nasmějí být vozidla, která rozÍiz\a lyhybku'

zastavena dňve, dokud ji úplně rrepřejela. Každý zaměstnanec, kteý takovou
závadu zavinil nebo zpozoroval, je povinen ji nahlásit ihned uýhybkaři, b3d1ďi

nebo dispečerovi' Hradlař, revímík nebo jiný pověřený zaměstnanec prob{qdne

vyhybku a přezkouší její funkci. Nezjistí-li závady (nď. utržení nebo poškÓzení

závěru ýměny, prohnutí nebo lom spojovacích ýčí, jazylcu, kolejníc nebo
poškození zabezpečovaciho zaŤízení),omůže byt výhybka pojižďěna až ďo
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provedení odbomé prohlídky, a to po hrotu stanovenou ryctúostí, proti kotu

rychlostí 5 km.h.'' Zjisti.Ii závady, učiní potřebná opatření pro krytí nesjízdného
místa a zajistí jejich odstranění'

66. Výhybky musí být opatřeny v.ýměnouými návěstidly osvětlovatelnými
nebo neosvětlovate]nýni.

Provozní řád stanoví, která ýměnová návěstidla nemusí být osvětlovana.
U staničního zabezpečovacího zaŤizení, kde jsou úplně zabe4pečené

posunové cesty a přestarmíky i"ýhybek mají kontrolu polohy jazyku, nemusí mít
ryhybky qýměnová návěstidla.

67. Výhybky se musi udržovat v čistotě a mazatjejich posuvné a pohyblivé
části, čistit.prostoý u spojovacích ťyčí, ž|ábka srdcovek a přídržnic a udržovat
výměnová návěstidla v použitelném staw.

Provomí řád stanoví, kteří zaměstnanci čistí amažou Úhvbky.

68. Správná poloha ýhybek se zajišťuje přestar.rríky, ýměnol^ými zárrf,<y a
střežením. Přechodně \ze zajistit ýměnu také přenosnjrrn vyměnov'-fm zámkem.

69. Výhybky nezávislé na návěstidlech musí být při jízdáchvlalcu proti hrotu
zajištěny střežením nebo uzamčením.

Výhybky' které musí být zajištěny qiměnouýmí zirlky, 'se uvedorr v
provomím řádu.

Výhybka se považuje za střeženou, může-li ji obsluhující zaměstnanec ze
svého stanoviště vidět a chránit proti neopráwěným zásahům.

70. Úqředně stavěné Úhybky musí být závislé na návěstidlech. Návěstidla a

ťhvbky jsou na sobě závislé, mriželi bý návěstidlo přestavěno na návěst
dovolující jízdu vlaku jen tehdy, jsou-li uvhvbkv sprármě postaveny a
zapevněny.

7|.Každý zámek pro zajištění ýhybek musí mít hlar,ní a náhradní klíč. Na
štítku kaŽdého kliče je lyraŽeno číďo lyhybky a označení dopravny. Na štítku
klíče kontrolního zámku jsou lyznačena čísla vyhvbky a závis|é rnýměny nebo

ýkolejky ve zlomku. Náhradní klíč má na štitku velké ''N''. Y,-1ič ze zárrůpa lze
vy'jmout jen tehdy, je.li ýhybka spráyně postavena a uzamčena.

72. Štítlry, které jsou ke klíči připerměny spájen1hn nebo sn1itovaným
krouŽkem, mají tyo tvary:

a) čtvercový, od jednoduché ýhybky uzamčené do přímého směru;

b) trojúhelníkor"j' od jednoduché rrýhybky uzamčené do odbočky nebo od
obousťranné rryhvb}cy uzamčené na kolej o nižším čísle;



c) dvojiý trojúhelník' od oboustraruré Úhybi<v uzamčené na kolej o ryšším
čís]e'

73. Hlalrrí klíče se zavěšují na k]íčovou tabuli, umístěnou na stanovišti,
určeném provozním řádem.

Náhradní klíče musí bý v uzamčené s]ďíňce. V provozním řádu musi být
stanoveno místo uloŽeni- .

74' Náhradní klíče můŽe rrydat jejich uschovatel jen se svolením hradlaře v
případě, že je hlavní klíč zťracen, poškozen nebo zapomenut. Použití náhradního
klíče se zamarnenává ve rv]áštním záznamnil<v s uvedením příčiny a doby, kdy
byl kiíč vydán a wácen' Zámarrmík je uložen ve skříňce s náhradními klíči.

Kdo porrál nábradní klíče, je zodpovědný za to, že jej uschovateli ve
stanovené době wátí'

75. Ztratí.li se hlar.rrí nebo náhradní klíč, musí bý co nejďíve změněn
zámek. Dokud ztracený klíč není nalezen nebo zámek změněn, musí bý ztréúa
klíče uváděna v odevzdávce služby.

JdeJi o nestřeženou vyhybku, zpravi hradlař strojvedoucího, aby pň jízdě
vlaku proti hrotu věnoval zv.ýšenou pozornost postavení Úhybky.

Výko|ejky

76. Výko|ejka je zaŤizeni na koleji pro boční ochranu jízd vlaku a pro
zabr áněni uj etí vozi del.

77. Výkolejky se číslují podle stejných zásad jako výhybky, před číslo se
pňdává omačení'.\|k' ',

78. Pro výkolejky platí obdobná ustanoveníjako pro .yhyblcy'

79. Štítky klíčů lykolejek mají qrto tvary:

a) kruhory, od lykolejky uzamčené v poloze na kolejnici;

b) kruhoý, ze dvou stran seříznuý, od ýkolejky uzamčené ve sklopené
poloze.

80. Závislost ýkolejky a ýhybky se vymačí na štítku k]íče označením
ýkolejky a čís]em závislé ryhvbhy ve zlomku.



Průjezdný. průřez

81. K nerušerrému prujezdu vozideI na ffatích a v dopravnách musí být
zachor'án průjezdný průřez, stanovený v D - T1.

82. Podél kolejí, na nichž je pravidelně prováděn posun a manipulace s
r.ozidly, musí být zachován volný schůdný prostor pro bezpečný pohyb
zaměstnanců, s v"ýjimkou mí.st stanovených v provozním řádu.

Zanedodržení volného schůdného prostoru se nepovažuji zaŤizeni, umístěná
podle koiejí, zalrďctá může zaměstnanec ustoupit.

83. l{romady škvary, štěrku, uhlí, písku apod., uloŽené vedle koleje musí být
vzdáleny od vnitňíí hrany kolejnice:

u rozchodu 1435 mm (obr. 1)
nejméně 60 cm v létě a 80 cm v zimě;

L
I  -  - -  -

I
0b r . ' l

a jejich sklon ke koleji nesmí být větší než 45o.

84. Jiné předměty musí být od r,nitřní hrany kolejnice uloženy a zajištěny ve
vzdálenosti nejméně 150 cm.

85. U ýpadel, na qýs1pkách, skládkách a zásobnících musí vedoucí
pracovíště zajistit plynulé odklízení materiálu, zasúujícího do prujezdneho
prďezu.
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Uvedení dopravních zatízení do provozu

86. Používat nových nebo rekonstruovaných kolejišť azařLzeni se smí jen po

splnění ustanovení D.Tla dal-li k tomu písemný souhlas vedoucí dopravy nebo
jím pověřený zaměsťnanec." 

i{olejišť a .zaŤizeni dočasně vyloučených zpÍoyovJ se smí po provedených

opravách používat, dal-li k tomu souhlas vedoucí práce.

Přechod vozide| ČD

87. Koleje, které je zakázáno nebo povoleno pojíždět vozidly ČD stanoví
provoarí řád'

88 až 90 na doplňky.

V. POSUN

Řízení posunu

91. Posun jekaŽdý úmyslně prováděný pohyb drážních vozidel, kromějízd

vlalcu a speciálních hnacích vozidel.
Poďé toho, jalcym způsobem jsou při posunu uváděna vozidla do pohybu'

rozemáváme posun:

a) hnacími vozidly;

b) silničními vozidly;

c) ruční;

d) povolenymi mechanizačnírru prostředky (např. vrátkem, navij ákem).

92. Posun musí bý řízen vedoucím posrrnu, který je odpovědný za jeho

bezpečné a účelné provedení.

93. Vedoucím posunu,může bý:

a) zaměstnanec s odbornou způsobilostí pro funkci vedoucího posunu nebo

vlakvedoucího;

b) ve zvláštních případech provozním řádem stanoveý zaměstnanec, kteriý
je oprávrrěn vykonávat funkci vedoucího posunu v obvodu svóho

pracoviště (např' v dílnách, skladech)'



94. Posun provádí, podle místních poměru, vedoucí posunu sám nebo spolu s
přidělenýni posunovači.

95. Jednoduchý posun je posun, pfi kterém vozidla nejsou rozřazována nebo
seŤazována.

Vedoucím j ednoduchého posunu může b1irt:
a) v.ýklopní předak v obvodu svého pracoviště;

b) zaměstnanec určený provozním řádem v obvodu svého pracoviště (napÍ.
dílny, sklady' nakládací a vykládací místa);

c) hradlď, umá.li to za nutné a není.li to na újmu jeho povinnostem.

96. Riai-ti ieaňoouchý posun hradlař, odpovídá za jeho řizeni jendo té míry,
jak jej můŽe podle místrrích poměru ze svého stanoviště zaiistit.

Povinnosti zaměstnanců při posunu

97. }Iradlď určí, kdy bude posun zahájen a ukončen. V případě potřeby
rozhodne o jeho přerušení.

98. Vedoucí posunu je před zahájením posunu povinen:
a) zpravit o posťupu práce všechny zaměstnance zúčastněné.na oosunu a

zaujmout takové stanoviště, aby z něho mohl řídit a sledovat po,*;
b) přesvědčit se zda:
- návěstidla nezakazují posun;

- zamýš|eným pohybům nejsou v cestě předměý umístěné blízko kolejí, v
kolejích, příp' nad koiejemr;

. návěstid]a na vyhybkách a ýkolejkách ukazují sprálrrou polohu;

. jsou vozidla svěšena a uzavřena;

c) postarat se :
- aby zaměstnanci, pracující v kolejích na kteých se posunuje, byli na jízdu

upozorněni;

. o be4ečné zastavgní posunovaných vozidel (vyzkoušení brzd, položení
zarážek apod.);

. o zajištění bezpečnosti na přejezdech;

d) odbrzdit zabžďěné yozy a odsťranit zarážky;

e) l,yzvat zaměsfitance, kteří jsou při nakládání nebo r:ykládání na vozech,
aby vystoupili avzdálili se od kolejí.

I J



94. Posun provádí, podle místních poměru, vedoucí posunu sám nebo spolu s
přidělenými posunovači.

95. Jednoduchý posun je posun, pfi kterém vozidla nejsou rozřazována nebo

seŤazována.
Vedoucímjednoduchého posunu může bý:

a) rnýklopní předak v obvodu svého pracoviště;

b) zaměstnanec určený provomím řádem v obvodu svého pracoviště (např.
díiny, sklady' nakládací a lykládací míSta);

c) hradlď, umá.li to za nutné a není-li to na újmu jeho povinnostem.

96. Rjdí-li jedíoduchý posun hradlař, odpovídá za jeho řizeni jen do té mjry,
jak jej můŽe podle místrrích poměru ze svého stanoviště zajistit.

Povinnosti zaměstnanců při posunu

97. llradlď určí, kdy bude posun zahájen a ukončen. V případě poďeby
rozhodne o jeho přerušení.

98. Vedoucí posunu je před zahájením posunu povinen:

a) zpravit o posťupu práce všechny zaměstnance áčastrrěné na posunu a
zaujmout takové Stanoviště' aby z něho mohl řídit a sledovat posun;

b) přesvědčit se zda:

- návěstidla nezakanlji posun;

- zamýšleným pohybům nejsou v cestě předměty umístěné blízko kolejí, v
kolejích, příp. nad kolejemi;

. návěstidla na yýhybkách a ýkolejkách ukazují sprármou polohu;

. jsou vozidla svěšena a uzavřena;

c) postarat se ;

. aby zaměstnanci, pracující v kolejích na kteých se posunuje, byli na jízdu

upozoměni;

. o bezpečné zastaveÁi posunovaných vozidel (vyzkoušení brzd, položení
zarážek apod.);

. o zajištění bezpečnosti na přejezdech;

d) odbrzdit zabržděnéyozy a odstranit zarážky;

e) l1rzvat zaměsfirance, kteří jsou při nakládání nebo rykládaní navozech,
aby vystoupili avzdálili se od kolejí.
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99. Při posunu Se nesmí nechat vozidla přes námezník, jestliže by překážela

dalšim jizdfun.

100. Táhnout azaroveřl Sunout vozidlaje dovoleno.

101. Největší dovo1ená rychlost pří posruru je 30 km.h-', není.'li ryctúost

místně o*ě""nu' Posunovat se smj pouze takovou rychlostí, aby nebyla

ohrožena bezpečnost'
Jsou-li vozidla lokomotivou sunuta v místech, kde by moh]a bfi ohroŽena

bezpečnost zaměstnanců, např' pň posunu v.dílnách, na kolejích pro oplavy

uo"id.l, na montážních místech, ve skladech apod' a v místech, kde jsou

dočasnÉ zhoršeny rózhledové poměry, nesmí být překročena rychlost 5 km.h.] a

zaměstnanci v takových místech musí bý vyrozuměni'

102. Při posunu s vozy loženými hořlavymi a jinými nebezpečn;ýari látkami

se musí dbát zvláštní opatrnosti.

