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Poznámka:  

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a 

provedení záznamu na této stránce. 
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Rozsah znalostí 
 

Organizační 

složka 

Zkouška 

číslo 
Funkce Znalost 

Provozovatel 

dráhy 

 

ŽD 1 

ŽD 2 

Přednosta žst., 

výpravčí Úplná, včetně příloh. 

 

ŽD 3 
Pracovník pro údržbu 

SZZ a el. zařízení 

Úplná: čl. 1-27,  30-33, 36, 39, 48-49, 52-55, 

59-60, 62, 66-68, 75, 84. 

Přílohy č.1, 2, 5A, 5B, 5D, 5F, 5G, 6, 7B, 27, 

41, 47A, 47B, 48, 51A, 51B, 58. 

 
ŽD 4 

ŽD 5 
Traťmistr, mistr trati 

Úplná: čl. 1-27, 30-34, 36B, 39, 42, 48, 66, 

67.3, 73, 80-81, 84. 

Přílohy: 1-2, 5D, 6, 41, 47A, 47B, 48. 

 

ŽD 6 Řidič SHV 

Úplná: čl. 1-37, 39, 41-42, 47-51, 55-56, 

60-84. 

Přílohy č. 1,2,  6, 9, 19, 29, 40-41, 47A+B, 

48; 58. 

 
ŽD 7 Trať. dělník - obchůzkář 

Úplná: čl.1-6, 8-13, 14-22, 25,  30,32-33, 48, 

80, 84. 

Přílohy č. 1,2, 41, 47A+B, 48. 

Provozovatel 
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Rozdělovník 
 

Držitel  verze počet kusů 

1. Archiv tištěná a elektronická  1 + 1 

2. Drážní úřad tištěná a elektronická 1 + 1 

3. Přednosta stanice tištěná a elektronická  2 + 1 

4. Výpravčí tištěná 1 

5. Pracovník údržby zab.zař. elektronická 1 

6. Údržba trati tištěná 1 

7. Řidič SHV tištěná 1 

8. Školící pracovník elektronická 1 

9. Dopravci  elektronická 1 

10. Výpravčí na styku drah elektronická 1 
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   Staniční řád železniční stanice Petrov nad Desnou     

 
Úvod: Staniční řád žst. Petrov nad Desnou (ŽD D4) byl pro jednotnost s předpisy SŽDC 

(ČD) zpracován dle předpisu SŽDC (ČD) D5.  

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

1. Umístění, určení a organizační struktura stanice 

 

 Železniční stanice Petrov nad Desnou leží na jednokolejné trati v km18,487 dle 

kilometráže Zábřeh na Moravě - Šumperk (km 13,475) - Sobotín (km 22,166). 

 

 Současně leží na trati Petrov nad Desnou (km 0,000) - Kouty nad Desnou (km 

13,268).  

 

 Je stanicí: 

- podle povahy práce ........ smíšenou (osobní + nákladní); 

- po provozní stránce .....…mezilehlou; 

- odbočnou pro trať Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou; 

- dirigující a současně přilehlou pro tratě, provozované dle ŽD D3 (Petrov nad Desnou -   

   Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou - Sobotín); 

- dispoziční pro trať Šumperk - Petrov nad Desnou s pravomocí obousměrnou; 

- se sídlem přednosty železniční stanice. 

 

 Při organizování a řízení drážní dopravy se postupuje podle pravidel pro provozování 

dráhy a drážní dopravy, upravené vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. a podle vztažných 

ustanovení vnitřních předpisů provozovatele dráhy na tratích ŽD, včetně Smlouvy o styku 

vzájemně zaústěných drah mezi stranami SŽDC (ČD) a.s. a SART a.s. 

 

 Na tratích, provozovaných dle předpisu ŽD D3 (v aktuálním znění vydané 

provozovatelem dráhy SART - stavby a rekonstrukce a.s.) se provádí organizování drážní 

dopravy dirigováním - řízením drážní dopravy podle GVD prostřednictvím pokynů 

dirigujícího dispečera. 

 

2. Rozčlenění stanice 

 Neobsazeno. 

 

 

3. Vlečky 

 Neobsazeno. 

 



  ŽD D4   

10 

 

 

4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště a zastávky až k 
 sousedním stanicím  

 

trať Šumperk - Petrov nad Desnou 

 

- zastávka Vikýřovice U Penzionu   km 14,286 

neobsazena, délka zvýšeného jednostranného nástupiště z panelů 60 m, 

osvětlení zastávky je pomocí třech sklopných stožárů typu OSS-5 

s výbojkovými svítidly SR 50 70W(napojení na veřejnou síť), přístřešek pro 

cestující, úklid zajišťuje OÚ Vikýřovice. 

