
ŽD D4  Přílohy      Staniční řád žst. Petrov nad Desnou (2012)

  
  

 

 

Seznam příloh Staničního řádu v železniční stanici 

Petrov nad Desnou 
       

 

Číslo 

 přílohy 

Text Poznámka 

1 Náčrtek stanice  

2 Přehled sklonových poměrů v úseku trati Šumperk – Petrov nad 

Desnou, včetně vlastní stanice 

 

3 Doplňující ustanovení předpisů pro obsluhu zabezpečovacího 

zařízení  

Samostatný výtisk 

(ŽD S4-1) 

4 Doplňující ustanovení předpisů pro obsluhu sděl. zařízení (Telefonní 

seznam) 

 

5 Pokyny pro obsluhu ohřevu výhybek  

6 Pokyny pro obsluhu staničního a traťového rozhlasu. Vzory hlášení  

7 Pokyny pro obsluhu záznamového zařízení Zatím neobsazeno 

8 Závěrové tabulky  

9 Vypnutí napájení zabezpečovacího zařízení. Seznam odběrných míst 

ČEZ na ŽD 

 

10 Vzor odevzdávky dopravní služby výpravčího  

11 Vzory písemných rozkazů Vzory jsou uvedeny v 

ŽD 2, ŽD 3 

12  Prováděcí nařízení k předpisu ŽD 3 pro trať Petrov nad Desnou – 

Sobotín  

Samostatný výtisk 

(ŽD D3-1) 

13  Prováděcí nařízení k předpisu ŽD 3 pro trať Petrov nad Desnou – 

Kouty nad Desnou  

Samostatný výtisk 

(ŽD D3-2) 

14 Potvrzení zaměstnanců, kteří vzali na vědomí ustanovení SŘ a jeho 

novelizací, nebo změn a vykonali zkoušku praktické způsobilosti 

 

15 Předpisy, pomůcky, vývěsky Viz taky přílohu č.3 k 

předpisu ŽD D2 

16 Časový plán osvětlování  

17 Vzory povolených úprav dopravní dokumentace  

18 Zařízení v přepravním provozu  

19 Postup při vypnutí a zapnutí  PZS během výluky  

20 Manipulace s hotovostí a dalšími hodnotami k vyúčtování  

21 Rozkaz o výluce dopravní služby výpravčího  

22 Ekologická opatření  



23 Požární prevence  

24 Havarijní opatření (pokyny pro vlastní stanici) 

Všeobecné pokyny v ŽD M2-Sm1 

Samostatný výtisk 

(ŽD M2-Sm1)  

25 Identifikace přejezdů na ŽD v případě havárie  

26 Důležitá telefonní čísla a adresy  

27 Opatření pro práci v zimě  

28 

 

 

29 

Seznam zaměstnanců odborně způsobilých a pověřených k obsluze 

elektrických zařízení 

 

Seznam zaměstnanců odborně způsobilých a pověřených k obsluze 

určených technických zařízení 

 

30 Přehled všech technologických postupů úkonů (TPU) A, B Zatím neobsazeno 

31 Přechodnost speciálních drážních vozidel  

32 Rozkazy přednosty stanice: č. 05/2007,  

33 Opatření ředitele dráhy č. 03/12 – přeprava nebezpečných věcí na 

ŽD 
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Přehled sklonových poměrů v úseku trati Šumperk – Petrov nad Desnou, 

včetně stanice Petrov nad Desnou 
 

 

 

 

Název Km od – do Sklon trati Promile 

Šumperk (výhybka číslo 43) 13,252 – 13,550 Stoupá 7,81 %o 

 13,550 – 13,640 „ 4,30 %o 

 13,640 – 13,710 „ 3,41 %o 

 13,710 – 13,929 Vodorovná 0 

 13,929 – 14,199 Stoupá 6,41 %o 

Zast. Vikýřovice 

U Penzionu (km 14,3) 

14,199 – 14,499 Stoupá 9,13 %o 

 14,499 – 14,549 Stoupá 9,06 

 14,549 – 15,049 Stoupá 4,97 

 15,049 – 15,263 Stoupá 6,88 

 15,263 – 15,487 Stoupá 10,84 

Zastávka Vikýřovice (km 

15,6) 

15,487 – 15,649 Stoupá 10,29 

 15,649 – 15,898 Stoupá 9,03 

 15,898 – 16,149 Stoupá 11,96 

Zast. Vikýřovice Lesní (km 

16,6) 

16,149 – 16,699 Stoupá 10,36 

 16,699 – 17,899 Stoupá 10,07 

Žst. Petrov 

Vjezd.náv. km 18,055 

17,899 – 18,202 Stoupá 8,54 

 18,202 – 18,399 Stoupá 5,22 

Dopravní kancelář 

Km 18,487 = 0,00 

18,399 – 18,540 Stoupá 1,33 

 18,540 – 18,633 Stoupá 2,00 

Vjezd. Návěstidlo od 

Sobotína (km 18,950) 

18,633 – 19,563 Stoupá 13,9 

 0,070 – 0,200 Stoupá 5,00 

 0,200 – 0,297 Stoupá 8,50 

Vjezd. návěstidlo od 

V. Losin / km 0,361 

0,297 – 0,376 Stoupá 18,80 

 0,376 – 0,495 Stoupá 10,5 

 0,495 – 1,101 Vodorovná  0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŽD D4   Příloha 4 (2012)      žel. stanice Petrov nad Desnou 

 

Telefonní seznam ústředny žst.Petrov nad Desnou. 

 
        47 301 -  volání ze Šumperka a sítě ČD v olomoucké oblasti - vyzvání  u výpravčího                                 

                       v žst.Petrov n/D. 

 

9 -  volání z ústředny Petrov nad Desnou do Šumperka a ostatní sítě ČD 

 

583 242 242 - volání z veřejné telefonní sítě a ostatních mobilních sítí - vyzvání u výpravčího  

žst.Petrov n/D. 

 

972 747 301 - volání z celé telefonní sítě ČD a všech ostatních telefonních sítí (veřejná  

                        telefonní síť a  všechny mobilní sítě) - vyzvání u výpravčího žst.Petrov n/D. 

 

0 - volání z ústředny Petrov nad Desnou do veřejné telefonní sítě ( pouze vybraní 

                        pracovníci - označení *.) 

 

            *100 - testovací linka 

 *140 - žst.Petrov n/D.- výpravčí 

   150 - žst.Velké Losiny 

 *141 - žst.Petrov n/D.- přednosta 

              142 - žst.Petrov n/D.- Veolia Transport Morava a.s.- nocležna 

              170 - zast.Vikýřovice 

              151 - žst.Kouty n/D. 

            *143 - žst.Petrov n/D.- kancelář  - ved.náv.mistrp.Hudos 

              160 - žst.Sobotín 

              144 - žst.Petrov n/D.- Veolia Transport Morava a.s.- kancelář 

            *145 - žst.Petrov n/D.- dopravní kancelář 

              146 - žst.Petrov n/D.- útulek TO + traťmistr 

            *147 - žst.Petrov n/D.- kancelář  údržby sděl.azab. techniky 

              148 - žst.Petrov n/D.- výpravčí (pomocný telefon)        

            *149 - žst.Petrov n/D.- FAX 

              222 - žst.Petrov n/D.- výpravčí (zapojovač MIKRO s nahráváním hovorů) 

 
Tato telefonní čísla zkrácených voleb lze volat ze všech služebních 

telefonních přístrojů na Železnici Desná. 
 

850 Hasičský záchr.sbor 150  860 Lékař - Trnečková 583 216 823 

851 SOS - centrální hláš. 112  861 Lékař - Kaplová 583 217 759 

852 Policie Špk. obvod 974 779 651  862 Nemocnice Špk. 583 331 111 

853 SME - energetika 840 850 860  863 Sanitka první pomoci 583 397 111 

854 Vodárna Šumperk 583 317 111  864 První pomoc 583 212 225 

855 Záchranná služba 155  865 Lékárna Vel.Losiny 583 248 344 

856 Policie Velké Losiny 583 248 324  866 Lázně Velké Losiny 583 394 111 



857 Policie Velké Losiny 583 248 420  867 Plynárna - poruchy 1239 

858 Policie ČR 158  868 Městská policie Špk. 156 

859 Policie Šumperk úst. 974 779 111  869 Městská policie Špk. 583 213 000 
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 Pokyny pro obsluhu ohřevu výhybek (list číslo 1) 

 Návod na obsluhu el. ohřevu výhybek (samostatný výtisk) 
 

 

V žst. Petrov nad Desnou jsou zabudovány čtyři okruhy elektrického ohřevu výhybek (dále jen 

EOV) : 

 

1, Ohřev na výhybce č. 1    (výkon 5300 W/hod.). 

 

2. Ohřev na dvojici výhybek 7 / 9  (výkon 5300 + 3600 W/hod.). 

 

3.  Ohřev na výhybce č. 3    (výkon 5300 W/hod.). 

 

4. Ohřev na výhybce č. 6    (výkon 5300 W/hod.). 

    Celkem:  248 kW/hod. 