103. Na kolejích, které jsou ve spádu větším než 2,5 %oo, je zakÍuéno

posunovat vozy bez hnacího vozidla. odrážet nebo spouštěl vozy na.takovém

spádu je dovoléno jen tehdy, je.li ujetí vozů znemožněno odwanrýni kolejemi,

ýkolejkami nebo zabrzděnými vozidly

104. Dříve než se začne posunovat přes přejezd (přechod) je vedoucí posunu

povinen uvést do činnosti přejezdové zabezpečovací zaÍizern, Není-ii to možné,

zajistí střežení.

Manipulace s vozid|y při posunu

105, Zajíždéní je způsob posunu' při němž lokomotiva s vozidly zqede až

na místo určení.

106' odraz vozu je způsob posunu' při němŽ se lokomotivou uvedou do

pohybu sunutá vozídla, která k ní nejsou přivěšena' oďriňet vozy je dovoleno

jen jednou lokomotivou.

107. Spouštění vozid.el je způsob posunu, při němŽ se odvěšená vozidla dají

na spádu do pohybu působením v]astní hmotrrosti'

108. K rozvěšení šroubovek, pro odraz nebo spouštěni, se za pohybu vozide]

musí používat fyče.
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109. Trhnutí je způsob posrrnu' při němž se za jizdy, v dostatečné
vzdálenosti před místně stavěnou ýhybkou' vyvěsí vozy za iokomotivou a
přední a zadní část posunujícího dílu jedou pak na ruzné koleje.

Posun trhnutím je na drahách zakázžn.

110. Při odráženi nebo spouštění voá musí být kromě předchozích
ustanovení, platrých pro posrrn' splněny ještě |rto podmínky:

a) vozidla v odraŽené skupině musí b1t svěšena;

b) vory nesmí dojet k přejezdu, kteý není uzavřen nebo střežen;

c) odraŽené (spuštěné) vozy smějí najet na stojící vozidla je nepatmou

rychlostí, aby nedošlo k jejich poškození;

d) návěst k odrazu se smí dát teprve tehdy, když zaměsmanec rozvěšující
vozid|a lystoupí z koleje a nevmikne.li po rozvěšení vozů mezera tak
velká, že by při odrazu mohla být příčinou prudkého nárazu'

11l. V provozním řádu se uvede, kde je dovoleno o&ážet nebo spouštět
vozidla, případně se v něm stanoví další podmínlqy pro tento způsob posunu.

|12. I e zakázťno odražet nebo spouštět vory :

a) se středním nárazníkem nebo bez náramíku;

b) hlubinové;

c) ložené kolejnicemi nebo jinými dlouhými předměťy, jeŽ spočívají na dvou
nebo více vozech;

d) ložené hořlauým nebo jiným nebezpečným nákladem;

e) neúplně naiožené nebo neúplně qzložené;

Í) s nálepkou zakan$ici odražení nebo spouštění nebo s nápisem

Neodrážet . nespouštět;

g) pro zvláštni účely.

Roměž je zakázáno odrážet a spouštět pojízdné jeřáby, speciální drážní
vozidla a všechna vozidla s vlastním pohonem.

Návěsti při posunu

113. Při dávání návěstí zaujmou posunovači místo podél posunovaných vozu
tak, aby strojvedoucí mohl pozorovat dávané návěsti včas a bez pochyb.

Nemůže.]i strojvedoucí dále sledovat návěsti, nebo přestanou.li se dávat
návěsti, strojvedoucí ihned zastaví posunující díl.

t )



114. Při odrazu není třeba návěst odraz opakovat' Strojvedoucí zastavi na

návěst Stůj, nebo ztratíJi z doh]edu zaměstnance, kteď dal návěst odraz,

115. Rídí-li hradlař ze svého stanoviště jízdy posunujících dílů, pro které

není určen vedoucí posunu' opakuje ruční návěsti jen podle potřeby.

116. Je.li za jizďy posunujícího dílu vedoucí posunu na stanovišti

strojvedoucího, dává sff ojvedoucímu příkazy ústně.

117. Při posunu platí pro strojvedoucího zásadně návěsti vedoucího posunu

nebo opakování jeho návěsti posunovačem. Návěsti nebo rczkazy dávané

hradlařem platí jen pro vedoucího posunu; přímo pro strojvedoucího platí jen

tehdy, řídí-li posun hradlař.

118. Není-li u sunuých posunujících dílů první vozidlo opařeno ýstraárým
zaŤizenim, které se při sunutí uvede v čirmost, musí bý toto vozidlo obsazeno

posunovačem' kteý zaujme takové stanoviště, aby mohi pře}úédnout kolej a

áávat návěsti' Posunovač nemusí jet v čele sunutého dílu v případé, že z úror'rrě

místa, kam až má dojet čelo posunujícího dílu, má pod stálou kontroiou úsek

koleje mezi svým stanovištěm a če]em posunujícího dílu'
NelzeJi žádnou z těchto podmínek splnit, musí jít posunovač v čele

posunujicího dílu.

119. Ručně se smějí posunovat vozidla jen ze strany. Kráčet v koleji nebo

mezi v ozidly je zakázáno.

120. Při posunu silničními motorovými vozidly nebo buldozery, smějí být

vozidla tažena jen řetězem nebo lanem, dlouhým nejméně 3 m' Silniční vozidlo
(buldozer) musí jet při takovém posunu vŽdy mimo kolej. Tlačení vozidei a

používaní vloŽené fyče je zakázáno, fudič silničního vozidla nesmí byt současně

vedoucím posunu,

|2|. Pro posun mechanizačními prostředky musí bý r1pracován

technologický postup.

Posun r'zhledem k jízdám v|aků

1z2, Při každém posunu' kteým by mohla být ohrožena jízda vlaku, musí

příslušné návěstidlo zakazoy at posun'
Posun na kolejích, které nejsou kryé návěstidlem, je zakázán, Rovněž

odrážení a spouštění vozidel na vo1né koleje je v tomto případě zakáněno,
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123. Souh]as k posunu na doprar'rrí koleje a zal<rajni ýhybku' jakož i k
dďasnému obsazení dopravních kolejí při posunu' dává hradlař vedoucímu
posunu přímo nebo prostřednictvím lyhybkáře.

124. Yy1íždět za\cajní v.ýhybku se smí jen tak daleko, jak je toho k posunu

nezbytně třeba. Je-li zapotřebí, vzhledem k místrrím poměrum (např. pro krátkou
r'zdá]enost mezi dopravnami), zvláštních opatření, uvedou Se v provoaním řádu'

125. Na dvoukolejných tratích se posunuje zptavid7a na sprármou kolej.
}Iradlař smí dát svolení k posunu za Wajni vyhybku na jednokolejnou trat'

nebo na nesprár.nou kolej jen tehdy, není-li vlak ( speciální hnací vozidlo ) na
cestě ze sousední doprawy a když ťuto dopravnu zpravil, aby nevypravovala
vlak ( speciální hnací vozidlo ), nebo když zjistil, že piljiždějicí vlak ( speciální
hnací vozidlo ) u návěstidla zastavil. o tom, že u vjezdového návěstid1a stojí
vlak ( speciální bnací vozidlo ), nebo o posunu za vlakem ( speciálním hnacím
vozidlem ), zakteým nedošla odh]áška, musí hradlď 4tavit vedoucího posunu'
kteý zpravi strojvedoucího. Časoqi údaj zahájení a ukončení posunu zalaajni
vyhybku na jednokolejnou trat' nebo na nesprármou kolej dvoukolejné trati,
zapíší oba hradlaři do dopravrrího deníku.

Svěšování a rozvěšování vozide|

|26. Yozidiaje třeba svěšovat a rozvěšovat opatrně. Tuto práci smějí
i,ykonávat zaměstnanci, kteří mají kvalifikaci alespoň posunovač.

127. Strojvedoucí u vlaku je vždy odpovědný za to, že lokomotiva je řádně
přivěšena.

l28. Vozidla se spojují šroubovkami, tuhými spojkami nebo řetězy. Při
svěšování vozidel se nejprve spojí šroubovka, tuhá spojka nebo řetězy a potom

se postupně spojí vzduchové spojky, popř' kabely. Při rozvěšování je opačné
pořadí.

NepouŽité šroubovky a Ťetězy se musí u vlaku zajistit zavěšením na háček
čelníku nebo do háku vlastrrího táhla. odpojené vzduchové Spojky a kabely se
zavěsí na držadla nebo jalová hrdla.

Vozidla se šroubovkaÍ,ni se svěšují tak těsně, aby náramikové zpruhy byly
mímě stlačeny. Stejně tak se svěšují i ucelené skupiny vozů, pňpravené k
zařazeni do vlaku.

Jen tak' aby se nárazníky doýkaly, se svěšují:

a) lokomotiva se sousedním vozem;

b) každý desátý vůz u vlaku;
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c) nákladní podvozkové vozy delší než 1.1 m a to mezi sebou a se

sousedními vozid|y.

129. Vo]né svěšovarrí vozidei ve vlacích, při němž vznikne mezera mezí

náramiky, zlyšuje nebezpečí přeťrŽení viaku, a proto není dovoleno. Toto

ustanovení neplatí pro vlaky doprarrrjící podsypový materiál na pohyblivé

koleje.

130' Dříve než se spojí vzduchové Spojky mezi lokomotivou a vozem, otevře

se na}rátko uzavirací kohout lokomotivy, aby se z potrubí odstrani]a voda a

nečistota.
Spojky vzduchového potrubí se spojují tak, že se vyzdvihnou, jejich hlavy se

potoli t-esnicimi kroužky na sebe a stlačí se dolů, aby se těsně spojity.- 
Po spojení vzduchoých spojek se současně otevŤou uzaviraci kohouty;

nemohouJi se otevňt současně, otevře se nejdříve uzaviraci kohout vzdálenější

od lokomotiry.

131. Při rozpojování vozidel se nejdříve uzavřou uzaviraci kohouý a to

pokud možno současně na obou vozidlech, Není-li to možné, uzavŤe se nejdříve

kohout bližší k lokomotivě.

l32. Rozdíl výšek náraaníkov-ych sďedů u svěšených vozidel ve vlaku nesmí

bý větší než 8 cm' Při větším rozdílu ýšek může bý luz přepravován jen jako

náběŽník.

Používání brzd a zarážek

133. Pro zmímění rychlosti posunovaných vozidel nebo k jejich zastavení' je

nutno obsluhovat brzdy, jejichž účinek byl před použitím ryzkoušen.

134. K zastayení pohybujících se vozidel se pouŽívá zarážek se dvěma

přírubami nebo s jednou přírubou a pérem. Zaráž|q s jednou přírubou jsou

pravostranné nebo levostranné.

135. Místo pro zastavení vozidel zarážkouje třeba volit tak, aby nedošlo k

prudhým nárazům na stojící vozidla. Zarážku je nutno pokládat tak, aby na

kolejnici pňléhala celou třecí plochou. Příruba zarážky musí vždy přiléhat na
vnitřní stranu hlarry kolejnice'

Neníli to nezby'tně nutné (nehrozi-li nebeqečí), nesmějí se zarážky
pokládat na kolejnicoý sťyk nebo přímo před něj, jakož i v oblouku' Musí.li být

zarážka v nezbytném případě položena v oblouku, musí se položit na r.rritřní

kolejnici oblouku.
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Zarážky se dvěma přírubami se nesmějí pokládat na kolejnice, jejichž hialy

-isou deformované, na lyhybkách, kolejouých kříženích' na kolejnicích v d1ažbě

apod.
Zarážky s jednou přírubou a pérem se mohou pokládat na výhybkách nebo

kolejovych kříŽeních jen při nebezpečí.

136. Zarážkou se smí zastavovat skupina vozů o celkovém počtu nejvíce 6

náprav, jdeJí o vozy \oŽené, nebo 12 náprav, jde-li o vory prázdné. Hrozi-li

nebezpeči, smí na zatážL<l najet více vozů.
Zastavovat zarážkamj skupinu loŽených a prázdných vozu je dovoleno jen

tehdy, je.li prr,rrí vůz ložený.
JeJi nutno zajistit zastavení vozidel pro případ, že by první zarážka moh|a

odskočit (např. při náledí, při použití nové zarážý, na velkém spádu apod.)'
poloŽí se diě zaúž|q na jedné kolejnici za Sebou a to na vzdálenost 10 až 1 5 m

od sebe nebo pojedné na obou kolejnicích.

Zajištění vozidel proti ujetí

137. odstavená vozidla musí být spolehlivě zajištěna proti ujetí. Vozidla se
zajišt'ují zarážkarri, svěšením se zajištěnými vozidly nebo ručními brzdami.

|38. ZaráŽkami 1e třeba podložit vozid]o nebo svěšenou skupinu vozidei tak,
aby přiléhaly přímo ke kolům a to:

a) na té straně, na kterou má být zabrinéno náhodnému pohybu;

b) z obou stran, může-li být náhodný pohyb v obou směrech nebezpečný.

r39. Zajišťuje-li se zarážkol vůz na straně k ýkolejce, je třeba zarážku
poioŽit na kolejnici, na které není r"ýkolejka'

140. Vozidla zabrzděná ruční brzdou se nemusí podkládat za posunu a Za
přestávek při posunu, jsou.li pod dozorem zaměstnanců provádějících posun'

l41. Mají-li být vozid1a odvěšena na sklonu, musí být zajištěna proti ujetí
dříve neŽ se odvěsí.

142. Zajišt,ovat odstavená vozidla jen pruběžrou brzdou je zakázáno.
RovněŽje zakázáno podkládat vozidla kameny, kusy dřeva apod.