- zastávka  Vikýřovice    km 15,618 

neobsazena, délka zvýšeného jednostranného nástupiště z panelů 60 m, 

osvětlení zastávky je pomocí šesti stožárů typu RADEK 5 výbojkami IP 44 

70W (napojení na veřejnou síť), přístřešek pro cestující, dále zděná budova s 

komerčním pronájmem, úklid zajišťuje OÚ Vikýřovice. 

   

- zastávka Vikýřovice Lesní   km 16,640 

neobsazena, délka zvýšeného jednostranného nástupiště z panelů 60 m, 

osvětlení zastávky je pomocí osmi stožárů typu RADEK 5 výbojkami IP 44 

70W (napojení na veřejnou síť), přístřešek pro cestující, úklid zajišťuje OÚ 

Vikýřovice. 

  

trať Petrov nad Desnou - dopravna Velké Losiny  

 

- zastávka Rapotín zastávka   km  1,044 

neobsazena, délka zvýšeného jednostranného nástupiště z panelů 60 m, 

osvětlení zastávky je provedeno pomocí třech sklopných stožárů typu RADEK 

– 5 se svítidly Philips MALAGA s výbojkovými svítidly SHC 70W (napojení 

na veřejnou síť), přístřešek pro cestující; úklid zajišťuje OÚ Rapotín. 

- zastávka Rapotín    km  1,660 

neobsazena, délka zvýšeného jednostranného nástupiště z panelů 80m, 

dřevěný přístřešek pro cestující, osvětlení je provedeno pomocí 4 kusů stožárů 

typu sadbový – Energo 1 se žárovkami SHC 70W s vazbou na fotobuňku a 

spínací hodiny. Úklid (včetně zimního období) zajišťuje pronajatá firma (obec 

Rapotín); studna s pitnou vodou není veřejnosti přístupná; 

 

trať Petrov nad Desnou - Sobotín 

 

- zastávka Petrov nad Desnou zastávka km  19,585 

neobsazena, délka zvýšeného jednostranného nástupiště z panelů 60 m, 

osvětlení zastávky je provedeno pomocí třech sklopných stožárů typu OSS-5 

sa svítidly SR50 70W (napojení na veřejnou síť), přístřešek pro cestující, úklid 

zajišťuje soukromá osoba.  
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5. Nástupiště 

 

Ve stanici Petrov nad Desnou jsou úrovňová nástupiště u koleje : - první v délce 95 m 

         - druhé v délce 148 m 

         - třetí v délce 158 m. 

 Část povrchu nástupišť tvoří betonové panely (jen u koleje třetí v délce 56 m). Zbytek 

tvoří zvýšený povrch, zpevněný šotolinou. 

 

K výpravní budově přiléhá přístřešek (kryté nástupiště) v délce 33 m. Mezi 

přístřeškem a manipulační kolejí číslo pět je nezvýšený prostor o délce 35 m (s panelovým  

povrchem), udržovaný jako přístupová cesta k úrovňovým přechodům a přejezdům pro 

cestující. Tyto přechody (přejezdy) pro cestující (celkem 4) se nacházejí v koleji páté, dále 

jeden v koleji třetí a jeden v koleji první (směrem ke koleji druhé). 

 

Příchod a odchod k nástupištím pro veřejnost je v bočním křídle staniční budovy.  

 

 Bezbariérový přístup k nástupištím je vyřešen zvýšeným nájezdem u hlavního vchodu 

a zabudovanými přechody k jednotlivým nástupištím přes koleje. 

 

 

6. Technické vybavení stanice 

 

 Zdrojem vody je veřejná vodovodní síť. Hlavní uzávěr vody pro budovu je v zadní 

místnosti za šatnou; další 2 uzávěry pro horní byty jsou v 1. poschodí.  

 Pro potřeby traťových zaměstnanců je pitná voda vedena odbočkou z hlavního 

přívodu v zadní místnosti za šatnou v hlavní budově.  Údržbu rozvodů zajišťuje provozovatel 

dráhy.  

 V blízkosti útulku traťových dělníků je studna, která není v současné době využívána. 

Podle hygieniků není tato voda pitná. 

 Dalším zdrojem vody v obvodu stanice je studna na sobotínském zhlaví za strážním 

domkem. Tato studna slouží pro potřebu nájemníků strážního domku.  

 

 Celá stanice je vytápěna lokálně, přívod plynu je v předstihu zabudován u bočního 

vchodu hlavní budovy. 

 

 Likvidace fekálních odpadů je řešena veřejnou kanalizací pro  hlavní staniční budovu 

a trojdílným septikem  před budovou útulku traťových dělníků. 

 

 Stanice není vybavena tlakovým, plynovým, zdvihacím ani dopravním technickým 

zařízením. 