 

Pokyny pro obsluhu EOV: 

 

1. EOV smí zapnout (ovládat) jen výpravčí ve službě) ze skříňky v dopravní kanceláři. 

 

2. Okruhy EOV se startují postupně. Vlastní ohřev výhybek může být v činnosti. 

 současně i s jinými elektrickými spotřebiči a žádných dalších opatření není třeba.  

 

3. Za splnění výše uvedených opatření zodpovídá výpravčí ve službě (viz taky přílohu 51B SŘ 

Seznam zaměstnanců odborně způsobilých a pověřených k obsluze určených technických 

zařízení). 

 

4. Vlastní návod k obsluze je vydán jako samostatný výtisk Farcom – systém dálkového 

ovládání elektrického zařízení ze dne 11. 11. 2009. Tento výtisk je uložen na pracovišti 

výpravčího v Petrově nad Desnou. 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

  Celkový výkon ohřevu v dopravně Velké Losiny- výhybka č. 1 a 5 = 48 kW/hod. 

 

  Celkový výkon ohřevu v dopravně Kouty n.D. - výhybka č. 1,2 a 6 = 84 kW/hod. 
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   Pokyny pro obsluhu staničního a traťového rozhlasu 
 

 

Obsah 

 

A. Staniční rozhlas     list číslo 1 

A.1. Pokyny a popis obsluhy staničního rozhlasu  list číslo 2, 3 

    

 

B. Traťový rozhlas     list číslo 1 

B.1. Společné vzory hlášení rozhlasu   list číslo 4,5 

 

 

 

 

 

A. STANIČNÍ ROZHLAS 

 

 

Rozhlasové zařízení ve stanici Petrov nad Desnou je umístěno na stole výpravčího. Venkovní 

část sítě se skládá ze dvou reproduktorů u vchodu do dopravní kanceláře a ze dvou reproduktorů na 

obou rozích výpravní budovy. 

Popis obsluhy staničního rozhlasu (A.1.) je popsán na listech číslo 2 a 3. 

 

Rozhlasového zařízení (staničního rozhlasu) nelze použít k výpravě vlaků. 

 

 

 

 

B. TRAŤOVÝ ROZHLAS 

 

Traťový rozhlas pro dirigovanou trať (dopravna Velké Losiny a Kouty nad Desnou) je 

ovládán výpravčím v Petrově n.D. pomocí předem naprogramovaných hlášení. Vzory těchto 

jednotlivých hlášení jsou uvedeny v  příloze B.1. (listy číslo 4 až 5). 

 

 Způsob obsluhy je uveden v Popisu obsluhy zabezpečovacího zařízení v Petrově nad 

Desnou, str. 57 bod 9. 
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Pokyny pro obsluhu staničního rozhlasu v žst. Petrov nad Desnou 
 

 

1) Rozhlasové zařízení se skládá z obsluhovacího pultu a reproduktorů, obsluhu provádí 

výpravčí ve službě. 

2) Síť reproduktorů je zapojena na jednu společnou větev a to dva reproduktory na krytém 

nástupišti a jeden v čekárně výpravní budovy. 

3) Ovládací pult je v dopravní kanceláři a skládá se z: 

- mikrofonu 

- reproduktoru 

- tlačítek pro ovládání rozhlasových okruhů (větví) 

- indikace poruchy zesilovače – „CH“ 

- ovládacích tlačítek 

VS – všechny větve rozhlasu 

N –přepínání DEN/NOC 

  G – gong 

TD – tiché dorozumění – nezapojeno 

VR – rozhlas 

4) Popis obsluhy 

Před použitím rozhlasového zařízení zkontrolujeme stav ovládacího pultu (nesvítí žádná 

indikace). Navolíme okruh (tlačítko „PETROV“). Pro upozornění na hlášení zmáčkneme tlačítko 

„G“, ozve se z reproduktorů gong, přidržíme tlačítko “VR“ (svítí zelená indikace) a hovoříme do 

mikrofonu ze vzdálenosti asi 10 cm. Po ukončení hlášení uvolníme tlačítko „VR“. Pro snížení 

hlasitosti hlášení použijeme tlačítko „N“ (noční provoz). 

 

5) Nastane-li porucha, nahlásí se udržujícímu pracovníkovi, i to, jak se porucha projevuje. 
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Společné vzory hlášení rozhlasu 
 

Velké Losiny 

HLAS/VJ/SUM (automatické hlášení) 

1. Vážení cestující, prosíme pozor! Vlak ve směru Šumperk přijede na druhou kolej. Dbejte své osobní 

bezpečnosti a nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. 

 

HLAS/VJ/KOU (automatické hlášení) 

2. Vážení cestující, prosíme pozor! Vlak ze směru Kouty nad Desnou přijede na třetí kolej. Dbejte své 

osobní bezpečnosti a nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. 

 

HLAS/OD/SUM_2 

3. Vážení cestující, prosíme pozor! Nastupujte do osobního vlaku směr Šumperk, který je připraven 

k odjezdu na druhé koleji. Při nastupování dbejte své osobní bezpečnosti. 

 

HLAS/OD/SUM _3 

4. Vážení cestující, prosíme pozor! Nastupujte do osobního vlaku směr Šumperk, který je připraven 

k odjezdu na třetí koleji. Při nastupování dbejte své osobní bezpečnosti. 

 

HLAS/ODJ/KOU_2 

5. Vážení cestující, prosíme pozor! Nastupujte do osobního vlaku směr Kouty nad Desnou, který je 

připraven k odjezdu na druhé koleji. Při nastupování dbejte své osobní bezpečnosti. 

 

HLAS/ODJ/KOU_3 

6. Vážení cestující, prosíme pozor! Nastupujte do osobního vlaku směr Kouty nad Desnou, který je 

připraven k odjezdu na třetí koleji. Při nastupování dbejte své osobní bezpečnosti. 

 

HLAS/ZPO/SUM_10 

7. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak ze směru Šumperk bude opožděn. 

Předpokládaná doba zpoždění je asi 10 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se 

může změnit. 

 

HLAS/ZPO/SUM_20 
8. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak ze směru Šumperk bude opožděn. 

Předpokládaná doba zpoždění je asi 20 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se 

může změnit.  

 

HLAS/ZPO/KOU_10 
9. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak ze směru Kouty na Desnou bude opožděn. 

Předpokládaná doba zpoždění je asi 10 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se 

může změnit. 

 

HLAS/ZPO/KOU_20 

10. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak ze směru Kouty nad Desnou bude 

opožděn. Předpokládaná doba zpoždění je asi 20 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba 

zpoždění se může změnit. 

 

HLAS/SLU/MN 

11. Služební hlášení pro manipulační vlak: Ukončete posun a uvolněte dopravní kolej. 

 

HLAS/SLU/PRAC 

12. Služební hlášení pro pracovníky v kolejišti: Uvolněte kolejiště, blíží se vlak. 
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HLAS/SLU/KOMPR 

13. Služební hlášení: Komerční pracovník, ohlaste se dirigujícímu dispečerovi. 

 

HLAS/NAD/VYL_PET 

14. Vážení cestující, prosíme pozor! Z důvodu výluky traťové koleje budete v úseku Velké Losiny – 

Petrov nad Desnou přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Autobus bude zastavovat 

v blízkosti vlakových zastávek. 

 

HLAS/NAD/VYL_KOU 

15. Vážení cestující, prosíme pozor! Z důvodu výluky traťové koleje budete v úseku Velké Losiny – 

Kouty nad Desnou přepraveni náhradní autobusovou dopravou.  Autobus bude zastavovat 

v blízkosti vlakových zastávek. 

 

HLAS/NAD/TZ_PET 

16. Vážení cestující, prosíme pozor! Z důvodu technické závady na hnacím vozidle budete v úseku 

Velké Losiny – Petrov nad Desnou přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Autobus bude 

zastavovat v blízkosti vlakových zastávek. 

 

HLAS/NAD/TZ_KOU 

17. Vážení cestující, prosíme pozor! Z důvodu technické závady na hnacím vozidle budete v úseku 

Velké Losiny – Kouty nad Desnou přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Autobus bude 

zastavovat v blízkosti vlakových zastávek. 

 

HLAS/Posun 

18. Upozornění pro osoby v kolejišti. Ve stanici se bude posunovat. Vystupte z kolejiště a dbejte 

osobní bezpečnosti. 

 

HLAS/NAD/VYL_SUM 

19. Vážení cestující, prosíme pozor! Z důvodu výluky traťové koleje budete v úseku Velké Losiny – 

Šumperk přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Autobus bude zastavovat v blízkosti 

vlakových zastávek. 

 

HLAS/NAD/TZ_SUM 

20. Vážení cestující, prosíme pozor! Z důvodu technické závady na hnacím vozidle budete v úseku 

Velké Losiny – Šumperk přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Autobus bude zastavovat 

v blízkosti vlakových zastávek. 

 

Kouty nad Desnou 

 

HLAS/VJ (automatické hlášení) 

1. (automatické hlášení) Vážení cestující, prosíme pozor! Vlak ze směru Šumperk přijede na 

druhou kolej. Dbejte své osobní bezpečnosti a nevstupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. 