143. Při zajišt'ování odstavených vozidel pÍoti ujetí je nutno podložit tolik
dvojkolí zarážkarru, aby skutečná brzdici váha byla větší nebo ro.rara poďebné
brzdicíváze' 
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Potřebná brzdící váha se r,1počte podle vzorce
0 .8 ' s  '  G

Potřebná brzdicí váha =
100

kde S je daný spád v %o;

G celková hmotnost odstavených vozidel v t,

Skutečná brzdicí vaha je součet hmotností na nápravu zarážkarru
podložených dvojkolí. Brzdící hodnota utažených ručních brzd se do výpočtu
nezapoěitává' Udaje potřebné pro výpoěet stanoví podle místrrích podmínek
provoaní řád'

144.Při zajišťování odstavených vozidel stejné řady a hmotnosti se pořebný
počet zarážek l'ypočítá podle vzorce

0 ,8 ' s 'G
Potřebný počet zarážek

100 p

kde S je dany spád v %o;

G celková hmotnost odstavených vozidel v t;

p hmotnost na nápraw v t'

145. odstavená vozidla musí být r'Ždy zajištěna nejméně jednouzarážkou'

146. odstavovat vozidla na sklonu větším neŽ l0 %o je dovoleno jen na
místech určených provozním řádem; odstavovat vozidla na větším sklonu neŽ
20oÁo mtňe vyjimečně povolit odbomý technichý dozor . revímí dozor ( dále jen

revírní dozor). Podrobnější podmínky pro odstavování vozidel stanoví provozní
řád, podle místních poměru.

|47, Za zajištění vozidel odpovídá ten, kdo je odvěsil (odstavil)' Vedoucí
posunu spoluzodpoví dá za zajištění vozidei ve svém obvodu.

|48 až 150 na doplňky.



vI. VOZIDLA

Nakládání a vykládání vozů

1 51. Při nakládaní a lyk1ádání je třeba dbát, aby vory nebyly poškozovany.
Náklad musí být ror,noměmě roz|ožen a řádně zajištěn. Náklad na

otevřených vozech nesmi přesahovat ložnou míru.

152. Ložná míra je lrymezeni prostoru, kteqý může zaujímat naklad na
otevřených vozech; shoduje se s obrysem pro vozidla, stanoveným D - T1.

Vozy s nákladem, kteý přesahuje ložnou míru, se smějí přepravovat se
svolením vedoucího dopralry, kteý učiní potřebná opatření.

|53. Za dodrŽení |ožné rriry a zajištění nákladu odpovídá ten, kdo vůz
nakládá'

154. Při nakládání je zakázÍno přejíždět lopatou ýpadla nad lokomotivou.

155. Během klopení se nesmj nikdo zdržovat na vnější straně rnýs1plcy ('"
směru klopení). Je.li při klopení nebezpečí přewžení, musí se vůz připnout
kleštěmi nebo řetězem ke koleji.

156. Vozy musí být po lyklopení (lyložení) řádně uzavřeny a podle své
konsťrukce v této poloze zajištěny. Za správné uzavŤení a zajištění vozů
odpovídá ten' kdo je klopil (lykládal), případně zaměsťnanec k tomu určený.
Nelze-li vůz spráwě uzavřít nebo zajistit, rozhodne o dalším postupu revímík
dopraly.

157. Vlaková osádka musi dbát pokpů vedoucího qýpadla, klapkďe,
předáka lyklopního nebo sypače, které se ýkají provedení nakládacích a
lykládacích prací.

Vykolejení vozidel

158. Vůz, kteý lykolej1l bez zvláštních následku a bylo nepochybně
zjištěno' že k qlkolejení došlo vinou vadné koleje (nesprávný rozchod,
přeýšení, ostý oblouk apod.)' může být ponechan v provozu jen tehdy, zjistí-li
po nakolejení revímík nebo mechanik dopravy anebo jiný kvalifikovaný
zaměstnanec, stanovený provomím řádem, že vťlu není poškozen. Není-li
qýjimečně žádný z nich na místě přítomen, rozhodne strojvedoucí o přepravě
r,ykolejeného vozu na místo, kde může být vůz prohlédnut, případně odstaven'
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159. Zjistí-li se, Že k lykolejení došlo závadou na vozu' nebo jeJi vůz
poškozen, musí býr výazen zpToyozg a přistaven k opravě.

160. Lokomotiva musí být po vykolejení vždy přistavena k prohlídce a k
přeměření.

|61. Yozy dráhy, které předcházejí na koleje ČD, isou po lykolejení
přeměřovany zaměsfnanci CD.

162' Vykolejení vozidel jiné organizace se musí vlastrríku vždy hlásít.

163. Vykolejení vozu ČD se musí ihned oznámit přípojové stanici ČD

164. Místa uložení pomůcek a zařízení pro nakolejování vozídel stanoví
provozní řád'

|65 až |70 na doplňky.

vII. SESTAYENÍ AZAT|ŽENÍ vlaxŮ

Sestavení v|aků

|71. Za sestavení vlaku je odpovědný vedoucí posunu nebo vlakvedoucí.

|1z.Při sestavování vlalcuje nufuo dodržovat tato základni ustanovení:

a) do vlaku se nesmí zaŤazovat vozidla k jízdě nezpůsobilá avozidla,jejichž
stavba nedovoluj e normální svěšovaní;

b) nesmí být překročena největší délka vlaku, stanovená provozním řádem.

Je.li vlak vy,jímečně delší, musí se provést potřebná dopra.*mí opatření
ještě před jeho odjezdem (projednání jízdy vlaku s doprar.rrími stanovišti
po celé trase, 4pravení strojvedoucího o nuťnosti včasného zasÍaveni

sunutého vlaku u návěstide] zakanljicích jízdu)' oblykle se jízda

takového vlaku provede přednostně před všemi ostatními jizdarri;

c) ve vlaku musí býi potřebný počet způsobilých brzd, aby vlak byl
dostatečně bržděn abrzdová zaŤizení musí být správně nastavena;

d) poslední vtn taženého a první vůz sunutého vlaku musí být bržděn'
Výjimečně je dovoleno přivěsit za poslední bržděný vůz nebo před první
sunuý wz ještě dva nebržděné vozy - náběáríky. Jako náběžníky mohou
bý zařazeny jen vozy s porouchanou brzdou, které nelze jinak přepravit
na určená místa do opra\Y. Ustanovení o posledním (prvním) brŽděném



e)

0

o\

h)

i )

vozu Se nevztahuje na ty pracovÍtí vlaky, u nichž ne|ze z provozních

důvodů zaŤaditvůz s brzdoujako poslední (první) vuz;

vozy musí bý správně spojeny;

klapky a dveře, které se otevírají do stran, musí bý ]JzayŤeny' sklápěcí
čelní a boční stěny zajištěny ve spráwé poloze;

musí být splněna ustanovení o nakládarrí vozu;

konec (začátek) vlaku musí být označen předepsaniforri návěstmi;

prvni vůz sunutého v1aku musí mít }Tstražné zaŤizeni, které se pŤi jizdě

vlaku uvede v činnost nebo musí být obsazen zaměstnancem.

173. Mají-li být současně přepravovány ložené i prázdné vozy, zaŤadi se

IoŽené vozý pokud moŽrro pŤimo za lokomotirnr.

|74.Yozy nebo skupina vozů, naložených dlouhými předměty (kolejnice,

d1ouhé dříví apod.), nebo skupina vozu spojených jen nákladem, se zaŤadi na

konec vlaku. u sunutého na začátek, Při přepravě takoqých nákladů se musí

brzda obsluhoyal ze zvýšenou opatmostí, aby zvláště na tratích ve sk]onu

nedošlo při nahlém zabržděni k posurrutí nákladu v podélném sm9ru, toho je

třeba zvíášť dbát při samostatné přepravě takto naložených vozů, kdy jsou

svěšeny přímo s lokomotivou. Skupina vozů spojených jen nákladem se nesmí

přepravovat vlakerrr, kteý je jednou lokomotivoutažen a druhou sunut.

|75.Yozy s fuhou spojkou, zaŤazenéjako náběžniky, musí být spojeny mezi

sebou a nejbližším bržděným vozem ještě pojishým řetězem'

176. K dopravě vlaku se smí použít dvou čirrrrých lokomotiv.

177. Vlaky se ozrračují čísly, která jsou shodná s čísly vlakové lokomotily.

odiišné označení stanoví provomí řád'

Zatížení vlaků

718. Zatižení vlaků musí odpoví dat taŽné síle lokomotívy a potřebnýn

brzdicím hodnotám.

|19. Zatížení vlalcu podle jednotliých doprarmích směru se stanovi v

provomím řádu.

180 na doplňky.



vIII. ZAJIŠrĚnÍ fizn vrnl<il

Způsob zajištění jízd vlaků

t87.Iízdy vlaků se zajišt'ují:

A) tel efoni ckým nebo radi ote] efoni c\ý.m dorozumíváním;

B) automatickrým trat'ovým zabezpečov acím zařizenim;

C) podle rozhledu

A) Te|efonické nebo radiotelefonické dorozumívání

182. Při telefonickém nebo radiotelefoníckém dorozumívání na tratích na

nichž jezdi vlaky na téže koleji obousměrně, se zajišťuje jízda vlaků

telefonickým nebo radiotelefonickým souhlasem hradlaře dopravny, do níž vlak

pojede a to Nabídkou, Přijetím a odhtáškou. Radiotelefonického dorozumění

ie- zámamem |ze použit pouze v případě poruchy te1eforrrrího spojení.

Formulace Nabídky, Přijetí a odhlášky je stejná jako při telefonickém

zajištění jízd vlaku.

183. Na traťoých úsecích, na nicM jezdí vlaky po téže koleji jen

jednosměmě, se jízda následných vlaku zajišt'uje odhláškou' Vlaky se

nenabizejí a nepřijímají, není.li to nďízeno provozním řádern. Jízda v1aku do

sousední dopravny se oznamuje Předhláškou.

Nabídka a přijetí

184. Nabídka je žádost hradlaře o souh]as k jízdě vlaku' Přijetí je soutrlas

hradlďe k jízdě viaku.

185. Vlaky se nabízejí a přijímají od dopravny k dopravně. Nabízet a

přrJímat vlaky smí jen hradlař' Vlak nesmí být r,ypraven z dopravny, dokud

nebyl přijat sousední dopravnou, kromě případů uvedených v čl. 1 83'

18ó' }Iradlař nesmj nabídnout vlak:

a) dokud nedostane odhlášku zapŤedchozím vlakem,

b) dokud nepřijede posledně přijaý vlak opačného směru po téže koleji'a

dokud za ním nedá odhlášku'

187. VIak se nabídné sloly;
Š t . rř ijmete vlak 454?



Nemáli hradlař sousedního stanoviště námitek, P|jme vlak slovy:
Ano . přijímám vlak 454 na S 2.

Nemůželi hradlař vlak přijmout, odmítne jej slovy:
Nikoliv. čekejte!

aziroyeňzpravinabizejícíhohradlařeopříčiněodmítnutíaopředpokládanó
době waní zákazu.

Kdý byla příčina odmítnutí odsťraněna, přijme vlak bez opakované nabídky

slovy;
Nyní přijímám vlak 454 na S 2.

188. Vlak, kteý má odjet po příjezdu vlaku opačného směru, nabídne se

slovy: ' V|ak 432 na Š 3. rřijmete v|ak434?

189.Projízduponespráwékolej isenabídkadoplnízaslovemPři jmetea
pŤýeti za slovem Ano, s1oly Po nesprávné koleji.

190. Jeli třeba při nabídce uvést druh vlaku nebo místo určení' doplní se

nabídka o tyto údaje, napŤ.:
A 10 . Přijmete vtak 57? Yeze pražcekzakladači 60, nebo

oM 4 - Přijmete v|ak 38? Jede do skladu na třetí ko|ej.

odh|áška

191.odhláškajezpráva,žecelývlakuvolni lprostoroýoddíl.odh]ášku
smí dát a přijmout jen hradlař.

odhlaška musí být dána bez prodlení.

192. odhláška se smí dát teprve tehdy, kdyŽ vlak mine vjezdové nebo

oddílové návěstidlo; když je nepóchybně zjištěno, že vlak je ce1ý' a když je

návěstidlo za vlakem pi..tuu"nó na návěst zakazujici jízdu. HradlaŤ zjisti, že

'iur :. celý přímo tiÁ, že vidí konec v1aku, nebo počítáním vozu; nepřímo

pomoci technického zaŤizení(autoblok' koiejové obvody' počítač náprav apod.),

nebo hlášením zaměstnance určeného provozním řádem'

Nelze-li zjistit, Že vlak je celý, musí hradlař předpokládat , že se vlak roztrhl

a učiní opatření, aby po téže koleji nebyl vypraven vlak.

tvori.ti hranici prostorového oddílu návěstid1o sdružené, smí se dát

odhláška teprve tehdy, když vlak uvolní úsek koleje za návěstid1em' rorrrrající se

stanovené délce vlaku, zvětšené o pojistnou vzdálenost.



193. odhláška Se dává sloyy:
Vlak 38 na D 3.

Přijetí odhlášky se potwdí takto:
D 4 rozumí.

194. Nedošla-li odtrláška v době, kdy vlak měl již prostoroý oddíl opustit,
je hradlď povinen upomenout přední stanoviště o odhlášku slovy:

Dojel vlak 673 naL 6?

JeJi prostorolry oddíl volný, dá tázané stanoviště odhlášku. Není-li ještě

volný, odpoví:
Trať obsazena.