 

 Elektrická technická zařízení jsou uvedena v následujících článcích. 
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6 A.  Elektrická trakční zařízení 

 Stanice  nemá. 

 

6 B.  Elektrická zařízení 6 KV pro napájení zabezpečovacích zařízení 

Stanice  nemá. 

 

6 C.  Elektrická silnoproudá zařízení 

 Napájení stanice je z veřejné sítě. V případě výpadku dodávky elektrického proudu se 

následný postup řídí dle ustanovení provozních předpisů základních ŽD 1, ŽD 2, ŽD 3 a 

doplňujících předpisů se zabezpečovací tématikou (ŽD S4-1, ŽD E-1). 

  

Hlavní rozvaděč a jističe pro celý obvod stanice 400 / 230 V jsou umístěny v 

rozvaděči RE na stěně u vchodu na kryté nástupiště. V dopravní kanceláři se nachází 

rozvodná skříň s pojistkami a jističi pro vnější osvětlení. V úschovně (místnost číslo 3) je 

zabudován rozvaděč pro vnitřní rozvod NN. 

 

Obsluhu zařízení provádí výpravčí ve službě. 

 

Ve stanici je na výhybkách číslo 1, 3, 6, 7 a 9 elektrický ohřev, ovládaný automaticky nebo 

ručně ze samostatného PC, ve kterém je také zapojena dálková kontrola činnosti zařízení 

EOV v žst. Velké Losiny a v žst. Kouty nad Desnou s možností dálkového ovládání těchto 

zařízení v obou dopravnách. 

 

6 D.  Nebezpečná místa ve vztahu k elektrickému zařízení 

 Zvlášť určena nejsou; pouze obecně je zakázána manipulace s odkrytým elektrickým 

zařízením. 

 

7. Elektrické osvětlení 

7 A. Elektrické osvětlení 

 (viz ČSD E 11, čl. 40) 

 

 V obvodu stanice je celkem 20 stožárů s výbojkovým osvětlením kolejiště 

(SHC 250 W).  

 

 Příchod pro cestující je osvětlen jednou výbojkou u vchodu a kryté nástupiště je 

osvětleno kombinací dvou výbojek a jednoho zářivkového tělesa. 

 

 Dále jsou na budově umístěny dvě informační tabule s názvem stanice, osvětlené 

halogenovými reflektory. 
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Osvětlení venkovních železničních prostor, kolejiště a prostor pro cestující je z jednoho 

zdroje - veřejné sítě. 

 

Počet a umístění osvětlovacích zařízení 

 

 

Stožáry JŽ jsou vysoké 12 až 14 m se stupačkami. 

 

 

Údržbu elektrického zařízení provádí zaměstnanci provozovatele dráhy vlastními 

prostředky.  

Za osvětlení všech prostor odpovídá výpravčí ve službě. 

 

 Na krytém přístřešku (nástupiště) u staniční budovy (vchodu) je umístěna jedna 

zásuvka o napětí 400 V. 

 

 Na šumperském zhlaví jsou dva zásuvkové stojany 400 / 230 V, na kouteckém zhlaví 

jsou další tři zásuvkové stojany 400 / 230 V. Na všech stojanech jsou taky zásuvky na 

připojení 230 nebo 25 V střídavého proudu.  

 

U koleje č. 2 je zřízen napájecí stojan se zásuvkou 3 x 400V a 1x 230V. 

 

7 B. Nouzové osvětlení 

 

 V případě výpadku elektrického proudu je stůl výpravčího osvětlován z náhradního 

zdroje. 

Další jednotlivé služební místnosti se nouzově osvětlují olejovými lampami. Jedná se 

o pokladnu a čekárnu pro cestující. K tomu účelu slouží dvě olejové lampy, které jsou 

uloženy v šatně. Za jejich plný počet a použitelnost odpovídá výpravčí ve službě. 

 

Počet Umístění Použité světelné zdroje 

2 kryté nástupiště (peron) pevná zářivka 2 x 120 cm 

1 kryté nástupiště (peron) závěsná zářivka 2 x 120 cm 

1 
roh budovy u vchodu do 

stanice 
osazené světelné těleso s výbojkou SHC 250 W 

4 x 2 všechny strany budovy halogeny (osvětlení názvu stanice) 

4 Nástupiště 

stožár JŽ č. 9 a 11, výbojky  SHC 250 W, na stožáru č.9 je 

umístěn halogenový reflektor 500W a nad peronem u 

nápisu stanice je halogenový reflektor 200W 

8 zhlaví Šumperk stožár JŽ č. 1 až 8, výbojky  SHC 250 W 

10 zhlaví Kouty n. D. + Sobotín stožár JŽ č. 12 až 21, výbojky SHC 250 W 
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7 C. Dálková obsluha osvětlování zastávek 

 

Není zavedena; všechny přilehlé zastávky jsou napájeny z veřejné sítě obcí. 