 

HLAS/ODJ 

2. Vážení cestující, prosíme pozor! Nastupujte do osobního vlaku směr Šumperk, který je 

připraven k odjezdu na druhé koleji. Při nastupování dbejte své osobní bezpečnosti. 

 

HLAS/ZPO/PŘI_10 

3. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak ze směru Šumperk bude  
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opožděn. Předpokládaná doba zpoždění je asi 10 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedení 

doba zpoždění se může změnit. 

 

HLAS/ZPO/PRI_20 

4. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak ze směru Šumperk bude 

opožděn. Předpokládaná doba zpoždění je asi 20 minut. Upozorňujeme cestující, že 

předpokládaná doba zpoždění se může změnit. 

 

HLAS/ZPO/ODJ_10 

5. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak Šumperk bude opožděn. 

Předpokládaná doba zpoždění je asi 10 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba 

zpoždění se může změnit. 

 

HLAS/ZPO/ODJ_2  

6. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Osobní vlak směr Šumperk bude opožděn. 

Předpokládaná doba zpoždění je asi 20 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba 

zpoždění se může změnit. 

 

HLAS/SLU/MN 

7. Služební hlášení pro manipulační vlak: Ukončete posun a uvolněte dopravní kolej. 

 

HLAS/SLU/PRAC 

8. Služební hlášení pro pracovníky v kolejišti: Uvolněte kolejiště, blíží se vlak. 

 

HLAS/SLU/KOMPR 

9. Služební hlášení: Komerční pracovník, ohlaste se dirigujícímu dispečerovi. 

 

HLAS/SLU/STROJ 
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        list č.1 

 

 

Výpadek základního napájení z rozvodné sítě 

 

 Při výpadku základního napájení staničního zabezpečovacího zařízení (dále jen SZZ) 

 -z veřejné sítě- je aktivováno náhradní napájení SZZ. Toto náhradní napájení je připojeno 

k akumulátorové baterii. Což znamená, že se jedná o omezený zdroj proudu a proto je třeba 

obsluhovat SZZ jen v nezbytně nutné míře (např. omezit používání elektromotorických 

přestavníků). 

 

 Dále jsou v režimu náhradního napájení SZZ kromě elektromotorických přestavníků 

zapojeny ještě hlavní návěstidla v základním stavu (tj. návěst Stůj) a přivolávací návěsti na 

vjezdových návěstidlech. 

 

 V případě výpadku proudu (trvá-li více jak půl hodiny, je nutno zavolat na poruchovou linku 

ČEZ a buď nahlásita nebo zjistit, jak bude porucha dlouho trvat) tak do dvou hodin není třeba 

žádných zvláštních technických opatření. Trvá-li však výpadek základního napájení SZZ déle jak 2 

hodiny, je zapotřebí informovat o této skutečnosti pracovníka pro údržbu zabezpečovacího zařízení. 

 

 

Výpadek napájení zabezpečovacího zařízení 
 

 Při výpadku základního napájení zabezpečovacího zařízení z veřejné sítě (na přejezdech i ve 

stanici) je aktivováno nouzové napájení z baterie. Na monitoru obslužného pracoviště JOP se 

zobrazí v levém dolním rohu žlutý text „Napájení“ – viz příručka „Popis obsluhy zabezpečovacího 

zařízení, kapitola 6.8.). 

 

 Je-li důvod výpadku proudu předem známý a ohlášený, domluví přednosta stanice s 

pracovníkem údržby zabezpečovacího zařízení veškerá opatření, potřebná k minimálnímu narušení 

výkonu dopravní služby. O těchto opatřeních musí přednosta stanice informovat výpravčího. 

 

 Dojde-li k výpadku napájení zabezpečovacího zařízení  náhle, či z neznámých příčin, zjistí 

výpravčí pokud možno příčinu poruchy, pravděpodobnou délku trvání poruchy a o této skutečnosti 

po 1 hod. (zabezpečovací zařízení je zatím napájeno z náhradního zdroje) informuje pracovníka 

údržby zabezpečovacího zařízení. Současně se na základě dostupných informací zavedou okamžitě 

potřebná dopravní opatření. 
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Seznam identifikace odběrných míst pro případ výpadku proudu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odběratel adresa odběrné místo číslo el.měr.

1. Vikýřovice zastávka SART Sokolská 260 2143094 3247960

2. PZS km 14.258 SART Vikýřovice 1000298623 91117427

3. Petrov žst. SART Petrov 154 2143095 45326023

4. Sobotín žst. SART Petrov 152 2143099 19188734

5. V.Losiny žst. SART Lázeňská 343 2142659 42110032

6. V.Losiny zast. SART Maršíkovská 9001 2238460 6703767

7. PZS km 9.870 SART Kociánov 1000324132 65618181

8. PZS km 11.570 SART Rejhotice 1000248774 71970206

9. Kouty žst. SART Kouty n.D. 147 5451223 64073297

10. Kouty EOV SART Kouty n.D. 147 1000592867 72594101

11. PZS km 1.095 SART Rapotín 1000353582 130014871

12. PZS km 10.140 SART Kociánov Loučná 1000353580 130015073

13. PZS km 7.730 SART Filipová 1000353842 50009447

14. PZS km 9.003 SART Loučná n.D 1000353843 130014885

15. PZS km 9.310 SART Kociánov 161,Loučná 1000353841 36034607

16. Rapotín SART Rapotín 241 2136867 72626259

17. PZS km 19.649 SART Petrov n.Desnou 1000610909
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Odevzdávka dopravní služby dne …................. v …............ hodin 

1. Staniční dopravní koleje 

 a, volné …………............................................................................................................. 

 b, obsazené (uveďte čím) ................................................................................................. 

2. Vlaky zavedené ........................................................................................................................ 

3. Vlaky odřeknuté ....................................................................................................................... 

4.  Nedojely vlaky a jejich zpoždění ............................................................................................ 

5.  Jízdy vlaků (PMD) ze sousední stanice (dopravny)………..................................................... 

 a, vlaky přijaté .................................................................................................................. 

 b, potvrzen předvídaný odjezd ......................................................................................... 

 c, dán souhlas k jízdě PMD .............................................................................................. 

6.  Jízdy vlaků (PMD) do sousední stanice (dopravny) ............................................................... 

 a, vlaky přijaté .................................................................................................................. 

 b, ohlášen a potvrzen předvídaný odjezd ......................................................................... 

 c, obdržený souhlas k jízdě PMD ..................................................................................... 

7.  Nedošly odhlášky .................................................................................................................... 

8.  Neukončena jízda PMD .......................................................................................................... 

9.  Postavené vlakové cesty (posunové cesty PMD) .................................................................... 

10.Náskok .................................................................................................................................... 

11. Výluky .................................................................................................................................... 

12. Vypnutí zabezpečovacího zařízení ......................................................................................... 

13. Pomalé jízdy ........................................................................................................................... 

14. Stav zabezpečovacího zařízení: 

 a, staničního ...................................................................................................................... 

  plomby na šňůrce .................................................................................................. 

  čísla počitadel ....................................................................................................... 

  …………………………………………………………………………………... 

  použití PN prostřednictvím JOP  během směny (pro které návěstidlo) ............... 

  …........................................................................................................................... 

 b, traťového ...................................................................................................................... 

15. Stav telekomunikačního zařízení ........................................................................................... 

16. Stav PZZ ................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................... 

17. Odstavená speciální vozidla ................................................................................................... 

18. Jiný způsob zajištění vozidel .................................................................................................. 

19. Hlavní klíče (soupravy) .......................................................................................................... 

20. Náhradní klíče a klíček od skříňky (včetně trati ŽD) ............................................................. 

21. Stav zátěže .............................................................................................................................. 

22. Jiné důležité údaje , týkající se dopravní služby..................................................................... 

23. Pomůcky k výkonu dopravní služby ...................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

24. Různé ..................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

Odevzdal(a) : …..........................................  Převzal(a): .................................................. 

Přítomen : …................................................  Četl : .......................................................... 
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  Staniční řád žst. Petrov nad Desnou – potvrzení zaměstnanců 
 

Řazení jednotlivých listů: 14.A Provozovatel dráhy SART a.s., dopravní zaměstnanci 

    14.B Provozovatel dráhy SART a.s., traťoví zaměstnanci 

    14.C Provozovatel dráhy SŽDC a.s. 

    14.D Provozovatel dopravy Veolia Transport Morava a.s. 

    14.E Provozovatel dopravy ČD Cargo a.s. 

    14.F Provozovatel dopravy, Příležitostný  

 
Platí pro : Provozovatel dráhy – SART a.s.,dopravní zaměstnanci   14.A 

 

 

 Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem Staničního řádu (ŽD D4) stanice Petrov nad 

Desnou včetně příloh, a že jsem porozuměl obsahu v celém rozsahu. 