Předh|áška

195' Předh|áška je zpráva pro přední dopravnu o jízdě vlaku do přiletrlého

trat'ového oddílu.
Předhlášku smí dát a přijmout jen hradlař. Hradlař dá předhlášku pro vlak

krátce před tím, než vlak vjede do přilehlého traťového oddílu.

196. Předhláška se dává slovy:
A 7 . Příští vlak 428.

Přijetí předhlášky se potvrdí slory:
A 11 - rozumí'

|97, Aby nedošlo k zpomalení provozu při změnách dispozic v jizdách

vlalď, doplní se předhJáška údajem o druhu vlaku nebo místem určení, např';

oM 4 - příští vlak S|,veze škváru kZ 56.

B) Automatic ké traťové zab ezp ečovací zař ízení

198. Automatické trat'ové zabezpečovací zařízení (dále jen autoblok)
samočirrrrě zajišt'uje jízdy pásledných vlalrů mezi dopravnami.

Na tratích s autoblokem toto zatizení nahrazuje přijetí, odhlášku a
předhlášku.

199. Dává-li se předhláška téŽ telefonicky, je ji třeba dát dříve neŽ
předhl ášku traťovým zab ezpečov acim zaŤízenim.



C) Jízda podle rozhledu

200. Jízdou podle rozh|edu rozumíme jízdu vlaku řízenou pouze rozh1edem

strojvedoucího.

201. Při jízdě podie rozhledu se musí rychlost jízdy vlaku upravovat podle

rozhledolých poměrů tak, aby vlak mohl za všech okolností bezpečně a včas
1 zastar.it před kolejoqými vozidly'

02. Za snižené viditelnosti jsou jízdy podle rozhledu zakázány '

Záznamy o zajištění jízd v|aků

203. Písemné záznamy, související se zajištěním jízd vlalni se zapisují
propisovací ružkou do dopramího deníku (příloha 2) a do knihy odevzdávky

siuŽby' Chybně provedené zámamy se škrbrou tak, aby zůstaly čitelné'
Yymazávártizáznam.ťt a vytrhávaní listů je zakázáno.

Pfijetí a odmítnutí nabídky, předlrláška a odhláška se zapisují do dopravního
deníku' Nabídka se nezapisuje.

Poruchy sdě]ovacího a zabezpečovacího zaŤizeru se zapisují do
,, Záznamníku poruch n a s děl ov acím a zab ezp ečov acim zaŤizeni,,,

204. Časové údaje při za1išt,ollánijízd vlaku není třeba vést v plném rozsahu
tam, kde je autoblok nebo pň telefonickém způsobu dorozumívání, jsou.li

hovory zamamenáyány' Yždy je třeba zapisovat alespoň číslo vlaku a čas
příjezdu a odjezdu. Rozsah zámam.Ů stanoví provozniŤád,

205. Provomí řád stanoví, které zámarrmi knihy se na jednotliqých

stanovištích vedou.

206. Spotřebované doprarmí deníky a krrihy odevzdávky služby se
uchovávají u vedoucího doprar,rrího pÍovozu po dobu jednoho ýdne.

207 a208 na doplňky'

Ix. DoPRAVA VLAKŮ

obs|uha h|avních návěstidel, uzávěr kolejí a používání návěstí

209. Návěstidla obsluhuie hradlař.



Pro vlaky, které v dopravně zastavuji,-se smí odjezdové návěstid]o přestavít
na návěst dovolujícíjízdu teprve potom, když vlak zastav1l.

oddílová návěstidia na tratích s autoblokem se přestavují na návěst
dovolující jízdu samočinně po uvolnění předního prostorového oddílu.

210. Návěstid]a musí být přestavena na návěst zakazujicijízdu, jakmile celý
vlak minu] návěstid]o.

211. Nehrozí-li nebezpečí,je zakázáno měnit návěst dovolující jízdu, kterou
osádka vlaku jiŽ mohla spatřit, na návěst zakaaljicí jízdu, dokud vlak neminul
návěstidlo nebo nebylo zjištěno, že vlak mimořádaě na trati zastavi]'

2|2.Po dobu, kdy je na návěstidle návěst Volno, smíhradlař, konáJi sluŽbu
sátq opustit své stanoviště jen:

a) hrozí-li nebezpečí z prodlení;

b) je-li návěst Volno základní návěstí'

2|3. Má-|i v]ak mimořádně zastavit u dopravního stanoviště nebo nenili
možro pro poruchu nebo j zjiné příčiny přestavit návěstidlo na návěst Vo|no,
dovolí sejízda vlaku návěstí Přivo|ávací návěst - posun dovo|en, ruční návěstí
Přiblížit, rozhlasem, ústn ě, tel efonicliy nebo radi opoj ítky.

Ruční návěst Přiblížit se dává tak dlouho, dokud vlaková lokomotiva
nemine návěstidlo'

214.Ie-|i dáván vlaku rozkaz k další jízdě od návěstid]a zakazujiciho jizdu
rozhlasem, ústně, telefonicky nebo radiopojítky, q,rozumí hradlař
strojvedoucího (vlakvedoucího) o da]ším postupu již při udělovaní rozkazu k
jízdě (napŤ' ''V|ak 502 . Návěstidlo D se neobsluhuje. Pokračujte v jízdě na
zásobník'').

215' Vlaku, kteý vjiždí na návěst Přivo|ávací návěst . posun dovolen,
nebo na ruční návěst PřiblÍžit a má doprarmou projíždět, musí dávat hradlař
včas ruční návěst odjezd.

216. Vlak nesmí odjet z doprarmy jen na návěst Přivolávací návěst . posun
dovolen, nebo na ruční návěst Přiblížit.

217. Stojí-ii na jedné koleji několik lokomotiv nebo posunujících dílů
(vlaku) za sebouo platí návěsti návěstidel nebo ruční návěsti, dovolující jízdu
vždy jen pro prr,rrí lokomotivu nebo posunující díl (vlak).



218. Po roňezu,.yhvblry ve vlakové cestě musí hradlař přestavit pŤís1ušné

návěstidlo ihned na návěst zakan:jící jízdu, pokud se tak nestane samočinně.

21g, PŤi zkouškách a poruchách zabezpečovacích zaiizeni smí bradiař dát

souhlas k zahájení prací teprve když:

a) dal a obdrŽel odhlášky;

b) umístil varorrrré štítky a zarážl<y;

c) podle povahy praci zpravil zúčastněné dopravní zaměstnance.

Postup určují předpisy plo obsluhu zabezpečovacich zařizeni,

oost.ancni 
- 

io*ór,y (lysiedek zkoušky) zapíše vedoucí práce do

,,Z,innamni7*tporuchnasdělovacímazabezpečovacimzaŤizeni,,.

Vlaková cesta

220. Vlaková cesta je úsek koleje v obvodu dopravny pro danou jízdu

vlaku.

22l. Vlakovou cestou se rozumí:

a) u vjíždějícího vlaku

. úsek kotgje od vjezdového návěstidia až k následujícímu návěstidlu. Tam,

kde nejsou návěstidla, od krajní vyhybky až k přednímu námezrríku;

b) u odjíždějícího vlak.u

- úsek koleje od konce vlaku až po vjezdové návěstidlo opačného směru.

Tam' kde nejsou návěstidla, po poslední uýhybku;

c) u projíždějícího vlaku

- úsek koleje mezi oběma vjezdoými návěstidly. Tam, kde nejsou

návěstidla, úsek mezi krajními rryhybkami'

Příprava vlakové cesty

222, PÍíptava vlakoyé cesfy je souhrn úkonů a pracormích postupů v

dopravě pro vjezd, odjezd nebo prujezd vlaku.

223. Ještě před tím, než hradlař nďídí jízdu vlaku, je povinen se přesvědčit,

zda:
a) je zastaven posun' kteď by mohl ohrozit jízdu vlaku;

b) v1aková cestaje volná, tj. ženeni obsazena vozidly;
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c) r"ýhybky a zařizení pro boční ochranu jsou sprár,'rrě postaveny.

224, Zastavení posunu nařídí hradlař včas vedoucímu posrrnu' o provedení

se přesvědčí osobně nebo prostřednictvím v,ýhybkáře.

Volnost vlakové cesty a zastavení posunu se hlásí telefonicky takto:

Ys 2 . Na pátou kolej volno'

225. Volnost v]akové cesty zjistí hradlař po}úedem nebo obchůzkou. Větší

dopravny mohou být rozděleny na více obvodů pro zajišťování volnosti vlakové

ceity; n každém obvodu odpoúdá za zjišténi určený zaměsťnanec, Rozdělení

obvodů a postup při zjišťování volnosti vlakové cesty se uvede v provozním

řádu. obvody se nesmějí překr..fuat. Dříve než hradlař dovolí jízdu vlaku, musí

vyčkat hlášení zaměstnanců, zučastněných na zjištění volnosti vlakové cesty.

226. V dopravnách se staničním zabezpečovacim zaŤizenim, kteró

samočirrrrě memožňuje postavení vlakové cesfy na obsazenou kolej, není třeba

zjišťovat, zda je vlaková cesta volná, dovoluje-li se jízda vlaku návěstí Volno.

Jinak se musi zjišt'ovat vo]nost vlakové cesty podle ustanovení provozního řádu,

22,7. PŤi přezkoušení správné polohy pojížděných vyhybek a zaÍizeni pro

boční ochranuje třeba zjisliÍzda:

a) r"ýměnovó řadiče a kontrolní zaŤizeni polohy vyhybek ukaruji sprármou
polohu;

b) klíče ručně stavěých ýhybek a qýkolejek jsou na určeném místě;

c) kdyŽ nebude naplněn bod b), platí dle písemného rozhodnutí vedoucího
dopravy' že hradlař musí obdržet hlášení oprávněného zaměstnance
zučastněného na zajištění volnosti vlakové cesty.

228, Y doprar,náclr, r,ybavených starričním zabezpečovacim zaŤizením, se

nemusí zjišt'ovat správná poloha v'ýhybek, nafizuje.ti se jízda v1aku návěstí
Volno, případně Výstraha.

229, Sptávná poioha ručně a místně stavěných lyhybek a v.ýhybek
nezávislých na návěstidlech, se zjistí pohledem.

230. Správné postavení rnýhybek, uzamčení qihybek, volnosl vlakové cesry

a zastavení posunu' hlásí rryhybkář telefonicky takto: Vc 1 - Na pátou ko|ej
postaYeno a volno.



231. Pokud je to z provomích a technic\ých důvodů mohté, musí hradlař

pozorovat vlak. SpatříJizávady na vlaku' učiní opatření kjejich odstranění aje.

ii *eba, dá návěst k zastavení vlaku' odchylky stanoví provozrí řád'

Vjezd, odjezd a průjezd v|aků

232. Současné jizdy vlaku, jejichŽ vlakové cesťy Se sýkají nebo kříží, jsou

zakiuány.

233. Současné jizdy vlaků na tutéž ko1ej jsou dovoleny jen na kolejích

h]ubinných zásobnílď a to v případě' jsou-li vlakové cesty vjíždějících vlaků

ukončeny hlavnimi návěstidly nebo světelnými uzávěrami koleje'
Výjiml'.u můŽe povolit revírní dozor.

234. Ie zakázino změnit vlakovou cestu po přestaveni návěstidla na návěst

dovolující jizdu,\edaže by se tím odvrátilo nebezpečí, nebo by1o zjištěno, že

vlak nepojede.

235. Zastavíli vlak za vjezdovým nebo odjezdovým návěstidlem z

nepředvídaných důvodů a neprojelJi ještě ce1ou vlakovou cestu' musí

strojveQoucí dát ihned návěst Stůj a zpravit hradlďe. Pokračovat v jizdě smí jen

s jeho souhlasem.

236. Je-Li nutné, aby vlak jel na obsazenou kolej' musí být o tom

strojvedoucí zpraven dŤive, než obdrží návěst naŤizujici jizdu na tuto kolej '
Toto neplatí pro jízdy na hlubirr.né zásobníky, kde platí č1' 233,

237, YIak nesmí odjet z doprar.rry' místa nakládky nebo .vykládky bez

rozkant (soutrlasu) k odjezdu.

Rozkaz k odjezdu se dává:

a) přestavením odjezdového návěstidla na návěst Volno;

b) ruční návěstí odjezd;

c) úsbrě, rozhlasem, telefonicky nebo radiopojítky.

Rozkazk odjezdu je oprávněn dát:

a) hradiař;

b) Úhybkář n a rozkaz hradlaře, je.li tak Stanoveno v provozním řádu;

c) výklopní předák na r,^ýsypce;
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ýklopní předák na zásobníku' je.li tak stanoveno v provozním řádu;

vlakvedoucí (v obvodu dopravny jen se souhlasem hradlaře).

238. Klapkař nebo vedoucí ýpadla dává souhias k odjezdu slyšitelnou

návěstí Soupr3va naložena. Souh]as k odjezdu na jiných místech nakiádky

nebo lykládky dává vedoucí prací ústně, nebo návěstí Souprava naložena'

239. Rozkaz k odjezdu smí oprárrrěný zaměstnanec dát jen tehdy,
přesvědčil-li Se o tom, že vlak je připraven k odjezdu a že pto jeho jízdu nejsou
překáŽky.

240, Jizdy vlaků od posledního stanovlště k rypadiům, na v.ýsypky (k

zakladačůrn) a zpět po jednokolejné trati se provádějí zpravidla tak, že vlak se

po naložení (q'loŽení) vrátí zpět a dokud nedojel, nesmí hradlař rrypravit k
qýpadlu (na r"ýsypku) další vlak'

241, Je-li třeba lypravit k ýpadlu (na ýsypku) dva nebo ři vlaky za sebou,

musí být o tom strojvedoucí zpraveni'

242.Přijízdě dvou v|aků zpraví hrad]ař strojvedoucího
prr.ního vlaku; Jedete jako první, za yámi pojede ještě jeden v|ak;
druhého vlaku: Jedete jako druhý.