Nouzové osvětlení není řešeno.  

 

 

8. Přístupové cesty ve stanici  

SŽDC (ČD) Op 16, čl. 64 

 

 K přístupu na pracoviště používají zaměstnanci výhradně veřejné komunikace.  

 

 Ke strážnímu domku na sobotínském zhlaví je přístup i příjezd povolen přes 

nechráněný úrovňový dvojkolejný železniční přejezd v km 0,182 trati Petrov nad Desnou - 

Kouty nad Desnou a v km 18,680 trati Petrov nad Desnou - Sobotín. Slouží jako jediná 

přístupová cesta pro obyvatele uvedeného strážního domku a jejich návštěvníky (dále viz 

článek 75.2  - Posun přes přejezdy). 

   

 Jízda na kole je v kolejišti zakázána. 

 

 

9. Místa v přilehlých mezistaničních úsecích, která jsou 
 nevhodná pro zastavení vlaků elektrické trakce (včetně vlaků    
 nezávislé trakce) 

ČD D2, čl. 1317 

 

 Na přilehlých úsecích je nevhodné zastavovat na železničních mostech. 

 

 

10. Opatření při úrazech 

 

 Pro případ první pomoci je v šatně umístěna skříňka první pomoci. Za úplnost a 

použitelnost zodpovídá přednosta stanice. 
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11. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a
 manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se
 z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje 

 
Jsou to: 

- místa v blízkosti stožárů elektrického osvětlení, odjezdových návěstidel a technických 

  zařízení izolovaných úseků; 

- část kolejiště mezi kolejí pátou a zděnou rampou v km 18,398 až 18,465; 

- část kolejiště mezi kolejí pátou a zděnou částí budovy v km 18,392 až 18,395, kde je osová 

  vzdálenost od koleje jen 2,22 m. 

 

 

12. Uložení klíčů od budov (včetně náhradních klíčů) 

TNŽ 34 2612 čl. 94a 

 

 Běžně používané klíče od služebních místností, brány, skladišť, čekárny a veřejného 

WC jsou označeny štítky s popisem a uloženy na nástěnné tabuli vedle dveří v dopravní  

kanceláři. 

 Náhradní klíče od všech služebních místností (včetně místností provozovatele 

dopravy Veolia Transport Morava a.s.), skladišť a čekárny jsou uloženy v dopravní kanceláři 

v zasklené skříňce. 

 V samostatné zapečetěné skříňce je uložen klíč od tzv. „reléového sálu“. 

 Klíč od soukromého bytu v 1. poschodí je v majetku soukromé osoby. 

 

 

13.  Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště 

ŽD D2, čl. 58 

 

 Při opuštění pracoviště uzamkne výpravčí všechny služební místnosti včetně zásuvky 

s finanční hotovostí, klíče uloží v dopravní kanceláři a klíč od dopravní kanceláře si ponechá 

v úschově u sebe. Zároveň zkontroluje uzavření oken.
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B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ       
BOČNÍ OCHRANY 

14. Koleje, jejich určení a užitečná délka  

 ŽD D2 čl. 70, 71 73, 177, 705; ČD E7 čl. 41; ČD V62 čl. 80, 120, 180;  

 

Kolej 

číslo 

Užitečná 

délka v m 

Omezení polohou námezníků, 

výhybek, návěstidel, 

výkolejek, izolované koleje, 

zarážedla apod. 

Účel použití a jiné poznámky 

dopravní koleje 

1 194 m námezník vým. č.3 až 1-2 vjezdová a odjezdová kolej pro 

všechny vlaky 

2 154 m námezník vým. č. 3 až L 1-2 vjezdová a odjezdová kolej pro 

všechny vlaky 

3 264 m námezník vým. č. 2 až L 3 vjezdová a odjezdová kolej jen pro 

vlaky směr Kouty n. D. nebo 

Šumperk 

manipulační koleje 

5 176 m 4 - 5 všeobecně nakládková a vykládková 

kolej 

5 a 18 m zarážedlo - 4 všeobecně nakládk. a vykládková 

kolej, kolej pro odstavování 

speciálních vozidel 

5 b 147 m 5- zarážedlo všeobecně nakládk. a vykládková 

kolej, odstavná kolej pro mot. vozy 
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15. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran  

ŽD D2 čl. 70,86, 93 - 96, 107,177; ČSD T 100 čl. 23; SŽDC (ČD) Z 1 

 

 

 

Všechny výhybky jsou opatřeny hákovými závěry. 

 

  K ručnímu přestavování elektromotorických přestavníků jsou určeny dvě kliky, které 

jsou opatřeny plombou a uloženy v zasklené skříňce v dopravní kanceláři. 