 

 

 

 

 

Datum Funkce Jméno Podpis Poznámka 

 výpravčí Havlíček Mojmír   

  Jirgl Miloš   

  Mičunek Karel   

  Němcová Hana   

  Neubelt Milan   

     

     

     

 Řidič SHV Perútka Eduard   
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 Staniční řád žst. Petrov nad Desnou (2012) – potvrzení zaměstnanců 

 
Platí pro : Provozovatel dráhy – SART a.s.,traťoví zaměstnanci    14.B 

 

 

 Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem Staničního řádu (ŽD D4) stanice Petrov nad 

Desnou včetně příloh, a že jsem porozuměl obsahu v celém rozsahu. 

 

 

 

 

 

Datum Funkce Jméno Podpis Poznámka 

 traťmistr Grunt František   

 mistr trati Štětina Roman   

     

     

 Trať. dělník-

obchůzkář 

Keprt Pavel   
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 Staniční řád žst. Petrov nad Desnou (2012) - potvrzení zaměstnanců 

 
Platí pro : Provozovatel dráhy – SŽDC a.s., dopravní zaměstnanci   14.C 

 

 

 Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem Staničního řádu (ŽD D4) stanice Petrov nad 

Desnou včetně příloh, a že jsem porozuměl obsahu v celém rozsahu. 

 

 

 

 

 

Datum Funkce Jméno Podpis Poznámka 
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 Staniční řád žst. Petrov nad Desnou (2012) - potvrzení zaměstnanců 

 
Platí pro: Provozovatel dopravy:Veolia Transport Morava a.s.    14.D 

 

 Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem Staničního řádu (ŽD D4) stanice Petrov nad 

Desnou včetně příloh, a že jsem porozuměl obsahu v celém rozsahu. 

 

 

 

 

 

Datum Funkce Jméno Podpis Poznámka 
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 Staniční řád žst. Petrov nad Desnou (2012)- potvrzení zaměstnanců 

 
Platí pro: Provozovatel dopravy: ČD Cargoa,s,      14.E 

 

 

 Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem Staničního řádu (ŽD D4) stanice Petrov nad 

Desnou včetně příloh, a že jsem porozuměl obsahu v celém rozsahu. 

 

 

 

 

 

Datum Funkce Jméno Podpis Poznámka 
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 Staniční řád žst. Petrov nad Desnou (2012) - potvrzení zaměstnanců

  

  
Platí pro: Provozovatel dopravy: Příležitostný      14.F 

 

 

 Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem Staničního řádu (ŽD D4) stanice Petrov nad 

Desnou včetně příloh, a že jsem porozuměl obsahu v celém rozsahu. 

 

 

 

 

 

Datum Dopravce Funkce Jméno Podpis Poznámka 
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 Předepsané dopravní pomůcky a vývěsky pro výkon dopravní služby 
(Viz taky přílohu číslo 3 k předpisu ŽD D2) 

 

 

Na pracovišti výpravčího musí být k dispozici: 

 

21. Předpisy dle přílohy 2 k dopravnímu předpisu ŽD D2 

3. Sešitový jízdní řád tratí ŽD 

4. Tabulky traťových poměrů 

5. List GVD ŽD 

6. Opatření ředitele ŽD a Rozkaz přednosty stanice k zavedení nového GVD 

7. Jízdní řád ŽD a ČD v knižní podobě 

8. Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní přepravy 

9. Seznam vlaků pro staniční zaměstnance 

10. Seznam vlaků pro traťovém zaměstnance 

11. Sbírka důležitých dopravních zpráv (dálnopisy, faxy apod.) 

12. Přehled dočasně zavedených pomalých jízd 

13. Opatření ředitele k zavedení k výluky dopravní služby výpravčího  ve stanici Petrov 

nad Desnou 

14. Rozkazy k výlukám ve zvláštní složce 

15. Schématický náčrtek stanice + km poloha PZS na trati (na obrazovce JOP) 

16. Varovný bezpečnostní štítek (na obrazovce JOP + plastový štítek) 

17. Vývěska s důležitými telefonními čísly pro případ havárie, nehody, či první pomoci) 

18. Záznamník úrazů pro vlastní zaměstnance 

19. Další dopravní pomůcky a vývěsky dopravců (Veolia Morava Transport a.s., ČD 

Cargo a.s.) a jiné  dle potřeby 

20. Denní a noční výpravka 
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 Časový plán osvětlování 
 

 

Návěstidla a návěsti pro posun musí být vidět na vzdálenost nejméně 100 m. 

 

Intenzitu svitu světel na hlavních návěstidlech dle denní a noční doby (popř. při 

snížené viditelnosti – mlha apod.) mění výpravčí obsluhou JOP. 

 

Osvětlení kolejiště dle denní a noční doby (popř. při snížené viditelnosti – mlha apod.) 

zapíná výpravčí pomocí vypínačů v rozvodné skříni v dopravní kanceláři. 

 

Pro orientaci je v předpise ŽD D1, příloha číslo1 uveden Kalendář pro používání 

nočních návěstí. 
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 Vzory povolených úprav dopravní dokumentace 
 

 V dopravní dokumentaci jsou povoleny tři úpravy: 

 

První výjimka platí pro zápis hlášení o tom, že nákladní vlak dojel celý. Čas hlášení 

zapisuje výpravčí do sloupce 11 Dopravního deníku. 

 

 Druhá výjimka platí za snížené viditelnosti a nepříznivých rozhledových poměrů, kdy 

může vedoucí posunu ohlásit ukončení nebo přerušení posunu zápisem v Dopravním deníku 

ve sloupci 8. 

 

Třetí povolená výjimka z úpravy platí pro obsluhu vlečky Desná a. s. (jízdu 

vlečkového vlaku) v dopravně Sobotín, kde platí Přípojový provozní řád, vydaný dopravcem 

ČD Cargo a.s. v platném znění. 

Samotný souhlas k jízdě na vlečku Desná a.s. zapisuje strojvedoucí v dopravně 

Sobotín do sloupce 9 Telefonního zápisníku D3 poznámkou „vlečka“ v příslušném řádku, ve 

kterém se povoluje posunv dopravně. Dirigující dispečer učiní tutéž poznámku červenou 

tužkou ve svém Grafikonu splněné vlakové dopravy v poznámkách pod vyznačenou 

(povolenou) dobou posunu.  
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 Zařízení v přepravním provozu 

 

 

 
 A. Osobní přeprava 

 

 Na základě smlouvy s provozovatelem osobní dopravy na tratích ŽD (Veolia 

Transport Morava a.s.)zajišťuje komerční stránku ve stanici Petrov nad Desnou výpravčí 

vlaků. 

 

Popis činnosti výpravčího v osobní přepravě: 

 Dle pokynů Veolie organizuje jízdy osobních vlaků. 

Prodává jízdenky a vede pokladnu v hotovosti během své pracovní doby. 

Uschovává v trezoru cennosti (hotovost, jízdenky a POP). 

Podává cestujícím informace o vlakovém spojení a jízdném. 

Spojuje telefonní hovory pro Veolii Transport Morava a.s. 

Vede evidenci a zajišťuje žádosti o hromadnou přepravu osob.  

 Obsluhuje úschovnu kol a zboží. 

 Vede evidenci nalezených věcí. 

 Dohlíží na udržování pořádku v čekárně po dobu její otevření. 

 Osvětluje prostory pro cestující veřejnost a zajišťuje náhradní osvětlení. 

 Podává informace cestující veřejnosti staničním rozhlasem, popř. rozhlasem na trati. 

 Exportuje data z přenosných pokladen POP a MOP. 

 Spolupracuje s vedením Veolie při zajišťování náhradní autobusové přepravy. 

 

 

 

 B. Nákladní přeprava 

 

Na základě smlouvy s provozovatelem nákladní dopravy na tratích ŽD (ČD Cargo 

a.s.,) zajišťuje výpravčí vlaků jen organizaci jízdy a posun nákladního vlaku (včetně vlečky 

Desná a.s. v Sobotíně). 

Pro účetní potřeby vede evidenci jízd nákladních vlaků. Ostatní související činnosti 

(včetně komerčních) zajišťuje železniční stanice Šumperk. 

 

Pro vlastní manipulaci s nákladními vozy jsou ve vlastní stanici tato zařízení: 

Všeobecně nakládková a vykládková kolej (5, 5a, 5b) se zpevněnou plochou. 

Boční rampa u koleje číslo 5 v délce 39 m. 

Pro připojení elektrických mechanizačních prostředků je zřízeno pět el. přípojek.  

V čekárně jsou umístěny vyhlášky, platné pro nákladní přepravu. 
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           list číslo 1

  

Postup při vypínání a zapínání PZS během výluky 

 

 OZOV (osoba zodpovědná za objednání výluky) odpovídá vrcholově za všechny 

pokyny ve vztahu k dopravním zaměstnancům. 

 ROV musí určit, zda výpravčí vypíná PZS z činnosti, (uvede do dopravního klidu), 

popř. kdo provede výluku přejezdu. Výluka přejezdu zaměstnancem údržby může být 

provedena ihned, nebo až následně z trati. 

 V rozkaze o výluce může být povoleno žádat o zahájení a ukončení výluky (včetně 

vypnutí PZZ z činnosti) nebo výluky PZS i z trati.  