První vlak smí odjet od ýpadla (z vysypkry) až po odjezdu vlaku druhého'
Nemůže-li být z nepředvídaného důvodu druhý vlak k r1padlu (na vysypku)

\rypraven' smí se první vlak vrátit jen se souhlasem hradlaře' Souhlas může

hradlař dát prosďednictvím dispečera, revímíka nebo vedoucího qýpadla.

243. Při jízdě tří v|aků zprar'í hrad]ař strojvedoucího
prvního v]aku; Jedetejako první, zavámi pojedou ještě dva v|aky;
druhého viaku: Jedete jako druhý' za vámi pojede třetí;
třetího vlaku: Jedete jako třetí'' 

Dále platí ustanov eni č1, 242 (odst' 2 a 3).

244, Jě;1i pracovní místo ýpadla mezi dvěma doprarnamj na koleji, po které
jeadí v1ak7 jednosměrně, zajišt'uje se jizda následných vlalni podle rozh]edu'
Zadni dopravna předhlašuje přední doprar,.rrě čísla vlaků podle pořadí, odhlášk]
se za vlaky nedávají'

245. Nakládají-li výjinrečně dvě r1ýpadla na společné koleji, r,.1pravují se k

nim vlaky podle čl. 200 a!202,241,242 atěchto ustanovení;

d)

e)



l
I

a) ke každému ýpadlu smí bý v}pÍaven jen jeden vlak a strojvedoucí musí
být zpraven, ke kterému ýpadlu jede;

b) mezi r;padly musí být zachována vzdálenost nejméně dvou délek vlaku,
zvětšená o pojistnou vzdá]enost. Pro určení vzdáIenosti je rozhodující
místo nakládky. Za dodržení vzdálenosti odpovídá revímík příslušného
pracoviště.

246.Yjezd vlaku na rrysypku je dovolen na ruční návěst Přiblížit, dávanou
předákem vyklopním' Výklopní předák smí dát návěst jen když zjistil, že pro
jízdu vlaku není žádné překáácy' Nedává-li vyklopní předák návěst Přiblížit,
musí strojvedoucí zastavit před vyčkávacím návěstidlem Lichoběžníková
tabulka, kteým nrusí být Wyt' začátekpraco.mího místa na qýsypce.

Lichoběžníková tabulka se umístí na té straně koleje, ze které výklopní
předák provádí vyklápění vozi. Z této strany musí též ryklopní předák dávat
přijíždějícímu v]aku ruční návěsti. V odůvodněných případech je možné
lichoběžníkovou tabulku současně umístit i na opačnou stranu koleje. Ruční
návěst Přiblížit dává ýklopní předák po dobu jízdy od návěstidla
Lichoběžníková tabulka, až na místo určené pro vyklápění.

Za správné umístění návěstidla Lichoběžníková tabulka odpovídá revímík"
příslušného pracoviště.

247. Iízdy v obvodu hlubinného zásobníku se zajišt'ují obdobně jako na
qislPce.

Je-li před zásobníkem dostatečně dlouhá kolej, kryje se manipuiační místo
nepřerrosným návěstidlem. Vlaky není ďeba zpravovat o jízdě na obsazenou .

kolej, i kdyŽ kolej na zásobníku je obsazena, protože vjezd do manipulačního
mjsta řídí l"ýklopní předák ručními návěstmi' Vždy musí být dodržena zásada,
že souhlas k vjezdu do manipulačního místa i k odjezdu z něho dává qýklopní
předák sám nebo prostřednictvím hradlaře' Výklopní předák je odpovědnýň
vedoucím posunu po celý obvod zásobníku.

248' Podrobný postup pro zajištění jízd na hlubírrných zásobnicích i jiných
místech mechanizované nakládky (vykládky)' včetně opatřerií při lanovém
posunu' stanoví provozní řád.

249. Nenakládáli se, musí být prujezdný pruřez u ýpadel, na nakládacích
zásobnících a jíných místech mechanizované nakládky vždy volný' Vyskytne.li
se překáŽka pro jízdu, musí o tom vedoucí práce neprodleně zpravit hrad]aře a
podle potřeby zajistit krytí nesjízdného místa'

250 na doplňky.

I



Jízdní rychlosti

25r. Nejvyšší dovolené ryclrlosti jsou:

a) u vlalď taŽených i sunuých

b) u vlaků wacejících se z tratě

c) u vlaků sestaveďch z podvozku pro přepraw kolejnic

d) při jízdě na zásobnících (hlubinných i nakládacích),

v prostoru zakladače (výsypek) pod r..Ípadly

e) při jízdě na kolejorrých vahách

f; u motoroých vozíků

g) u motoroých vozíků při jízdě přes vyhybky

a kolejové lďižovatky

Samotné nebo spojené lokomotivy a ostatní vozidla s vlastním

iet ien rychlosti uaano,, u1roúcem, nejvýše však 30 km ' h-l'
'-',r,o 

pouolení vyšších rychlostí platí ustanovení D . Tl '

252.vprovozrímřáduseurčíprojednotlivétraťovéúsekynej'vyššíjízdní
.y"rlo*ipoáre tat'ov.ých poměru a s ohledem na brždění'

253.Místaspřechodněsniženourychlostíseoznačínávěstidlypropomalou
jizai. i,rislu, tteů lyžadují trvalé sníŽání rychlosti, se označí rychlostníky'

254.Rychlostvlakusemusípř iměřeněsnížit,nemůžeJistrojvedo, lc iza
snížené viditelnosti bezpečně určit a rozezrat návěstidla.

Vtaky se dvěmi lokomotivami

255.Podlepotřebyjemožnopoužítuv1akutaženéhonebosunutého'kromě
lokomotivy vl akové, j eště lokomotivu pomocnou.

Lokomotir,y mohou být připojeny k vlaku tak, že:

a) obě vlak táhnou;

b) obě vlak sunou]

c) jedna vlak táhne a druhá sune.

256.Pomocnálokomotivapomáháv1aktáhnoutnebosunoutjennastoupálrí.
Na spádu a na rovině omezí činnost jen na vlastní pohyb.
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257. Je-|i pomocná lokomotiva k v]aku přivěšena, odpovídá za sprármé
přivěšení strojvedoucí této lokomotily'

258. Pomocná lokomotiva nemusí být zapojena na pruběžnou brzdu a při

sunutí nemusí být ani k vlaku pňvěšena.
Není-li pomocná lokomotiva pň sunutí k viaku pňvěšena, musí strojvedoucí

dbát, aby se za jizdy neoddělila od viaku' oddělí-li se, musí strojvedoucí co
nejdříve zastavit a dávat návěst k zastavení vlaku. Teprve po zastavení v]aku se
smí pomocná lokomotiva k vlaku znovu pfipojit.

Tlačí-li vlak pomocí tuhó spojky (vozy bez nárazníku), musi bý vždy
přivěšena.

259. Za vedení a brždění vlaku odpovídá vždy strojvedoucí vlakové
lokomotiry.

260. Je-li vlak jednou ]okomotivou tažen a druhou Sunut a v čele vlaku je

lokomotiva pomocná, musí být zapojena na pruběžrou brzdu'

261. Má.li vlak zastavit u návěstidla čelem lokomotivy a ve vlaku jsou

lokomotilry dvě, zastaví vždy čelem lokomotily první ve směru jízdy'

?62. Má-li být uveden do pohybu vlak, kteý je jednou lokomotivou tažen a
druhou sunut a v čele vlaku je lokomotiva vlaková, dá strojvedoucí v]akové
lokomotily návěst Pozor' Po této návěsti dá strojvedoucí pomocné lokomotily
návěst Povo|te brzdy úplně a uvede pozvolna lokomotilu do pohybu'

Je-li v čele vlaku lokomotiva pomocná, dá strojvedoucí pomocné
lokomotily návěst Povo|te brzdy úplně. Strojvedoucí lokomotivy vlakové dá
návěst Pozor a uvede pozvolna vlak do pohybu'

263. Potřebuje-li strojvedoucí vlakové lokomotilry zastavil vlak, dá návěst
Stůj' Strojvedoucí pomocné lokomotivy návěst opakuje a pozvolna zastaví
lokomotilu. Kromě případů nebezpečí zastavi strojvedoucí v]akové lokomotivy
vlak teprve tehdy, když slyší, že sfrojvedoucí pomocné lokomotily opakovď
návěst.

264.Má-|i sťrojvedoucí pomocné lokomotivy důvod zastavit' dá návěst Stůj
a zastavi lokomotir.u. Je-li lokomotiva k vlaku přivěšena, zastas,i pozvolna tak,
aby nedošio k přetržení vlaku' Strojvedoucí v]akové lokomotivy zastaví ihned
vlak.

265. U vlaku se dvčma lokomotivami doplní se nabídka, předhláška i
odhláška za číslem vlaku sloly,' '. 's pomocnou lokomotivou'', Vrací-li se
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nepřivěšená pomocná lokomotiva ztTali,musí hradlař nejpozději před nabídkou

neilo předhláškou následného vlaku dát přednímu stanovišti zprálul-,,Pomocná

lokomotiva se vrátila''. Nedošla.li tato zpráva, musí se hradlař předního

stanoviště před přijetím vlaku nebo potwzením před}úášky dotázat, zda se

pomocná 1okomotiva Wátila.

osádka vlaků

266. Elektrické a motorové lokomotivy mohou být obsazeny jen

strojvedoucím.

267. \J vlalď obsazených jen sťrojvedoucím je strojvedoucí současně

vlakvedoucím

268. Při jednomužné obsluze smí strojvedoucí opustit stanoviště na

lokomotivě:
a) za účelem prohlídky a odstranění záyadna lokomotivě a vozech;

b) zajišt'uje-li vlak proti ujetí;

c) qpomáhá-li při svěšovaní nebo odvěšování lokomotivy;

d) za účelem přestavení vyhybky, užití telefonu k služebním účelům a předání

vlakové dokumentace, pokud je to určeno v provoalím řádu.

269. od lokomotir,y (vlaku) se strojvedoucí smí vzďá|ir jen po jejím

odstavení na místech uičených v provozním řádu při zachování stanovených

opatření, nebo podle příkazu revírníka popř. dispečera' Lokomotiw (vlak) musí

"uii'tit 
proti uietí a proti zásahům nepovolaných osob.

ší"i""á"'.l .j; ;á' odpovědný ,i sp,á,né zajištění lokomotilry (vlaku) proti
. ;

uJetl.

2l}.Ptovozní řád stanoví, na kter.ých hatích a lokomotivách musí být mimo

strojvedoucího ještě vlakvedoucí, který musí umět zastavit vlak.

21l. Kromě qýcviku nesmí strojvedoucí nikomu přenechat Ťizeni

lokomotivy. Řiai.ti ]okomotivu zaměstnanec ve výcviku, nezbal'uje to

strojvedou;ího odpovědnosti za obsluhu lokomotily, řízení vlaku a siedování

návěstí'

272, Strojvedoucí musí mát trat,, po které má jet. Za trati malého se

považuje tehdy, znáJi sklonové a směrové poměry trati, umíStění návěstide] a

dooral'rrích stanovišt' a zvláštnosti tratě'



Má-li strojvedoucí výjimečně jet po trati, kterou nezná,musí mu bylt přidělen

zaměstnanec doprai,y znalý trati.
obdrŽí-li strojvedoucí příkaz k jízdě po trati, kterou nemá, je povinen tuto

okolnost oznámit bezvyzviní tomu, kdo pŤikaz dává.

273. Strojvedoucí 1e odpovědný zato, že vlak je dostatečně bržděn a byla

provedena zkouška brzdy, že lokomotiva je řádně přivěšena, konec vlaku je

oanačen návěstí Konec vlaku a výstraárým zaŤizerim'

Je-li u vlaku vlakvedoucí, odpovídá za to, že vlak je dostatečně bržděn,

označen návěstí Konec v|aku a výstraárým zaiizenim,

274.PÍijízdě sleduje sfrojvedoucí trať, návěstidla, dávané návěsti, pŤejezdy,

postavení v'ýhybek, soupraw' hradlaře (Úhybkaře). Sleduje, jsou.li koleje, po

i.t"q1"t, jed.e volné, je-li ťrakční vedení v pořádku, nestojíJi vozidio přes

námezník a není-]i vlak ohrožen jinou jízdou.