 

 Dva uzamykatelné přenosné výměnové zámky jsou uloženy v dopravní kanceláři. 

Náhradní klíče výměnových zámků jsou zapečetěny a uloženy ve skříňce s náhradními klíči v 

dopravní kanceláři. Náhradní klíče pečetí přednosta stanice. Z jeho příkazu může klíče pečetit 

i výpravčí. 

 

16. Výhybky na širé trati 

ŽD D2 čl. 93 

 V úseku trati Šumperk - Petrov nad Desnou výhybky na širé trati nejsou. 

 

Údaje o výhybkách na dirigované trati Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou a 

Petrov nad Desnou - Sobotín jsou zapracovány do Prováděcího nařízení k ŽD D 3-1 a ŽD 

D3-2.  

Označení 

výhybky 

      Obsluha 

  jak     odkud 

Zabez- 

pečení 

El. 

ohře

v 

Osvětle-ní Údržba 

(jen 

mazání) 

Poznámka 

1 dálko

vě 

JOP el.mot. 

přestavník 
ano viaflex výpravčí  

2 ručně v 

místě 

tvar štítku 

typ klíče 
ne viaflex výpravčí el.magnet. 

zámek 4/2 

3 dálko

vě 

JOP el.mot 

přestavník. 
ano viaflex výpravčí  

4 ručně v 

místě 

tvar štítku 

typ klíče 
ne viaflex výpravčí el.magnet. 

zámek 4/2 

5 ručně v 

místě 

tvar štítku 

typ klíče 
ne viaflex výpravčí el.magnet. 

zámek 5/8 

6 dálko

vě 

JOP el.mot. 

přestavník 
ano viaflex výpravčí  

 

7 dálko

vě 

JOP el.mot. 

přestavník 
ano viaflex výpravčí společně 

 7/9 

8 ručně v 

místě 

tvar štítku 

typ klíče 
ne viaflex výpravčí el.magnet. 

zámek 5/8 

9 dálko

vě 

JOP el.mot. 

přestavník 
ano viaflex výpravčí společně 

 7/9 
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17. Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze   
 uzávorovány nebo uzamčeny 

ŽD D2 čl. 93; SŽDC (ČD) Z 1 

 

 Během výluky dopravní služby musí být výhybky a elektromagnetické zámky 

zapevněny pomocí řadiče nouzového závěru na skříňce nouzové obsluhy. 

 Výhybky ve směru od Šumperka a Sobotína musí být zapevněny na první kolej, 

výhybky od Velkých Losin musí být zapevněny ve směru na třetí kolej.  

 

 

18. Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě    
 vlaku pojížděny po hrotu  

ŽD D2 čl. 465 

 

 Všechny ručně stavěné a pojížděné výhybky ve vlakové cestě musí být během jízdy 

vlaku uzamčeny i při jízdě po hrotu.  

 

 

19. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran,
 přenosných výměnových zámků a kovových uzamykatelných
 podložek 

ŽD D2 čl. 93, 94, 122 

 

 Ve stanici Petrov nad Desnou jsou výhybky číslo 1, 3, 6, 7 a 9 ovládány ústředně 

pomocí zařízení TEST 11. Výhybky číslo 2, 4, 5 a 8 jsou ovládány na místě, klíče jsou drženy 

v elektromagnetických zámcích. 

  

 Hlavní klíče od dvou přenosných výměnových zámků jsou uloženy společně s klíčem 

od kovové uzamykatelné podložky v zasklené skříňce v dopravní kanceláři. 

 

 

20. Úschova a použití náhradních klíčů a klíčů od skříňky jiným 
 odborně způsobilým zaměstnancem než výpravčím 

ŽD D2 čl. 95 

Všechny náhradní klíče od výhybek č. 2, 4, 5 a 8 má v úschově výpravčí ve zvláštní 

zasklené skříňce. 
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21. Pečetění náhradních klíčů 

ŽD D2 čl. 96 

 

 Náhradní klíče pečetí přednosta stanice. Z jeho pověření může pečetit konkrétní klíče 

i výpravčí. 

 Pečetidlo je označeno: “ Železnice Desná 01“.   

 

 

 

 

C.  ZABEZPEČOVACÍ  A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

 

22. Zabezpečovací zařízení ve stanici 

22 A. Zabezpečovací zařízení ve stanici 

TNŽ 34 2612  čl.93 a 94b; S%ZDC (ČD) Z1; SŽDC (ČD) Z2 příloha číslo 6 čl. 11 

 

 Žst. Petrov nad Desnou je vybavena zabezpečovacím zařízením typu TEST 11 bez 

řízení posunu, s izolovanými kolejnicemi. Zařízení je ovládáno z pracoviště JOP, pomocí 

systému REMOTE 98. Při poruše JOP lze použít skříňky nouzové obsluhy. Bližší pokyny 

jsou uvedeny v Popise obsluhy a Doplňujících ustanovení ŽD S4-1 k zabezpečovacímu 

zařízení. 