 Telefonické hovory, týkající se obecně zahájení (ukončení) výluky musí být 

dokumentovány v Telefonních zápisnících (služebních knížkách) včetně pořadového čísla 

zápisu obou účastníků hovoru. Hovory, týkající se přímo vypnutí PZS z činnosti, popř. 

zavedení a ukončení výluky PZS zapisuje pracovník údržby zab. zařízení do Záznamníku 

poruch a to buď v Petrově n.D., nebo až na přejezdu. Bude-li vypnuto několik přejezdů 

současně, stačí zápis jen na jednom z přejezdů za všechny (podrobnosti stanoví ROV). 

Výpravčí zapisuje tyto hovory vždy do Telefonního zápisníku na pracovišti. 

 Vedoucí sledu musí být seznámen nejpozději před vyjetím prvních vozidel na trať o 

tom, jak a kde byla PZS vypnuta ze závislosti. 

 

 

Postup při zahájení výluky 

 
1, PZS vypíná v dopravní kanceláři výpravčí: 
 

a, OZOV zapíše do Telefonního zápisníku žádost o zahájení výluky a žádost o vypnutí 

PZS. Výpravčí podepíše žádost, zapíše krátce do Záznamníku poruch a nebrání-li tomu nic, 

zahájí výluku a vypne PZS z činnosti.   

 Dle dohody s OZOV může výpravčí vypnout PZS z činnosti (uvést do dopravního 

klidu) až po dojetí techniky na místo prací. 

 

b,  Zaměstnanec údržby zab. zař. vezme skutečnost, že výpravčí vypnul PZS z činnosti, 

na vědomí podpisem v Záznamníku poruch. 

 

c, Je-li výluka PZS povolena ROV dodatečně na místě, zapíše výluku přejezdu udržující 

zaměstnanec do Záznamníku poruch výluku konkrétního přejezdu a oznámí to výpravčímu. 

 

d, Výpravčí sleduje na obrazovce, zda odpovídá stav přejezdu skutečnosti “přerušená 

komunikace“. 
  
 
2, PZS vypíná zaměstnanec údržby zab. zař. přímo na místě práce 
 
a, OZOV požádá výpravčího zápisem v Telefonním zápisníku o zahájení výluky. Ten 
kolej vyloučí. 
 

b, OZOV požádá zaměstnance údržby zab. zař. o vypnutí PZS na místě zápisem v 

Záznamníku poruch konkrétního přejezdu. Zaměstnanec údržby žádost podepíše, zpraví  
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výpravčího o vypnutí přejezdu a vypne PZS ze závislosti. Výpravčí zapíše zprávu o vypnutí 

přejezdu do Telefonického zápisníku. Postup při vypínání si vzájemně domluví. 

 

c, Výpravčí sleduje na obrazovce, zda odpovídá stav přejezdu skutečnosti “přerušená 

komunikace“.  

 

 

Postup při ukončení výluky 

 

1,  PZS vypínal ze závislosti výpravčí 

 

a, OZOV požádá výpravčího zápisem v Telefonním zápisníku v Petrově n.D , nebo ve  

své služební knížce na místě PZS  o zapnutí PZS do činnosti a  prověření správnosti 

účinkování PZS a doporučí případná omezení. 

 

b,  Zaměstnanec údržby vezme žádost v Telefonním zápisníku u výpravčího na vědomí 

podpisem. Pak v součinnosti s výpravčím uvedou PZS do základního stavu. 

 

c, Zaměstnanec údržby prověří všechny funkce a do Záznamníku poruch zapíše souhlas s 

uvedením PZS do činnosti, popř. stanoví potřebná omezení. Výpravčí vezme tuto skutečnost 

na vědomí podpisem.  

 

d, Teprve potom může OZOV požádat výpravčího o ukončení výluky zápisem v 

Telefonním zápisníku s odkazem na potřebná omezení. 

 

e, Výpravčí ukončí výluku a zpravuje vlaky rozkazy o případném omezení. 

 

f, Výpravčí sleduje na obrazovce, zda odpovídá stav přejezdu skutečnosti.  

 

 

2, PZS vypnul zaměstnanec údržby 

 

a,  OZOV požádá zaměstnance údržby o ukončení výluky přejezdu, zapnutí PZS do 

činnosti a prověření stavu. Zároveň doporučí potřebná omezení. Žádost se zapíše do 

Záznamníku poruch na místě PZS. 

 

b, Zaměstnanec údržby zapne PZS, prověří funkčnost a stanoví potřebná omezení v 

Záznamníku poruch a oznámí zprovoznění PZS výpravčímu. 

 

c,  Výpravčí zapíše toto hlášení do Telefonního zápisníku na svém pracovišti a případná 

omezení vezme na vědomí. 

 

d, OZOV požádá výpravčího buď osobně, nebo telefonicky o ukončení výluky a uvede, 

popř. odkáže na případná omezení. Výpravčí podepíše (popř. zapíše) žádost o ohlášení konce 

výluky a ukončí výluku.  

 

e, Výpravčí sleduje na obrazovce, zda odpovídá stav přejezdu skutečnosti.  
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 Manipulace s hotovostí a dalšími hodnotami, svěřenými k vyúčtování 

 
Na základě smlouvy s provozovatelem osobní dopravy (Veolia Transport Morava a.s.) 

prodává výpravčí jízdenky a vede pokladní operace. 

 

Při dočasném opuštění svého pracoviště zamkne výpravčí trezor, zásuvku s hotovostí a 

klíče vezme do úschovy. Při dlouhodobější nepřítomnosti uschová výpravčí finanční hotovost 

a jízdenky do trezoru ve zdi a klíč od trezoru vezme do úschovy. 

 

Obdobně uschová do trezoru i přenosné osobní pokladny (tzv. POP). 

 

Pro manipulaci s hotovostí vlakových čet a komerčních pracovníků platí pokyny 

vedoucí obchodní oblasti dopravce Veolia Transport Morava a.s. 

 

Tržby v hotovosti, vyplývající z různé činnosti ve prospěch provozovatele dráhy (např. 

poplatek za použití rampy pro činnost, nesouvisející s nákladní přepravou) eviduje výpravčí a 

odevzdává měsíčně přednostovi stanice. 
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 Rozkaz o výluce dopravní služby zaměstnanců 

 
Dle předpisu ŽD D2 čl. 570 a 572 je v železniční stanici Petrov nad Desnou zavedena 

v nočních hodinách Výluka služby dopravních zaměstnanců. 

  

Výluka služby dopravních zaměstnanců 

 

a, týká se žel. stanice Petrov nad Desnou; 

b, začátek a konec je upřesněn vždy v Rozkaze o zavedení nového GVD, popř. při 

změnách GVD v průběhu jeho platnosti; 

c, začátek a konec výluky se ohlásí do železniční stanice Šumperk výpravčímu; 

d, během výluky dopravní služby jsou všechna vjezdová návěstidla, kryjící stanici 

Petrov nad Desnou, v základní poloze s návěstí „Stůj“; výhybky musí být 

nastaveny jako při jízdě vlaku od Šumperka do Sobotína, tzn. na a z první 

koleje; 

e, během dopravního klidu se zabezpečovací zařízení neobsluhuje; obdobně se 

neobsluhuje telekomunikační zařízení, vyjma mimořádných případů 

(mimořádné zrušení výluky dopravní služby a pod.); 

f, před zavedením výluky dopravní služby a jeho ohlášení sousední stanici musí 

mít výpravčí jistotu o řádném zajištění a podložení odstavených vozů dle 

staničního řádu (ŽD D4) ve stanici a to jak na dopravních, tak i na 

manipulačních kolejích; 

g, před zahájením a před ukončením výluky dopravní služby se výpravčí musí 

přesvědčit o správné indikaci všech PZZ; traťové zabezpečovací zařízení musí 

být v bezsouhlasovém stavu; 

h, vzhledem k tomu, že povolenka pro traťový úsek Šumperk – Petrov nad 

Desnou je trvale uložena u výpravčího v Šumperku, je v době výluky dopravní 

služby v Petrově a za nemožného dorozumění mimořádně povolena nutná 

jízda vlaku, či PMD, ale jen v úseku Šumperk – vjezdové návěstidlo žst. 

Petrov nad Desnou; zde se musí člen vlakového personálu domluvit 

s výpravčím v Petrově o dalším postupu;  

i, během výluky dopravní služby není povolena žádná jízda do stanice Petrov nad 

Desnou (s výjimkou nutné jízdy dle odst. h); 

j, v mimořádných případech a pokud je možné dorozumění, je povoleno zrušit 

výluku dopravní služby v Petrově a po obnovení dopravní služby  vypravit na 

trať mezi Šumperkem a Petrovem nad Desnou vlak, či PMD. Žádost a souhlas 

ke zrušení dopravního klidu v Petrově zapíší oba zúčastnění výpravčí 

prokazatelným způsobem.  