275. Strojvedoucí musí pozorovat návěstidia tak dlouho, dokudje nemine.

Vlakvedoucí musí sledovat návěstidla a má povinrrost hláSit návěsti

sfrojvedoucímu bez zvláštního polqmu'

276. Ylak je třeba ihned zastavit, není.li jízda dovolena' nebo je.li viak

ohrožen.
Zpozoruje-Li osádka vlaku, že by mohl být ohrožen jiný v1ak, musí zastavit a

zafidit loytí nesjízdného mista. Je.li vlak obsazen jen strojvedoucím, dává

návěst Stůj - zastavte všemi prostředky a podle možnosti lryrozumí nejbližší

obsazené stanoviště'

277.Projel-li viak návěstidlo zakazujici jízdu strojvedoucí ihned zastavi, dá

návěst Stůj a vyčká pokynů hradlaře. Pouze hrozí-lí nebezpečí, smí strojvedoucí
jednat samostatně'

278, Zastavi-li vlak z nepředvídaných důvodů, dá strojvedoucí, pokud nemá

'1iné prostředky dorozumění, návěst Svo|ávání zaměstnanců případně Bez

proudu. Jakmile uslyší některou z těchto návěstí hradlaři dopraven, mezi nimiž

''luk 'to'jí' dohodnou se vzájemně o krytí vlaku. BlíŽí-li se v]ak, jehoŽ jízdou by

mohla být ohrožena bezpečnost provozu' musí s|rojvedoucí dávat návěst Stůj -

zaStavte všemi prostředky'
Je.]i u v]aku mimo strojvedoucího ještě jiný zaměstnanec, vyšle jej

strojvedoucí kďt v]ak, případně zajistit krytí vlaku hradlďem'
Zastavi-li vlak z důvodu vypnutí proudu a ťrvá.li vypnutí déle než 15 mrnut,

musí byt viak zajištěn proti ujetí podle čl. 137 až 150. Stejným způsobem musí

být zajištěn vlak s brzdami postupně neodbržd'ovatelnými, kteý zjakéhokoliv
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důvodu stojí déle než |5 minut a přitgm je lokomotiva i vozová Souprava
pruběžně zabržděna.

279. Zastavi-li vlak z jiného nepredvídaného důvodu neŽ z důvodu lTpnutí

proudu a nemůŽe-li pokračovat v jizdě, opakuje strojvedoucí, pokud nemá jiné

prostředky dorozumění, častěji návěst Svolávání zaměstnanců a vyčká

pri.uoau revírníka nebo určeného zaměsfirance. Další postup muže podle

okolností zaŤidit též jiný člen vlakové osádky.

280. Vlak se smí vrátit z trati jen se soulrlasem hradlaře stanoviště, odkud

o jel. Vlak se smi vracet nejlyšší rychlostí 10 km . h'. Vrací-li se vlak na

dvoukolejné trati po nesprávné koleji, platí ustanovení o jizdách po nesprármé

koleji. Viací.li se v1ak z trati jednokolejné nebo po správné koleji dvoukolejné

trati, návěstidla platí a obsluhují se.

Spolujízda na lokomotivě

281. Spolujízda na lokomotivě je povolena zaměstnancům, kteým bylo

lrystaveno ,,Povolení ke spolujízdě'' podle podmínek stanovených v příloze č. 3.

Povolení ke spolujízdě je třeba posuzovat jako praco.mí pŤikaz'
Bez ,,Povolerrí ke spolujízdě'' je spolujízda na lokomotivě dovolena

zaměstnancům organizace, které určí vedoucí dopravy a také zaměstnancům
organů státrrí správy a dozoru v doprovodu zaměstnance dopravy.

282. Kromě osádky se smí v kabině elektrické lokomotivy přepravovat

nej'vyše pět osob oprávněných k spolujízdě, v kabině motorové lokomotily
pouze čťyri.

Strojvedoucí odpovídá zato , že stanovený počet osob není překročen.

283. Vysťupovat a nastupoyat z vozidel se smí jen když vozidla stojí. Na

dvoukolejných (souběžných) tratích se smí \ystupovat nebo nastupovat jen na

vnější straně.

284. Ie zakázino dopravovat v kabině lokomotivy předměty, které brarrí

lokomotirmí osádce v obsluze a dopravovat na všech částech lokomotily láhve s

technickými plyny a výbušniny.

Zpr av ov ání vlakových osádek

285. Vlakové osádky se zpralují ústně, telefonicky, radiopojítky nebo

rozhlasem.

38



Příklad měni ryráv a r ozkazŮ:

a) při vjezdu na obsazenou kolej, dříve než se dá rozkazkjízdě:

VIak 357' jedete na obsazenou kolej čís|o 5o na konci ko|eje stojí 6 vozů;

b) při vjezdu na obsazenou kolej, dříve než se dá rozkaz k další jízdě ruční
návěstí:

VIak 537, jedete na obsazenou kolej čís|o 5' návěstidlo B se neobs|uhuje;

c) při vjezdu na obsazenou kolej, nelze-li dát rozkaz k další jízdě ani
přivolávací ani ruční návěstí:

V|ak 537, jedete na obsazenou kolej čís|o 5' návěstidlo B se neobsluhuje,
pokračujte v jízdě!;

d) při povolenii jizay kolem návěstidla, které nelze pro poruchu přestavit na
návěst dovolující jízdu: Lokomotiva 56n návěstid|o C se neobsluhuje'
pokračujte v jízdě!;

e) při odjezdu vlaku, není-li u koleje návěstidlo: Ylak 405, z koleje čís|o 12,
odjezd!;

Í) při uděleni rozkazu k odjezdu po nesprárnré koleji: Motorový vozík čís|o
232 zL5 na L6, jedete po nesprávné koleji ' odjezd!;

g) při vjezdu v]aku z nesprávné koleje, není-]i u ní návěstidlo: V|ak 572'
pokračujte v jízdé do D3!

h) při nařízeni jízdy podle rozhledu; Vlak 35l z A6 na A1, jed'te podle
rozhledu, odjezd!

286. BylJi udě]en rozkaz rozhlasem a strojvedoucí mu porozuměl, dá návěst
RozumÍm' Nedá-li strojvedoucí návěst Rozumím, musí hradlď rozkaz
opakovat. opakovaný rozkaz musí předcházet s]ovo opakuji.

28"| až 295 na doplňky.

x. JÍZDY SPECIÁLNÍcH pnÁŽnÍcg voZIDEL

Speciální drážní vozidla s v]astním pohonem

296. Jizdy speciálních drážnich vozide] se zajišt'qí jako jízdy vlaku.
Jízdu speciálních drážních vozidel musí hradlař zvlášť pozomě sledovat a

učinit opatření' jestliže nedoš]o k ov]iwění kolejového obvodu nebo
kolejnicového spínače.



297. Speciální drážní vozidlo může řídit jen zaměsqranec, kteý má
odbomou způsobilost k Ťizeni příslušného ťypu vozidla' Ridič speciálního

drážního uožidlu odpovídá za bezpečnost jizdy t zabezpečnost dopravovaných

osob a nákladu'

298. K motorovému vozíku se smj přivěsit nejvíce tři přívěsné voáky.

PřepravujíJi se dlouhé předměry ftolejnice apod.) nemusí být vozíky mezi

sebou svěšerry, jsou-li spojeny nákladem a ten je zajištěn proti posunutí.

l99.Yoziksmí být naložen do maximální únosnosti a jeho náprary musí být

stejnoměrně zatiženy. Přepraluje-]i se náklad, kteý |ze rozdělit, vytíží se plně

n.jp*. motorový vozík, zbyek se rozdělí na přívěsné voziky.

300. PřiÝěšovat speciální drážní vozidla k vlalcum je zakázino.

Speciální drážní voziďla bez vlastního pohonu

301. Speciální drážní vozidla bez vlastního pohonu jsou jednoduché

mechanizační prostředky pro údržbu kolejí (dálejen ruční vozíky).

302. Ruční vozik musi doprovázet zaměstnanec' kter'ý zná místní a traťové

poměry (vedoucí vozíku), odpovídá za bezpečnost jizdy a Zaměstnanců, kteří

ruční vozík doprovazejí.
Jízda na ručním vozíku je zakázlna.
Dovolená rychlost ručního vozíku je nejv.ýše krokem,
Přivěšovat ruční vozíky k vlaku je zakázino.

303. Jízdou ručních vozíků se nesmí rušit jízda vlaku. Bez svolení hradlaře
se nesmí ruční vozík nasadit na kolej ani v dopraurě, ani na trati'

Hradlď dohodne s vedoucím vozíku místo na trati a dobu, kdy musí být

ruční vozík odstraněn z koleje. Hradlař smí dovolit jízdu ručních vozílď na trat'
jen se souhlasem sousední dopravny.

304, Jizdaručních vozíku se neřídí návěstidly. Při vjezdu do dopravny musí

ruční vozík zastavit před krajní ýhybkou. Rozkaz k další jízdě dá hradlař ruční
návěsti Přiblížit' rcrzhl asern, radiopoj itky nebo ústně.

305. Příjezd ručního vozíku ohlásí hradlař sousední dopravně' Vlak můŽe

lypravit až po pŤijezdu ručního vozíku nebo po ohlášení, že byl odstraněn z

koleie.



306. Po ukončení jízdy musí být ruční vozík odstraněn z koleje a zajištěn
tak, aby nezasahoval do prujezdného pruřezu.

307. Jizdy ručních vozíků za tmy, za snížené viditelnosti a za nemožného
dorozumění j s ou zakázány'

308' Jízdy ručních vozíků (Rv) na širou trať se zapisují do doprarnrího
deníku.

309 až 310 na doplňky.

x. vÝrnrlKy z PRAVIDELNÉHO PROVOZU

Jízdy vlaků po nesprávné ko|eji

311. Vpřípadech, kdyna dvoukolejné Eati je třeba zajišťovat jízdy po koleji
směrem pro kteý není provozním řádem určena, zavede se jízda po nesprávné
koleji.

Jízdu po nesprávné koleji rozeznávírne,'
a) předvídanou;

b) nepředvídanou.

312. Při jízdě po nesprávné koleji se vlak nabídne slovy: L 3' přijmete po
nesprávné koleji vlak 252? ' Je-li jizda možná, pňjme nabídku slovy: Ano' po
nesprávné ko|eji přijímám v|ak 352 naL4,

313' Vlaky jedoucí po nesprávné koleji se vypravují mezi dvěma
obsazenými dopravnami a pfitom:

a) oddílová návěstidla u koleje správné neplatí;

b) vlak musí zastavit před dopraulou v urovni vjezdového návěstidla
správné koleje (bez zřetele na návěst), nejméně na pojistnou vzdálenost, tj. 30 m
před krajní ýhybkou a to tehdy, není-li pro vjezd z nesprávrré koleje zvláštní
vjezdové návěstidlo nebo není-li mu dávana ručrrí návěst Přiblížit;

c) další jízdu do doprar.rry dovolí hrad]ař ruční návěstí Přiblížit,
telefonicky, radiopojítky nebo rozhlasem.

314. NelzeJi pro předvídanou ýluku používat v určitém úseku jedné koleje
dvoukolejové trati delší dobu, rozhodne vedoucí dopravy, aby bylo
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zabezpečovaci zaŤizeni přizpůsobeno tomuto provoztl a pro vjezd z nesprármé

koleje zřízeno samostatné návěstidlo.

315. Nepředvídaná jízda vlaků po nesprávné koleji se zayede, staneJi Se

spráná kolej náhle nesjízdnou nebo je-li na ní překážka.

316. O jízdě po nesprávné koleji vyrozumí hradlař sfrojvedoucího nejpozději

u odjezdového návěstidla.

3l7. Je dovoieno, aby po nesprármé koleji byl vypraven vlak i tehdy, je.li

správná kolej obsazena vlakem. V tom připadě se nesmí povolit vjezd nrční

návěstí Přib|ížit, je-li možné, aby ťuto návěst zpozorovali strojvedoucí obou

vlaků.

Pracovní a pomocné vlaky

3l8. Pracovní vtalry jsou viaky, kteými se přepraluje materiál a

zaměstnanci pro stavbu a údržbu provozních zaŤizeni a pro potřebyjednotlilrych

oracovišť,
Iizdy speciálních dráŽních vozidel s vlastním pohonem a jiných pracormích

strojů s vlastním pohonem se uskutečňují vždy jako jízdy pracourích vlaků.

3t9. Iizdy pracor,nich vlaku je třeba uskutečňovat přednostně před jizdarn

skr.ývkoých a uhelných vlaku.

320. Jizdy pracormích vlalď se řídí ustanoveními platnými pro jízdy vlaků.

321. Iízdy pracovních vlaku, které nejedou až do sousední doprarmy, se vždy

zajišt'ují nabídkou, přijetím a odhláškou. Návrat pracowího vlaku dohodne

hradlař se sťrojvedoucím (v1akvedoucím).

322. Jsou-li pracovním vlakem dopravovani zaměstnanci mimo kabinu

lokomotivy, musí být uÍčen zaměstnanec odpovědný za jejicllbezpečnost.

323. Při popojíždění na pracovíšti smějí zaměstnanci zůstat na vozech,

pracují.li na nich, musí Ýšak být vybídnuti k ostražitosti dříve, než se začne

posunovat.

324. Překiadač kolejí musí být qybaven zvonícími krouŽky na obou stranách

vozidla. Při přemíst'ování překladačů kolejí a kolejových pluhů, kromě jizd při

práci, musí r1die prei<tadače zajistit posunovací zařizeni překladače nebo radlici

pluhu ve rnýšce nejméně 20 cm nad temenem kolejnice.



325. Pomocný v|ak se zavádí:
a) je-li potřeba odvézt vlak, jehoŽ lokomotiva se stala k dopravě vlaku

nezpůsobilou;

b) je.li třeba odstrarrit nepředvídané překážky a následky nehod;

c) stane.li se sťrojvedoucí neschopným práce a není-li přítomen
zaměstnanec' kteď by jej nahradi]'

326, Jizdy pomocných vlalď se uskutečňují a zajišt'ují jako jizdy pracorrních
vlalcu.

327, Hradlař poslední dopravny před místem, kde je třeba pomoci, oznámí
sťrojvedoucímu (vlákvedoucímu) polohu místa a nařídí jízdu podle roztrledu.