 

 Výměna č. 1,3,6 a výměnová spojka 7/9 jsou vybaveny elektromotorickými 

přestavníky. 

 

 Výměnové spojky 4/2 a 5/8 jsou vybaveny výměnovými zámky, zajišťující výměny v 

odvratné poloze. Výsledný klíč výměnové spojky 2/4 je uzamčen v elektromagnetickém 

zámku v kolejišti, výsledný klíč výměnové spojky 5/8 je uzamčen v elektromagnetickém 

zámku ,který je umístěn ve skříni u dopravní kanceláře společně s elektromagnetickými 

zámky pro zjišťování volnosti koleje. 

 

 Na vjezdech ze tří směrů jsou vjezdová návěstidla s návazností na rychlostní soustavu. 

Ve stanici jsou dvě skupinová odjezdová návěstidla (S 1-3, L 1-2) a jedno samostatné 

odjezdové návěstidlo (L 3). 

 

 PZS v km 0,307 ve směru na Kouty n. D. má vazbu na postavení návěstidla 

vjezdového (S od Koutů n. D.) a odjezdového (L 3, L 1-2). 

 

 

 PZS v km 19,649 má vazbu na omezení doby anulace vlakové cesty ve směru na 



  ŽD D4 

 

 

20 

Sobotín. 

 

 Vjezdová návěstidla jsou opatřena přivolávacími návěstmi. Odjezdová návěstidla 

přivolávací návěsti nemají. 

 

 Ve stanici jsou na dopravních kolejích vyznačeny izolované úseky kolejí. 

 

 

Umístění rozvaděče zab. zařízení a způsob vypínání všech el. přípojek  

 

 Vypínání hlavního napájení zabezpečovacího zařízení střídavým proudem je umístěno 

v rozvaděči elektrického proudu v místnosti číslo 3. Vypínání stejnosměrného napájení  

Zabezpečovacího zařízení, je umístěno v reléovém sálu (přístrojová deska s pojistkami,  

vpravo od vstupních dveří). 

 

Další atypické  prvky -  nejsou. 

 

Náhradní klíč volnosti koleje je ve skříňce s náhradními klíči 

. 

Náhradní personální identifikační karta k ovládání zab. zařízení TEST C pro funkci 

výpravčího  je uložena u přednosty žel. stanice v Petrově n. D. 

 

 

22 B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích 

SŽDC (ČD) Z1 

 

 Traťový úsek Šumperk - Petrov nad Desnou je vybaven poloautomatickým blokem 

typu RPB  71.    

       

 Jízda vlaků je na dirigovaných tratích Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou a 

Petrov nad Desnou - Sobotín organizována výpravčím (který je zároveň dirigujícím 

dispečerem) podle předpisu ŽD D 3 a Prováděcího nařízení k ŽD D 3-1 a ŽD D3-2. Jízda 

vlaků je zabezpečována telefonicky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ŽD D4 

 

 

21 

22 C. Přejezdová zabezpečovací zařízení 

ŽD D2 čl. 865; 874;  SŽDC (ČD) Z2 příloha číslo 6 čl. 11 

 

Šumperk - Petrov nad Desnou 

 

Poloha 

(km) 

Druh 

komunikace 

Typ a 

kategorie 

PZZ 

Poznámka, 

kilometráž budov, nebo km poloha začátku a 

konce ovládacích obvodů 

Šumperk, 

žst.   12,621 
  výpravní budova 

12,943 
st. silnice 

II.tř. 

AŽD 71 

PZS 

3SNLI 

Šumperk = automat. jízdou vlaku, kontrola činnosti a 

nouzová obsluha u výpravčího  a na Pst 2, Pst 3, 

závislost na vjezd. návěstidlech (P a PS), odjezd. 

návěstidlech (L1a-L12) a seřaďovacích návěstidlech 

Šumperk , 

13,475 
xxx xxx vjezdové návěstidlo 

13,612 
místní 

komunikace 

AŽD71 

PZS 3SBI 

automaticky jízdou vlaku, kontrola činnosti a 

nouzová obsluha u výpravčího žst. Šumperk 

13,880 
st. silnice 

III. tř. 

AŽD71 

PZS 3SBI 

14,842, automaticky jízdou vlaku, kontrola činnosti a 

nouzová obsluha u výpravčího žst. Šumperk 

14,258 
st. silnice 

III. tř. 

AŽD71 

PZS 3SBI 

13,601-14,918, kontrola činnosti a nouzová obsluha 

u výpravčího žst. Petrov n .D., kontrola činnosti u 

výpravčího žst. Šumperk 

Vikýř., zast. 