 

 Nemůže-li výpravčí v Petrově pro poruchu telekomunikačního zařízení, nebo 

 při poruše traťového souhlasu ohlásit ukončení dopravní služby, nesmí dopravní  

službu ukončit. 
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Ekologická opatření – ochrana životního prostředí 

 
 Ochrana životního prostředí by měla tvořit nedílnou součást činnosti člověka a je 

důležitá už proto, že právě činností lidstva vznikají odpady, které je třeba šetrným způsobem 

buď využít, nebo likvidovat. 

 

 Odpad je vlastně movitá věc, jež se stala pro vlastníka nepotřebnou a vlastník se jí 

zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního předpisu. 

 

 

Rozdělení odpadů podle jejich vlastností: 

a, ostatní odpady (značíme O) - jsou odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti 

  z hlediska působení na jednotlivé složky životního   

  prostředí. 

b, nebezpečné odpady ( N)  - odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných 

       vlastností. 

 

Druhy odpadů, se kterými se mohou dostat zaměstnanci na ŽD do styku: 

Ostatní odpad  - odřezky a zbytky papíru a lepenky, železný šrot, neznečištěné 

obaly z plastů, oděvy a hadry, popel z uhlí, uliční smetí, ostatní odpad 

podobný domácímu odpadu a kal ze septiků a žump. 

 

Biologický odpad - je to veškerý odpad biologického původu (rostlinného) jako je tráva,    

   drobné větve, slupky od ovoce a zeleniny, skořápky od vajíček, čajové    

  sáčky a kávová sedlina. 

 

Nebezpečný odpad - zářivky , výbojky, suché články, baterie, olej a filtrační látky na jeho   

   zachycení, plechovky od barev a ředidel, staré televizory apod. 

 

 

Nebezpečné vlastnosti odpadů, se kterými přicházejí zaměstnanci do styku: 

 

Ekotoxicita  - je to vlastnost, kterou mají odpady, které představují akutní či pozdější 

   nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí  

  biologickou akumulací nebo toxickými účinky na biotické systémy 

  (zářivky, výbojky, baterie všeho druhu, ředidla aj.). 

 

Následná nebezpečnost – je schopnost odpadu uvolňovat po jeho zneškodnění do životního  

  prostředí látky s nebezpečnými vlastnostmi (zářivky, výbojky, oleje). 

 

Akutní toxicita - odpad je ve vztahu k člověku nebezpečným odpadem, neboť  

  v důsledku vstřebávání velmi malého, ale účinného množství látky 

  obsažené v odpadu, může vzniknout těžké a zpravidla nevratné  

  poškození zdraví člověka. 
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Odpady a jejich likvidace. Manipulace s nimi. 

Veškerý nebezpečný odpad je dočasně skladován ve skladu v Petrově, odkud se 

v pravidelných cyklech odváží k pověřené firmě k likvidaci. V naší oblasti je to firma na 

území obce Rapotín. Jiný způsob likvidace odpadu (např. ukládání do popelnic, určených 

k běžnému svozu) není povolen. 

 

 O dočasně skladovaných nebezpečných odpadech musí být jasná evidence, ze které by 

vyplývaly i vlastnosti skladovaných odpadů a zásady hygieny práce s nimi, popř. opatření 

v případě požáru (blíže viz Havarijní plán na ŽD). 

 

 

Všeobecné zásady hygieny práce při práci s odpadem 

Při manipulaci s odpadem v místě shromažďování a skladování nejíst, nepít a nekouřit. 

Po kontaktu s porušenými zářivkami, výbojkami, suchými články, oleji apod. je potřeba omýt 

znečištěné části pokožky nedráždivým mycím prostředkem a tekoucí vodou. Při zasažení očí 

je třeba vypláchnout oči tekoucí vodou po dobu alespoň 10 minut.  

 

 

Opatření při nehodách a požárech, vzniklých při nakládání s odpady 

Při vzniku požáru se odpad (pokud možno) uklidí do těsných obalů a podle míry rizika 

se přenese nebo odklidí do bezpečného místa. Dále se musí zabránit úniku do kanalizace a 

vodních toků. Uzavřený objekt se musí opustit a přejít na čerstvý vzduch. 

 

 

 

Voda a hospodaření s vodou 

Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze základních surovinových zdrojů a tvoří 

důležitou složku přírodního prostředí. Proto je důležité zabezpečovat rovnováhu mezi 

spotřebou vody a kvality i kapacity vodních zdrojů, pečovat o jejich čistotu a co 

nejhospodárnější využití. 

Povrchové vody jsou vody, přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. 

Podzemní vody jsou vody, které se nacházejí v zemských dutinách a zvodnělých 

zemských vrstvách. 

Odpadní vody jsou vody, použité v domácnostech a závodech, pokud se po použití změní 

jejich vlastnosti. 

 

Povrchové a podzemní vody je třeba chránit nejen před odpadními vodami, ale i jinými  

látkami, které mohou ohrozit jakost, nebo zdravotní nezávadnost. 
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Ochrana ovzduší 

Ochranou vnějšího ovzduší rozumíme ochranu před znečišťováním ovzduší lidskou 

činností a je zaměřena na omezení vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Znečišťujícími  

látkami jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo, nebo nepřímo po chemické či fyzikální 

změně v ovzduší nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ovzduší a tím 

ohrožují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů. 

 

 

 

Hlavní zásady postupu při úniku nebezpečných látek a vzniku havarijních situací 

 

 Ve smyslu zákonné vyhlášky č. 376 Sb. z roku 2006 je postup při vzniku havarijní 

situace řešen v Havarijním plánu Železnice Desné. 
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 Požární poplachové směrnice 
A. Postup zaměstnance, který zpozoruje požár: 

Každá osoba, která zpozoruje požár se pokusí jej uhasit. Pokud požár nejde uhasit 

vzhledem k jeho rozsahu, nebo z jiné vážné příčiny, ihned požár ohlásí na příslušnou požární 

ohlašovnu (Hasičský záchranný sbor Šumperk). 

 

B.  Postup zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu: 

Každý zaměstnanec se pod vedením svého vedoucího (je-li přítomen) nebo velitele 

hasebního zásahu bude podílet na hasebních pracích a potřebné pomoci zaměstnanců (pokud 

ho to neohrozí na zdraví, či životě).  

Zaměstnanci na pracovištích, které nejsou požárem ohroženy a nevznikne nebezpečí 

pro jejich případný únik z těchto pracovišť, setrvají na svých pracovištích.  

 V ostatních případech se zaměstnanci řídí pokyny vedoucích zaměstnanců, nebo 

velitele zásahu.   

 Rozhodnutí velitele zásahu je pro všechny zaměstnance závazné! 

 

 Na tratích Železnice Desné se požáry ohlašují v železniční stanici Petrov nad Desnou a 

to výpravčímu ve službě. Výpravčí oznámí bezodkladně vznik požáru na HZS Šumperk a dále 

dle okolností na další důležitá místa. 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy   Aktualizace tel. čísel k 1.3.2012 

 

 Integrovaný záchranný systém (IZS): 112 
 

 Hasičský záchranný sbor (HZS):  150 
Hasičský záchranný sbor (HZS) Špk.: 950 770 150, 970 770 010 (jen pro ohlaš. vypal. trávy)  

Hasičská záchranná služba ČD Přerov 972 734 142 

 

 Zdravotnická záchranná služba (ZZS): 155 
Lékařská služba první pomoci:  155 

 

 Policie České republiky (PČR):  158 
Policie České republiky (PČR) – ústředna: 974 779 111 

Obvod.odděl. PČR Šumperk (OO PČR): 974 779 651 

Obvod.odděl. PČR V. Losiny (OO PČR): 583 248 420, 974 779 731 

Městská policie, Šumperk (MP):  156,   583 213 000 

 

SART  a.s., ředitel, ing. Čechák:  602 751 925 

  přednosta žst., Havlíček 724 243 522 (osoba pověřená) 

Veolia  vedoucí žel. provozu:  728 363 904 (ing. Dokoupil) 

  autobusy:   724 046 915 (Šefl),  728 652 169 (Nováková) 

 

Vodárna Šumperk (Šumperská provoz. vodohospod. spol.a.s.): 583 317 111 (v prac. době) 

   - dispečink vodovodních řad  583 317 202 

Plynárna Šumperk ( Severomoravská plynárenská a.s.):-  poruchová linka PWE 1239 

Energetika Šumperk ( Severomoravská energetika a.s.): - poruchová linka ČEZ 840 850 860 

 (čísla odběrných míst jsou uvedena ve Staničním řádu ŽD D4, příloha č.9)  
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     Havarijní opatření 

 

 
1. Havarijní plán na ŽD (samostatný výtisk  ŽD M2-Sm1). 

 

2. Ohlašovací rozvrh mimořádných událostí (samostatný výtisk ŽD M2-Sm2). 

 

3. Přístupové cesty. 

 

 Přístupová cesta pro možnost zásahu vozidel Hasičské záchranné služby, vozů rychlé 

lékařské služby je místní komunikace, odbočující ze silnice I. třídy Šumperk – Opava v 

blízkosti železničního přejezdu tratě Šumperk – Kouty nad Desnou. Odbočka na místní 

komunikaci je vyznačena směrovkou z obou stran. 