Jízdy za nemožného dorozunění

328. NemoŽné dorozumění nastává tehdy, když je poruchou znemoŽněno
zajistit jízďu vlalď mezi sousedními dopravnami pomocí dostupného
sdělovacího zaŤizeni (současně s poruchou trat'ového zabezpečovaciho zaŤizeni,
pokud jejím trat' vybavena)'

Je-li v poruše jen sdělovaci zařizeni, aie ťrat'ové zabezpečovaci zařizení je v
pořádku, řídí se jízdy vlalď trat'oým zabezpečovacimzaŤizením (autoblokem).

Je-li přímý telefoniclqi styk obou sousedních dopraven možný spojením po
telefonní síti nebo radiopojítky se záznamem, nepovažuje Se tento' staY za
nemožné dorozumění. Telefonickou zpráw může zprostředkovat i dispečer, má.
li přímé spojení s oběma stanovišti. Takto zprostředkovanou zpráv.a zapíší obě
stanoviště i dispečer do srych dení]ď. Jiné zprostředkovaní zpráv není dovoleno.

329. Za nemožného dorozumění, při jednosměrném provont, se jizda
následných vlaku zajišťuje Jízdou pod|e roz}r|edu.

330, Za nemožného dorozumění při obousměmém provozu se jízda vlaku
opačných směru zajišt'uje Jízdou vlak za v|ak, kterou nařizuje revímík,

331. Pfi jízdě podle rozhledu oddílová návěstidla autob]oku neplatí.

332, Jizdu podle rozhledu za nemoŽného dorozumění nařidí hradlař
sťrcrjvedoucímu vždy jen do sousední doprarmy.

333' o posťupu zajišťováníjízd vlaku zpraví revírník obě dopravny anaŤidí,
která z nich vypraví první v]ak. Dokud nedojel vlak r,ypravený z jedné
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doprar,rry, nesní být ze sousedni doprar,ny vypfaven vlak opačného směru.

vtáty stejneno směru nesmí být za sebou vypr?veny.
Ý traÍovém úseku mezi dopra.rnami, které patří ru^ým organizacím nebo

nespadaií do působnosti jednoho revímíka dopravy, nesmí být l'ypraven vlak,

áotua ,. revímíci nedohodli a společně nenařídilí Jízdu vlak za vlak'

Vý|ulry kolejí

334. Traťová kolej nebo kolej v dopravně se vyloučí:

a) k provedení stavebních prací nebo práci na jiných techníclqých zaŤizenich

b) projízdu s překročenou loŽnou mírou po sousední koleji;

c) při nehodách nebo poruchách provozu.

Výluky kolejí jsou předvídané nebo nepředvídané.

335. Předvíďanou výluku ko|eje stanoví techniclcý režim. Vedoucí dopraly

rozhodne zda j e třeba pro r"ýluku vydat dopravni razkaz'

336. Nepředvídaná výluka koleje je tehdy, stane.li se kolej nesjízdnou

vlivem n.,,áaflé překáŽkry na trati. Zaměstnanec, kteý uvedený stav zjístil, je

povinen zajistit zfravenípříslušného hradlďe a je-li třeba, zastal'í vlak'

337. Vyloučená kolej se kryje:

a) zaper,něním tlačítek nebo řadičů výměn a světelných návěstidel;

b) uzamčením qikolejek a qýhybek v odwatné poloze;

c) přenosnými návěstidly pro zikaz jízdy'

338. Souhlas k zahájení rryluky dá hradlď vedoucímu práce'

Zahájeni a ukončení ..yluky zaznamen:á vedoucí práce v doprarmím deníku

na první volný řádek.
Hradlař zpraví o začátku a ukončení vyluky sousední doprar'nu, které se

vyluka ýká. Nernohou.li se dohodnout bradlaři sousedních dopraven, mezi

nimiz *a být qiluka, nesmí být qýluka zahájena,

339. Zaprovedení nutných opatření na místě pŤed začátkem a p^o ukončení

4luky odpávidá vedoucí práce, Za zajištění tlačítek nebo řadičů výměn a

náuěsiiaet na ovládacím sto1e, které se ovládají za jizdy na r,yloučenou kolej'

odpovídá hradlař. K zajištění se smí použít jen pomůcky k tomu určené.



340. Na vyloučenou kolej smí jet jen pracovní a pomocné viaky a to jen se
souhlasem vedoucího práce, kteý odpovídá za zq1šténi bezpečnosti a označení
mista, kde má vlak zastavit'

3a1' Výluky pohyblilych kolejí pro přestavby, po nichž se kolejová siťuace
změní (vložení vyhybky, změna dopravrrího stanoviště, zrušení části kolejiště
apod'), musí vedoucí práce předem projednat s vedoucím dopravy nebo jím

pověřeným zaměstnancem, kter'ý vydá před zahájenim provozu doprarmí rozkaz
nebo změnu provozního řádu'

342.Př1vý1uce části koleje za ýpadlem (výsypným místem) je možrré, aby k

ýpadlu (na rnýsypku) jezdíly vlaky. Vyloučený úsek koleje musí byt kryt a kolej
za ýpadlem (pracrvním místem vysypky) musí být sjízdná nejméně na délku
vlaku, zvětšenou o pojisťnou vzdálenost.

343. Při velkých vzdá]enostech mezi doprarmím stanovištěm a pracovním
místem (kolej, kterou je třeba lyloučit), je možné pro ohlášení zahájení a
ukoněení vylul'ry použít radiopojítek'

Domlulr'r mezi vedoucím práce a hradlďem může zprostředkovat dispečer,
kteý má s vedoucím práce radiotelefonní spojení a s hradlařem teleforurí
spojení.

Radiote]efonní hovory musí být nahrávány.
Úaaje o zabájeni a ukončení vyluky (jméno vedoucího práce, čas, číslo

koleje) zamamená dispečer i hradlař do sých deníků'

Napět'ové výluky trakčního vedení

344. JeJi třeba pro údržbu, opIa\'u' poruchu nebo jiné práce v blízkosti
trakčního vedení v}pnout proud, musí být zajištěna napěťová ýluka trakčního
vedení'

345. Plánované práce na trakčním vedení se stanoví v tecbnickém reŽimu'
Vedoucí doprary roz]rodne zda pto vyluku lydá doprar,ni rozkaz'

346, Zah:i$ení napět'ové vyluhy trakčního vedení povoluje vedoucímu práce
hradlař doprarmy po předchozim souhiasu dispečera.

Vedoucí práce zpravi hradlaře o lrypnutí proudu a upřesní úsek koleje, ktoý
je r,1pnutý a hradlař [.to údaje zapíše do dopravního deníku. lJkončení
napěťové ryluky zapíše hradlař opět do doprar'rrího deníku'

347. Na koleje, jejichž trakění vedení je bez napětío nesmí se povolit jízda
elektriclqých lokomotiv se zdviŽenými sběrači.



348. Při rnýlukách kolejí nunrých pfi napěťové qiluce trakčního vedení platí

ustanovení č1' 334 až 343,

výtuky dopravní služby

349. Výluka dopravní služby je stav, kdy se v doprarmě v určitém časovém

období lylonává dopravrrí služba jen v omezeném rozsahu, nebo se vůbec

nelykonává i kdyžjezdí vlaky.
bopru*u v této době nemusí být obsazena hradlďem'

350. V době ryluky doprarmí služby se nesmí v těchto doprarmách vlaky

křižovat a předjíždětl'Dopravní koleje musí být v době v.ýluky volné.

351. Výluku dopral.rrí služby nařizuje vedoucí dopraly dopramím

rozkazem, kteý musí obsahovat;
a) čas, kdy lyluka doprarmí služby začiná a kdy končí;

b) způsob zajištění jízd vlalď při výluce;

c) další potřebná opatření podle místních poměru.

Dopravní klid

352. Dopravní lrlid je stav, kdy v určitém časovóm období na trati nebo její

části nejezď vlaky a neqikonává se doprarmí služba. Není proto třeba, aby v

této době byly dopravny obsazeny doprarnrími zaměstrranci.

353. Potřebná opatření pro zajištění doprar,rrího klidu (zpusob zahájení a

ukončení, vypnutí proudu apod.) stanoví vedoucí dopraly. Pro pravidelně se

opakující případy Se tato opatření stanoví v provomím řádu nebo doprarmím

rozkazem.

354 až 360 na doplňky.

xII. MIMoŘÁpNÉ UDÁLoSTI

Všeobecná ustanovení

361. DojdeJi k nehodě nebo k jiné mimořádné události při jízdách vlaku

nebo dojde-li k živelným událostem (např' sesouvání zemín, záp|alry apod.),



které by mohly nehody nebo poruchy způsobit, je ďeba je co nejdříve oznámit
hrad]aři nebo dispečerovi.

362' Jakmile dispečer dostane hlášení o mimořádnostech provozu, je

povinen zařidit, v mezích své pravomoci' ihned vše, čeho je třeba k zajištění
plynulosti a pravidelnosti doprary (havanjní plan apod.).

363. Stopy po nehodě se musí ponechat nezměněny až do zahájení šeďení'
Likvidační práce povolí organ, kteý nehodu šetří' K pracím, jeŽ je nutro
vykonat k záctrané lidskych životů, není tohoto svolení třeba a musí se zahájit
neprodleně.

Zaměsťnanci zučastnění na nehodě musí setrvat na místě do příchodu
vyšetřujícího orgánu. Vzdálit se mohou jen se souhlasem nadřízeného,

364. Za mimořádných povětrnostních podmínek (prutrž mlačen, vichřice
apod.), které by mohly způsobit nesjízdnost trati, je hradlď povinen v dohodě s
dispečerem odloŽit odjezd vlaku z dopravny dokud není zjištěno, že jizdavla|al
není ohrožena,

Ujetí vozide| a roztržení vlaku
365. Zaměstnanec, ktery zpozoruje, že uje|a vozidla a nemůŽe je sám

Zastavit, zpraví o tom neprodleně sousední stanoviště a oznitmi:

a) jsou-li vozidla obsazena osobami;

b) počet vozu fie-li možno jej zjistit);

c) zdajsou vozyložené nebo prázdné;

d) po které koleji vozidlajedou.

366. JsouJi zaměstnanci zpraveni o ujetí vozidel, jsou povirrrri ihned učinit
všechna opatření, aby je zastavíli, aniŽ tím ohrozí sebe a zaměstlrance, kteří v
těchto vozidlech zustali'

367. K zastavení uje!ích vozidel je třeba volit postup podle okolností a
jednat tak, aby způsobená škoda byla menší než ta, která by nastala bez
provedení některého z opatření, např':

. přestavení vyhybky na volnou, méně důležitou kolej, na kterou se položí
co nejvíce zaráž,ek;

- přestavení vyhybky na kusou kolej nebo na kolej, kde jsou zabržděná
vozidla;

- přestavení ýhybky pod jedoucími vozidly'



Pokud na ujeých vozidlech ďstali zaměstnarrci, lze použit uvedených
opatřeníjen v případech krajní nouze (např. když se tímzabráni ohroŽení Životu
vetšího počtu zaměstnanců, než kolik jich zůstalo v ujeých vozech).

368. Zaměstnanec, který' ujetá vozidla zastavil' musí je zúrzdit, zajistit proti

ujetí a zarídit zpravani sousedních dopraven.

369. ZpozorujeJi strojvedouci, že se vlak přetrhl, dá ihned návěst Stůj -

zastavte všemi prostředlry.
Jedou-li vozidla za vlakem, upraví se jeho rychlost podle možnosti tak, aby

jej oddělená vozidla mohla dostihnout a najet na něj bez velkého niirazu. Po

naietí se vlak zastaví a obě části se spojí.
Vzdalují.lí se oddělená vozidla od vlaku, podá o tom strojvedoucí zprávu

nejbližšímu stanovišti nebo dispečerovi.

370. Nelze-li oddělená vozidla přivěsit a dále můžejetjen přední část vlaku,
musí být zanec|lulá část zajištěna proti ujetí. Koncová návěst zůstane vždy na
zanecharré části vlaku. Přední část vlaku musí zastavit u nejbližšiho lrlavrrího
návěstidla i kdyby byla další jízda dovo1ena. Pokračovat v jízdě smí vlak tehdy,
když byl hrad]ař vyrozuměn' že vlak není celý, Dříve než dovolí hradlař přední
eásti viaku polrračovat v jízdě, musí v1rozumět zadní doprar.nu, že na trati
zustala část vlaku.

371 až375na doplňky'

XIII. ORGANIZACE DoPRAvNÍHo pRovozu

fuzení dopravního provozu

376. Vedoucí dopravního provozu odpovídá za správný chod dopravní
služby, zejména za:

a) plynulost, hospodámost abezpečnost vlakové dopraly a posunu;

b) způsobilost zaměstnanců, předepsanou pro vykon jejich funkcí v
dopravním provozu;

c) dodržovani předpisri pro dopraw na vlečkách a důlních drahách;

d) planování prostředku a potřeb pro doprar.rrí pIovoz;

e) operativní plánování atizeni provozu;

Í) využití vozidel;

g) systematické zvyšování kvaliťrkace dopravrrích zaměstnanců;
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h) vedení potřebné dokumentace, evidence a provádění rozboru provozní
čirrrrosti.

377. Revírník řídí dopravní provoz ve své směně v přiděleném obvodu a
odpovídá zadodržování předpisů pro dopravu''

378. Dopravní dispečer řídí vlakovou dopraw v přiděleném obvodu' Jeho
rozkazťt, ýkajících se operatir.ního řízení vlakové dopraly, musí uposlechnout
všichni zaměstnanci' áčastnění na vlakové dopravě'

Doprar,nímu dispečerovi musí být trlášeny všechny nepravidelnosti a
poruchy, které mají vliv na vlakovou dopraw'

379. Nádražní řídí a kontroluje práci posunujících čet a vlakových osádek.
Provozní řád stanoví, které povinnosti má nádražrí a které vedoucí posunu.