U Penzionu 

14,286 

  zastávka 

15,390 polní cesta kříže  

15,590 polní cesta kříže  

Vikýřovice,       

zast., 15,618 
  zastávka 

15,955 polní cesta kříže  

16,563 polní cesta kříže  

Vikýř. zast. 

Lesní 16,640 
  zastávka 

17,088 polní cesta kříže  

17,685 polní cesta kříže  

17,983 polní cesta kříže  

Petrov n.D.     

18,108 
xxx xxx vjezdové návěstidlo 

18,275 polní cesta kříže  

Petrov n. D. 

výpr. budova 
  km 18,487 = 0,000 
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Petrov nad Desnou - Sobotín    

 

 

 

 

 

Poloha  

(km) 

Druh 

 komunikace 

Typ a 

kategorie 

PZZ 

Poznámka, 

kilometráž budov, nebo km poloha začátku a 

konce ovládacích obvodů přejezdu 

Petrov, výpr. 

budova 
  km 18,487 = 0,000 

18,680 soukr přechod 
kříže, 

 
posun omezen 

18,818 polní cesta kříže  

Petrov,                

18,950 
  vjezd. návěstidlo 

19,118 polní cesta kříže  

19,494 polní cesta kříže  

Petrov zast.        

19,585 
  zastávka 

19,649 st. silnice I. tř. 
AŽD 71 

PZS 3 ZBI 

18,890-20,399; automaticky jízdou vlaku, 

kontrola činnosti a nouzová obsluha u 

výpravčího žst. Petrov n. D, místní obsluha, 

poloviční závory 

19,722 
přechod pro 

pěší 
kříže  

20,955 lesní cesta kříže  

Sobotín  

21,401 
  lichoběžníková tabulka 

21,584 lesní cesta kříže  

21,96 

přechod pro 

zaměstnance a 

obyvatele 

objektu v 

obvodu stanice 

xxx situován před nástupištěm 

Sobotín, výpr. 

budova  
  km 21,885, dopravna, nástupiště 

22,01 

přechod pro 

zaměstnance a 

obyvatele 

objektu v 

obvodu stanice 

xxx situován v nástupišti 
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Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou   (jen po dopravnu Velké Losiny)   

 

Poloha (km) Druh komunikace 

Typ a 

kategorie 

PZZ 

Poznámka; 

Kilometráž budov, nebo km poloha 

začátku a konce ovládacích obvodů 

přejezdu 

Petrov, výpr. 

budova 
xxx xxx km 0,000 = 18,487 

0,182 soukromý přechod kříže posun omezen 

0,307 státní silnice I. tř. 

AŽD 71 

PZS 

3ZNLI 

0,189; 0,926; závislost na vjezd. 

návěstidle S a odjezd. návěstidlech L 1-

2 a L3, kontrola činnosti a nouzová 

obsluha u výpravčího (JOP),místní 

obsluha,poloviční závory 

Petrov, 0,361 xxx Xxx vjezdové návěstidlo 

0,480 přechod pro pěší kříže  

0,535 polní cesta kříže  

0,660 polní cesta kříže  

0,938 státní silnice III.třídy kříže  

zast. Rapotín 

zastávka; 1,044 
xxx xxx Zastávka 

1,095 státní silnice I. třídy 
AZD 71 

PZS 3ZBI  

0,417-1,646; automaticky jízdou vlaku, 

kontrola činnosti a nouzová obsluha u 

výpravčího (JOP), místní obsluha, 

poloviční závory 

1,187 polní cesta kříže  
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Poloha (km) Druh komunikace 

Typ a 

kategorie 

PZZ 

Poznámka; 

Kilometráž budov, nebo km poloha 

začátku a konce ovládacích obvodů 

přejezdu 

1,420 polní cesta 
PZZ –RE 

PZS 3SBI 

0,946 – 2,042 automaticky jízdou 

vlaku,kontrola činnosti a nouzová 

obsluha u výpravčího ( JOP ),místní 

obsluha,s  kolejovými dotyky 

1,588 polní cesta 
PZZ – RE 

PZS 3SBI 

0,946 – 2,042 automaticky jízdou 

vlaku,kontrola činnosti a nouzová 

obsluha u výpravčího ( JOP ),místní 

obsluha,s kolejovými dotyky 

zastávka 

Rapotín; 1,660 
xxx Xxx Zastávka 

1,885 státní silnice I. třídy 
PZZ - RE 

PZS 3ZBI 

1,085-2,525; automaticky jízdou vlaku, 

kontrola činnosti a nouzová obsluha u 

výpravčího (JOP), místní obsluha, 

závory celé 

2,805 polní cesta Kříže  

Velké Losiny 

3,390 
xxx Xxx lichoběžníková tabulka 

3,605 polní cesta Kříže  

Velké Losiny; 

výpravní budova 
xxx Xxx Dopravna; km 3,760 
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23.  Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí 