 

4. Místo, určené pro shromažďování osob. 

 

Jako místo pro shromažďování osob, zraněných při mimořádné události, je určena 

čekárna ve stanici. 

 

5. Místo, kde se hlásí havárie. 

 

 Veškeré případné havárie se mohou hlásit na pracovišti výpravčího v železniční stanici 

Petrov nad Desnou.  

 

6. Vybavení pro poskytnutí první pomoci. 

 

 Pracoviště výpravčího je vybaveno skřínkou první pomoci. Další lékárničky jsou k 

dispozici vždy na motorových vozech u strojvedoucího. 
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Data pro přejezdy na regionálních drahách nevlastněných státem: 
 

 
  

List č. 1 

             

          
    

 Číslo 
přejezdu 

železniční 

Telefonní 
číslo na 

výpravčího 
(státní, 
drážní) 

Telefonní 
číslo na 

dispečera 
(státní, 
drážní) 

Název 
definičního 

úseku  

Žkm 
přejezdu 

Přejezd s 
trolejovým 
vedením 

Třída 
pozemní 

komunikace 

Číslo 
pozemní 

komunikace 

Číslo 
přejezdu 
silniční 

Skm 
přejezdu 

Místní 
název 

přejezdu 

Souřadnice 
GPS 

Poznámka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(P4239) 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Šumperk-
Vikýřovice u 

penzionu 

13,612 
42,833 

Na 
Uničov 

ne Místní        ul.Příčná 49°57'49.407"N      
16°59'47.828"E 

dvoukolej.SŽDC 

(P4238) 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Šumperk-
Vikýřovice u 

penzionu 

13,880 
42,562 

Na 
Uničov 

ne III. 44636 44636-2   ul.Luže 49°57'51.693"N      
16°59'59.845"E 

dvoukolej.SŽDC 

P9133 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Šumperk-
Vikýřovice u 

penzionu 

14,258 ne III. 44638 44638-3   Hraběšická 49°58'0.24"N       
17°0'13.076"E 

  

P9134 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice u 
penzionu-
Vikýřovice 

15,390 ne Polní cesta         49°58'29.831"N      
17°0'46.19"E 

  

P9135 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice u 
penzionu-
Vikýřovice 

15,590 ne Polní cesta       Za Tratí 49°58'35.892"N     
17°0'49.606"E 

  

P9136 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice-
Vikýřovice 

Lesní 

15,955 ne Polní cesta       Pod 
Lesem 

49°58'37.965"N    
17°0'51.4"E 

  

P9137 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice-
Vikýřovice 

Lesní 

16,563 ne Polní cesta       Lesní 49°59'4.517"N    
17°1'9.157"E 

  

             



           List č. 2 

 

P9138 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice 
Lesní-Petrov 
nad Desnou 

17,088 ne Polní cesta         49°59'19.975"N    
17°1'21.508"E 

  

P9139 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice 
Lesní-Petrov 
nad Desnou 

17,685 ne Polní cesta         49°59'35.738"N   
17°1'33.998"E 

  

P9140 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice 
Lesní-Petrov 
nad Desnou 

17,983 ne Polní cesta         49°59'43.338"N   
17°1'38.236"E 

  

P9141 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Vikýřovice 
Lesní-Petrov 
nad Desnou 

18,275 ne Polní cesta         49°59'52.239"N    
17°1'44.061"E 

dvoukolejný 

P9142 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-

Petrov nad 
Desnou 
zastávka 

18,818 ne Polní cesta         50°0'5.933"N    
17°1'49.787"E 

tříkolejný 

P9143 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-

Petrov nad 
Desnou 
zastávka 

19,118 ne Polní cesta         50°0'9.102"N  
17°1'51.001"E 

  

P9144 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-

Petrov nad 
Desnou 
zastávka 

19,494 ne Polní cesta         50°0'12.377"N    
17°2'7.342"E 

  

P9145 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou 

zastávka-
Sobotín 

19,649 ne I. 11 11-099     50°0'19.279"N     
17°2'35.644"E 

  

             



           List č. 3 

 

P9146 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou 

zastávka-
Sobotín 

19,722 ne Pěší 
přechod 

        50°0'20.123"N     
17°2'37.363"E 

  

P9147 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou 

zastávka-
Sobotín 

20,955 ne Lesní cesta         50°0'49.767"N   
17°3'19.626"E 

  

P9148 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou 

zastávka-
Sobotín 

21,584 ne Lesní cesta 

      

  50°1'1.77"N   
17°3'45.744"E 

  

P9149 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-
Rapotín 
zastávka 

0,307 ne I. 11 11-098 

  

  50°0'10.668"N   
17°1'54.006"E 

  

P9150 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-
Rapotín 
zastávka 

0,480 ne Pěší 
přechod 

      

  50°0'16.139"N   
17°1'55.97"E 

  

P9151 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-
Rapotín 
zastávka 

0,535 ne Polní cesta 

      

  50°0'17.525"N    
17°1'56.305"E 

  

P9152 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-
Rapotín 
zastávka 

0,660 ne Polní cesta 

      

  50°0'21.927"N   
17°1'57.37"E 

  

             



         

 

 List č. 4 

 

P9153 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Petrov nad 
Desnou-
Rapotín 
zastávka 

0,938 ne III. 01121 01121-2 

  

  50°0'30.52"N   
17°1'54.843"E 

  

P9154 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Rapotín 
zastávka-
Rapotín 

1,095 ne I. 44 44-032 

  

  50°0'35.173"N   
17°1'51.723"E 

  

P9155 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Rapotín 
zastávka-
Rapotín 

1,187 ne Polní cesta 

      

  50°0'37.888"N   
17°1'50.129"E 

  

P9156 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Rapotín 
zastávka-
Rapotín 

1,420 ne Polní cesta 

      

  50°0'45.274"N   
17°1'51.822"E 

  

P9157 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Rapotín 
zastávka-
Rapotín 

1,588 ne Polní cesta 

      

  50°0'50.061"N   
17°1'55.868"E 

  

P9158 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Rapotín-Velké 
Losiny 

1,885 ne I. 44 44-034 

  

  50°0'59.246"N   
17°2'0.201"E   

P9159 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Rapotín-Velké 
Losiny 

2,805 ne Polní cesta     

  

  50°1'11.552"N   
17°2'8.435"E   

P9160 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Rapotín-Velké 
Losiny 

3,605 ne Polní cesta     

  

  50°1'48.631"N   
17°2'29.583"E   

P9161 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Velké Losiny-
Velké Losiny 

zastávka 

4,790 ne Polní cesta     

  

  50°2'12.553"N  
17°3'3.981"E 

  

P9162 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Velké Losiny-
Velké Losiny 

zastávka 

5,040 ne III. 4504 4504-1 

  

  50°2¨18.954"N   
17°3'12.801"E 

  

             



         

 

 List č. 5 

 

P9163 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Velké Losiny 
zastávka-

Loučná nad 
Desnou 
Filipová 

5,250 ne Polní cesta     

  

  50°2'26.727"N  
17°3'24.622"E 

  

P9164 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Velké Losiny 
zastávka-

Loučná nad 
Desnou 
Filipová 

5,610 ne Polní cesta     

  

  50°2'28.669"N   
17°3'26.515"E 

  

P9165 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Velké Losiny 
zastávka-

Loučná nad 
Desnou 
Filipová 

6,286 ne Polní cesta     

  

  50°2'38.667"N   
17°4'5.209"E 

  

P9166 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 
Filipová-

Loučná nad 
Desnou 

7,730 ne I. 44 44-036 

  

  50°3'18.184"N   
17°4'57.077"E 

  

P9167 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 
Filipová-

Loučná nad 
Desnou 

9,003 ne Místní 
komunikace 

    

  

  50°3'53.424"N  
17°5'19.128"E 

  

P9168 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 
Filipová-

Loučná nad 
Desnou 

9,310 ne III. 0447 0447-2 

  

  50°4'0.456"N  
17°5'17.95"E 

  

             



         

 

 List č. 6 

 

P9169 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

9,870 ne III. 0447 0447-4 

  

  50°4'23.68"N  
17°5'11.311"E 

  

P9170 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

10,035 ne Polní cesta     

  

  50°4'25.296"N   
17°5'16.01"E 

  

P9171 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

10,140 ne III. 0447 0447-6 

  

  50°4'28.011"N   
17°5'21.688"E 

  

P9172 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

10,220 ne Polní cesta     

  

  50°4'28.487"N  
17°5'16.828"E 

  

P9173 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

10,610 ne Polní cesta     

  

  50°4'44.089"N  
17°5'8.172"E 

  

P9174 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

10,786 ne Polní cesta     

  

  50°4'52.261"N  
17°5'8.426"E 

  

             



         

 

 List č. 7 

 

P9175 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

10,920 ne Polní cesta     

  

  50°4'56.063"N   
17°5'11.258"E 

  

P9176 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

11,270 ne Polní cesta     

  

  50°5'6.883"N  
17°5'15.527"E 

  

P9177 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou-

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice 

11,570 ne III. 3696 3696-8 

  

  50°5'14.661"N  
17°5'24.17"E 

  

P9178 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice-
Kouty nad 
Desnou 

11,835 ne Polní cesta     

  

  50°5'22.369"N  
17°5'29.488"E 

  

P9179 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice-
Kouty nad 
Desnou 

11,975 ne Polní cesta     

  

  50°5'25.743"N  
17°5'31.85"E 

  

P9180 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice-
Kouty nad 
Desnou 

12,212 ne Polní cesta 

      

  50°5'29.836"N  
17°5'32.934"E 

  

             



       

   

 List č. 8 

 

P9181 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice-
Kouty nad 
Desnou 

12,545 ne Polní cesta 

      

  50°5'39.846"N  
17°5'45.249"E 

  

P9182 583242242    
972747301 

728932102     
724243522 

Loučná nad 
Desnou 

Rejhotice-
Kouty nad 
Desnou 

13,150 ne I. 44 44-041 

    

50°6'0.342"N  
17°6'14.009"E 

  

             Kontaktní osoba: Brabec Jiří,SART-stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, Šumperk  787 01 
     

             

 
        tel.602139634,brabec@sart.cz 

         

             

             

 
V Šumperku dne 3.3.2009 

     
Ing.Pavel Čechák 

   

       
   ředitel střediska železničních staveb 

  

       
      SART-stavby a rekonstrukce a.s. 