380. Hrad|ař Íídi jízdy vlalď, obsluhuje návěstidla a rryhybky' Jeho rozkazů
musí uposlechnout osádky vlaků 'a ostaforí zaměstnanci v dopravně a přilehlých
traťovych úsecích.

38l' Při obsluze a udržování technických zaŤizerijsou doprar.rrí zaměstnarrci
poviruti řídit se pŤikazy zaměstrranců příslušného odvětví.

382' Není-li doprawrí plovoz organizován jako samostarný útvar, uvede se
organizační uspořádání v provoaním řádu' Povirrrrosti a odpovědnost ryplývající
z těchto předpisů se v plném rozsahu vztahují na jednotlivé zaměstnance v rámci
stávající organizace, podle povahy jejich praco.'mího zaŤazeni nebo podle
zvláštního ustanovení vedoucího organizace'

383. Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti musí být doprarmí pÍovoz na
jednotliqých pracovištích - alespoň jednou ťydně - v každé směně konffolován'
Vedoucí dopravního provozu a revímíci musí ve styku s hradlaři, vlakovými
osádkami a ostafrrími dopravní'mi zaměstnanci upozorňovat na nespráwý výkon
služby, poučovatje a zajišt'ovat odstraňování nedostatlrů. Při kontrole pracovišť
se podepíší ve služební knize (dopravní deník, služební kniha lokomotily apod.)
a uvedou výsledek konÍoly'

Prohlidky tlopravniho provozu

384. Nejméně jednou za tři měsíce musí vedoucí doprarmího provozu
vyl<onat prohlídku všech dopraven, vyhybkařslqich stanovišť a dále stanovišt'
stÍojvedoucích' řidičů speciálních drážních vozidel a pracovních strojů. Při
prohiídce se zjišt'uje;



a) dodržovaní technologicloých posnrpů a předpisů (včetně osádek vlaků,
zaměstnanců pfi posunu a zaměstnanců ostatních odvěťví);

b) stav plomb zaberpečovaciho zaŤizeni, zdajsou v pořádku a nepoškozeny
a stav počitadel nouzoqich úkonů;

c) úplnost a správné umístění hlavních i náhradních klíčů od zárnkťl'
rýhybek a qýkolejek;

d) správné obsluhování zabezpečov acích a sdělov acich zaŤizeru;

e) úplnost ařádný stav předepsaného vybavení a dokumentace;

Í) dodržení pořádku a čistoty na pracovištich, zda osvětlení a vytápění
odpovídá poďebě a jdou.li spráwě hodiny;

g) neníJi omezen ýhled na ýhybky, koleje a návěstidla;

h) namátkoitirn přezkoušením znalost předpisů. Podle zjištěných nedostatlď
se zaměstnanci poučí a vytknou se jim chyby, kteých se dopouštějí;

i) dodržování pořádku v obvodu dopra'i.rry (stanoviště) a v kolejišti a zda
osvětlení je dostatečné;

j) činnost ostatních pracowích odvětví a zda jejich zaŤizeni neovlivňují
nepřízrrivě vykon a bezpečnost doprar'ního provozu;

k) odstranění závad zjištěnýeh při předchozí prohiídce

385. Vedoucí dopravního provozu o prohlídce provede ziunam do
dopravního deníku' Výsledek prohlídky s uvedením závad, které je třeba
odstranit, zapíše do ,,Knihy prohlídek dopravního provozu'', uložené u
vedouciho dopraly, ktený stanoví termíny jejich odstranění.

Za vedení ,,Knihy prohlídek doprar,riího provozt.l'' odpovídá vedoucí
dopraly. Každá třetí prohlídka se vykoná v noční směně.

386. Nejméně jednou za rok vykoná vedoucí dopravy za přítomností
vedoucího dopravního provonr a zaměsfiranců odpovědných za ostatní dopralrri
odvětví celkovou pro}rlídku dopravního provonr.

Při celkové prohlídce se provádí kontrola:

a) všech dopraven a starrovišt'podle č1, 384;

b) dokladů o zdravohí způsobilostí zaměstnanců a vedení evidence,

c) úplnosti a sprár,rrosti změn v provoznim řádu včetně příloh;

d) předepsané kvalifikace zaměstnanců včetně 4Ícviku' zkoušek a vedení
eviderrce;

e) vedení evidence poruchovosti a lyšetřováni nehod;



! odstraněni závad zjištěných při předchozích prohlídkách.

Ve čtlrtletí, ve kterém se provádí roční prohlídka, se čťvrtletní prohlídka
neprovádí.

Vedoucí doprarry zapíše rnýsledek prohlídky s uvedením závad a termínů
odstranění do ,,Knihy prohlídek dopravního plovozu'''

387' Knihy prohlídek se uschovají po dobu tří ro1ď od posledního zápisu.

388 až 390 na doplňky'

{tv. ZÁvĚnrČNÁ USTANovENÍ

Přechodná ustanovení

39l. Provozni zaŤizení, která by1a uvedena do provozu před lydáním tohoto
předpisu mohou být ponechána v provozu neohrožuje-li jejich současný stav
bezpečnost drážní dopraly

výjimky

392' Výjimky z tohoto předpisu pro důlní dráhy povoluje revímí dozor'
Povolení \nýjimky oznámj revímí dozor písemně obvodnímu báňskému úřadu'

výjimky pro vleěl*7 povoluje dráŽní správní úřad' K žádosti o ýjimku musí
být přiloženo ql.jádření revímího dozoru'

393, Zásady pro zpracováni Žádosti o wýjimky jsou stanoveny v části 55
Pravidel technického plovozu pro vločky a důlní dráhy (D-Tl).

3g4, Při rrněnách povolených qýjimek nebo pfi prodlužování doby jejich
trvání se posťupuje jako u nových Úimek'

Yydání předpisu

395. Tento předpis je u;ydánpodle $ 4 odst' 1 Vyhl' č. 3511998 Sb' Českého
báňského úřadu ze dne 9.2.1988 o poŽadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdtavi pfi práci a bezpečnosti provon důiní dráhy hnědouhelného lomu a $'26
odst. 1 Zákona č,266l| 994 sb.



Zrušovací ustanovení

396. Dnem začátku účinnosti tohoto předpisu se ruší Dopraurí předpisy pro
důlní dráhy (D.D2), účinné od 1.1'l993.

Účinnost

397. Tento předpis nabyváúčinnosti dnem 1' května 2003.

SoUvISErÍcÍ pŘnnPIsY A NoRMY

Zák|adnÍ právní 1ir"o pisy

Zákon č.44ll9BB Sb', o ochraně a vyLržití nerostného bohatství (horní zákon) ve
alění pozdějších změn a doplň1ni'

Zákon č.26611994 Sb. o drahách, ve mění pozdějších zrr'ěn a doplňlcu.

Vyhláška MD č, 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro pIovoz'
konstrukci a výrobu určených technichých zaŤizeni a jejich konkretizace (Řád
urč ený ch te chni chý ch zaiizeni), y e zněni p ozděj ší ch změn a dop lňků.

Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou
způsobilcrst osob při provozování drahy a drážní dopravy' ve znění pozdějších
změn a doplňků.

Vyhláška MD č. 17311995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
pozdějších zmén a doplti}ď.

Vyhláška MD č' |7711995 Sb., kterou se q'dává stavební a technicsý řád drah,
ve mění pozdějších změn a doplňků'

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 2611989 Sb., o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při čirmosti
prováděné homickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších změn a
doplňků.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 5|l|989 Sb.' o bezpečnosti a ochraně
zdraví pfi práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve
zrrění pozdějších změn a dopiňlnl.



Vyhláška Českého báňského úřadu č' 35i1998 Sb., o požadavcích k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví píi práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy
hnědouhelného lomu, ve znění pozdějších zmén a doplň1rů.

Předpisy pro výkon služby na vlečce a dů|ní dráze

D-Tl Pravidla technického provozu pro vlečky a důIní dráhy
D-Dl Návěstní předpisy pro vlečky a důlní drahy
D.D3 Předpisy plo vypracování provozních řádů vleček a důlních drah
D-Al Pravidla o bezpečnosti a ochraně zďravi při práci na vlečkách a důlních

drahách
D-A2 Výcvikový a zkušební řád pro zaměstnance vleček a důlních drah
D-S l Předpisy prÓ traťové hospodařství vleček a důlních drah
D-S2 Předpisy plo želez;rični přejezdy a přechody na vlečkách a důlních

drahách
D-V2 Předpisy pro strojvedoucí na vlečkách a důlních drahách
D.Zl Předpisy pro zabezpečovací zaŤizení na vlečkách a důlních drahách
D-ZZ PŤedpisy pro obsiuhu zabezpeěovaciho zaiizení na vlečkách a důlních

drahách

Předpisy Českých drah

Čn p t Pravidla technického provozu želemics dalšími provoaními a
technickými zásadami plarnými pro ce|ostátní dráhy (PTPŽ)

Čn p z Pravidla technického pÍovon vleček (PTPV)

Technickó normy

ČsN ot gsoo Zák]adni názvosloví v dopravě
NPD 28 0332 obrysy vozidel a prujezdné pruřezy pro tratě dů]ních drah.

Rozchod 1435 mm
NPD 28 160l Jednoshanný ýklopný a sedlový ýs1pný luz

Technické požadavl<y
NPD 28 1622 Sedlový výsypný vť.z, Základní parameťry arozměry
NPD 28 1636 Jednostranný v.ýklopný vtlz' Zák|adní parametry arozměry



Příloha 1

BRZDÍcÍ vÁHy VoZIDEL

Každé vozidto ČD s pruběžnou brzdou mávymaěenou brzdovou sousta* a
brzdicí váhy podle jednotlivých poloh jeho brzdového a přesta''ného zařizeni'

U lokomotiv jsou nápisy na bočních stranách.
Nákladní vozy mají dnrh brzdy uvederr zpravidla na podélnících a brzdící

váhu u přestavovače.
Na vlastrích vozidlech důlní dopravy nernusí být brzdová souprava abrzdici

váha vyanačena. V provozním řádu se stanoví celkové hmotnosti, vlasnrí
hmotnosti a brzdíc{ vá'hy používaných vozidel. Vlasnrí hmotrrosti a brzdící váhy
nejčastěji používaných vozidel jsou uvedeny v následujíeí tabulce:



pokračovaní přílohy l

Druh Řada Číselný
kód

HmotnosÍ
v t

Brzd. vaha
v t

DéIka
v m

el. lok. 26 Em 127 180 t02 21.56

el. iok. r,2'7.2 127 i 6 5 a ) 21.56

e l . lok . E .27 .1 r27 ts5 8'7 2r.56

mot. lok. T 239 709 44 9.45

mot. lok T 334. 711 39 23 9.44

mot. lok T 448 140 72 48 13.58

mot. lok. T 458 721 74 42 13.02

mot. lok T 669 770 1 1 3 oz 17,22

mot. lok T 669.1 770 1 1 3 62 t 1  ) )

Druh Řada llmotnost
v t

Brzd.
váha v t

Délka
v m

vůzorivdný LH J q zo g 5

v:ůz|ožený LH 100 49

vůz prázdnj 35 1 Á 12.2

vůz loŽenÝ 100 47

vůz orázdnÝ Wa 27 21 13.5

vůz loŽerrý Wa 80 Á a

vť;zprázdný Sa 20 t 5 I J

vůz ložený Sa 69 35

vúzpriudnÝ Ss 12 9 6"89

vůz loŽený Ss 36 1 8

vůzpriadný Sv 22 l 8 1 1 . 9

vůz ložený Sv 80 J )

rrlz prazdný Sav 1 Á 20 17, '7 i

vůz loŽený Sav 80 40

vůz prázdný St t 2 1 0 q 7 a

vůz loŽený Sr 40 20
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Příloha 3

Spolujízda na lokomotivě

Náwh na vystavení Povo|ení ke spolujízdě (dále Povolení) předkládá
vedoucí pracoviště (úseku) vedoucímu dopravy, kter'ý rozhodne o vydaní
Povolení.

V Povolení se uvede zďa má platnost pro obvod celé organizace nebo pro
vymezený tratbvý úsek' Před jeho vydaním musí být zaměstnanec seanámen s
obsahem poučení na druhé straně Povolení a s rozsahem platnosti'

o vydaném Povolení se vede na dopravě evidence s těmito údaji:
- evidenční číslo;
- jméng a datrim narození;
- doba a rozsah platnosti.

Vzor průkazky (přední stana)

Podnik Evid. číslo',.......

PovoLENÍ
k spolujízdě na |okomotivě

pro

datum nar.:

funkce:

t l 4  L l  4 t t v l t .

P la t i  do :  . .  .  . . .

Razítko:

Podpis:



Poučení

1' Před vstupem na lokomotivu se držitel prokáže stojvedoucímu tímto
Povolením.

Držitel nesmí rozptylovat osádku a nesmí se doýkat ovládacího zařizeni'

Do kabiny lokomotivy nesmí brát předměty, které obsluze překáží nebo
ohrožují bezpečnost.

Nastupovat a vystupovat n jizdy je zakázáno. rri vysnlpování je třeba dbát
nejvyisi opatmost, zejména s ohledem na provoz po sousední koleji'

Povoleníje nepřenosné. Jeho ztátrr je nuťno ihned hlásit a při zněně funkce
nebo uplynutí doby plafirosti musí být wácena tomu, kdo ji vydal.

2.

3 .

Á

5.
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