  

              



ŽD D4   Příloha 27 (2012)    žel. stanice Petrov nad Desnou 

 

 

 Opatření pro práci v zimě 

 
Pokyny trvalé platnosti: 

 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zabezpečení vodovodních zařízení proti zamrznutí. 

V případě poruchy se nahlásí závada prostřednictvím výpravčího přednostovi stanice, 

který zařídí nápravu. 

Sníh z  a přístupových cest odstraňuje v obsazených stanicích komerční pracovník ve 

službě; ve stanici Petrov n. D. to je výpravčí, pokud mu to umožňuje výkon dopravní 

služby. 

Na nejdůležitějších výhybkách trati Petrov n. D. - Kouty n. D. je zabudován elektrický 

ohřev (včetně žst. Petrova n. D.) Ostatní výhybky čistí buď zaměstnanci provozovatele 

dráhy (SART a.s.), nebo smluvně najatí pracovníci. V případě potřeby avizujte 

prostřednictvím traťmistra (pana Grunta tel. 602 754 491). 

Na neobsazených zastávkách odstraňují sníh a náledí z veřejných prostor smluvně najatí 

pracovníci, popř. firmy dle smlouvy. 

V případě většího sněžení, závějí a jiných nepříznivých povětrnostních podmínek se 

avizuje traťmistr, který rozhoduje o nasazení mechanizačních prostředků. 

V každé obsazené stanici (včetně zastávek) jsou uloženy prostředky k zimní údržbě, spolu 

s posypovým materiálem. Doplnění zásob urgujte u výpravčího v Petrově, který předá 

žádost k vyřízení. 

O úrovňové přejezdy na celé trati ŽD se starají pracovníci traťmistra. 

Zaměstnanci dopravce po dohodě odstraňují sníh z výměn a výkolejek jen do té doby, 

pokud lze sníh vymést koštětem.  

V dopravně Kouty nad Desnou je povoleno za určitých podmínek (viz Prováděcí nařízení 

k ŽD D3-2) stání hnacích vozidel na dopravní koleji číslo jedna. 

Ke sledování aktuální situace v dopravně Kouty nad Desnou a ve Velkých Losinách slouží 

webové kamery. 

Speciální drážní vozidlo MUV se sněhovým pluhem deponujte na koleji vždy tak, aby 

mohlo ihned vyjet na trať v případě potřeby. 

 

Pro každé zimní období vydá přednosta stanice zvláštní pokyny, kde budou 

uvedeny upřesňující informace, včetně seznamu osob, zodpovědných za jednotlivé 

zastávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽD D4  Příloha 28 (2012)        žel. stanice Petrov nad Desnou 

 

 

 Seznam zaměstnanců odborně způsobilých a pověřených k obsluze  

elektrických zařízení 

 
Na základě způsobilosti jsou oprávněni obsluhovat elektrické osvětlení, ohřev výměn, 

vyměňovat pojistky a obsluhovat jističe rozvaděčů osvětlení následující zaměstnanci: 

 
Příjmení a jméno Funkce Poznámka 

Havlíček Mojmír výpravčí  

Jirgl Miloš výpravčí  

Mičunek Karel výpravčí  

Mikolov Milan výpravčí  

Němcová Hana výpravčí  

Neubelt Milan výpravčí  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ŽD D4Příloha 29 (2012)         žel. stanice Petrov nad Desnou 

 

 Seznam zaměstnanců odborně způsobilých a pověřených k obsluze  

určených technických zařízení 

 
Na základě způsobilosti jsou oprávněni obsluhovat určená technická zařízení (PZZ, 

zabezpečovací zařízení v Petrově, el. ohřev výhybek) následující zaměstnanci: 

 

Příjmení a jméno Funkce Poznámka 

Havlíček Mojmír výpravčí  

Jirgl Miloš výpravčí  

Mičunek Karel výpravčí  

Mikolov Milan výpravčí  

Němcová Hana výpravčí  

Neubelt Milan výpravčí  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽD D4Příloha 31 (2012)         žel. stanice Petrov nad Desnou 

 

 

Přechodnost speciálních drážních vozidel 
 

 Pro zkvalitnění spolupráce při přechodu speciálních drážních vozidel SŽDC a jiných 

dopravců na ŽD a zpět upřesňuji tento postup: 

 

1. Při uzavírání smluv s různými dopravci se vždy ověřuje platnost licence a jejich 

osvědčení  

 

2. Technické parametry tratě ŽD vycházejí z předpisů pro celostátní a regionální dráhy a 

tudíž všechny typy vozidel, přechodné na SŽDC v žst. Šumperk, mají přechodnost i na 

tratě ŽD za podmínky, že vyhovují tabulce 3 v Tabulce traťových poměrů ŽD. 

 

3. Vždy se bude jednat o neveřejnou drážní dopravu na trati ŽD, kterou vykonávají 

externí dopravci pro nás, provozovatele dráhy. 

 

4. Pro operativní rozhodnutí Vám budeme po uzavření smlouvy s externím dopravcem 

oznamovat písemně název dopravce, se kterým jsme uzavřeli smlouvu. Postupně 

narůstající seznam bude platit trvale, pokud neoznámíme vyškrtnutí, event. změnu. 

 

5. Výpravčí v Petrově si povede evidenci, ve které budou vyznačeny všechny objednané 

jízdy vozidel dopravců (mimo dopravce Veolia Transport Morava a.s. a ČD Cargoa.s.). 

Na vyžádání bude informovat výpravčího v Šumperku. 

 

6. Uvedené zásady platí jen pro jízdy speciálních drážních vozidel, potřebných k údržbě 

trati ŽD. O ostatních mimořádných jízdách hnacích vozidel (parní vlaky apod.) budete 

informováni zvlášť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



ŽD D4Příloha 32 (2012)         žel. stanice Petrov nad Desnou 

 

Rozkazy přednosty stanice: č. 05/2007 

 
Čj.: 14/2007 

Věc: Ochrana svěřeného majetku. 

 

 Na žádost Svazku obcí údolí Desné pana Ing. Mikulce a po schválení ředitelem 

střediska železničních staveb pana Ing. Čecháka (SART) doplňuji s platností od 1. 8. 2007 

bod 23 „Popisu funkční náplně pro výkon funkce výpravčího“ a článek 38 Staničního řádu o 

povinnosti kontroly odstavených vozů s ohledem na rozšíření vandalismu takto: 

 

 Kromě kontroly rozmístění a zajištění vozů v rámci převzetí služby kontroluje 

výpravčí ve službě nátěry a stav odtavených motorů a osobních vozů v žst. Petrov n. D. vždy 

před nástupem nočního přerušení, tj. v době od 00.00 do 0.15 hod. a dále po nástupu do 

výkonu dopravní služby, tj. v době od 4.15 do 4.30 hod. 

 Součástí kontroly je i obhlídka bezpečnostního okolí výpravní budovy. 

 

 Ve stanici Kouty n. D. se v rámci preventivního opatření proti vandalismu uvažuje po 

dohodě provozovatele dráhy, majitele dráhy a dopravce zřídit zvláštní osvětlení odstavených 

osobních vozů v nočních hodinách. Další způsob ochrany a zmírnění následků vandalismu si 

určí dopravce společnost Veolia Transport Morava a.s. vlastním opatřením. 

 

 V případě poškození svěřeného majetku vandaly ve větším rozsahu nahlásí výpravčí 

ve službě toto poškození ihned Policii ČR ve Velkých Losinách a zapíše do tzv. Knihy sdělení 

a závad. 

 V méně závažných případech stačí prvky vandalismu jen dokumentovat v tzv. Knize 

sdělení a závad. 

 Tyto zásady platí i pro případ vandalismu na neobsazených stanicích a zastávkách. 

 

 

 V Petrově n. D., dne 30. 7. 2007.   Přednosta stanice: Mičunek  
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