 

Návěstidlo, 

druh a 

označení 

Poloha 

 v km 

Odkud se 

obsluhuje 
Rozsvícení Poznámky 

trať Šumperk - Petrov nad Desnou 

Př L - předvěst  

světelná 
17,355  

trvale 

elektricky 
 

L - vjezdové , 

světelné, 

 přivol.  návěst 

18,055 

z dopr.kanc. 

výpravčím 

(JOP nebo 

pult nouz. 

obsluhy) 

trvale 

elektricky 

Telefon v km 17,996 

vzdálenost od krajní výhybky 173 m ; od 

označníku 53 m 

    označník km 18,108 

S1 odjezdové, 

skupinové, 
světelné 

18,261 
z dopr.kanc. 

výpravčím 

(JOP) 

trvale 

elektricky 

pro odjezdy vlaků z kol. 1,2,3 do 

Šumperka 

trať Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou 

Př S  -

předvěst, 
světelná 

0,850  
trvale 

elektricky 
 

S - vjezdové, 

světelné, 

přivol. návěst 

0,361 

z dopr.kanc. 

výpravčím 

(JOP nebo 

pult nouz. 

obsluhy) 

trvale 

elektricky 

telefon v km 0,307, 

vzdálenost od krajní výhybky 231 m; od 

označníku 72 m 

    označník km 0,289 

L 1-2 odjezd., 

skupinové, 
světelné 

0,048 
z dopr.kanc. 

výpravčím 

(JOP) 

trvale 

elektricky 

pro odjezdy vlaků z kol. číslo 

 1 a 2  

L 3 odjezdové, 

světelné 
0,053 

z dopr.kanc. 

výpravčím 

(JOP) 

trvale 

elektricky 
pro odjezdy vlaků z kol. č. 3 

trať Petrov nad Desnou – Sobotín 

Př NS předvěst 

světelná 
19,350  

trvale 

elektricky 
 

NS - vjezdové, 

světelné, 

přivol. návěst 

18,950 

z dopr.kanc. 

výpravčím 

(JOP nebo 

pult nouz. 

obsluhy) 

trvale 

elektricky 

telefon v km 18,981 

vzdálenost od krajní výhybky 309 m, od 

označníku 50 m 

    označník km 18,9 

L 1-2 odjezd., 

skupinové, 

světelné 

0,048 
z dopr.kanc. 

výpravčím 

(JOP) 

trvale 

elektricky 

pro odjezdy vlaků z kol. číslo 

 1 a 2  
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24. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro  
 posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy. 

 

Poznámka: Všechna návěstidla a předvěsti jsou osvětlována centrálně v návaznosti na 

zabezpečovací zařízení. Světelnou intenzitu žárovek reguluje výpravčí pro den a noc zvlášť. 

  Zarážedla kusých kolejí číslo 5a, 5b jsou opatřeny návěstí „Posun zakázán“, 

která se neprosvětluje. 

 

 

25. Telekomunikační a informační zařízení 

ŽD D2 čl. 24, 43, 143 

 

·  telefonní okruhy 

 traťové spojení Petrov nad Desnou - Šumperk; 

 traťové spojení Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou; 

 traťové spojení Petrov nad Desnou - Sobotín; 

 spojení od vjezdového návěstidla L; 

 spojení od vjezdového návěstidla S (telefonní přístroj u PZS v km 0,307); 

 spojení od vjezdového návěstidla NS; 

 služební telefonní síť ČD přes místní ústřednu (972 747 301, spojuje výpravčí); 

 jednotná telefonní síť (583 242 242); 

 

·  dálnopisné spojení 

 je nahrazeno faxem v kanceláři přednosty žel. stanice (583 242 242); 

 

·  elektronická pošta 

 - E mail: zddesna@sart.cz   

 

·  staniční rozhlas (viz taky přílohu 6 Staničního řádu) 

 na stole výpravčího je umístěna místní staniční rozhlasová ústředna typu        

RRU-OP-GD pro vyhlašování zpráv výpravčím; 

 ovládací pracoviště řídícího a diagnostického systému REMOTE 98 (JOP) umožňuje 

vyhlašování předem nastavených textů hlášení v dopravnách Velké Losiny a Kouty 

nad Desnou na dirigované trati ; 

 na zastávkách není prozatím použití staničního rozhlasu zavedeno; 

 

·  radiová spojení 

 pro běžná provozní spojení má výpravčí k dispozici 3 vysílačky typu Motorola   

Radius GP 1200 (kmitočet 136 - 174 MHz,  403 - 470 MHz, kanálová rozteč 12,5 

kHz); 

 

·  požární signalizace 

 není zřízena; 
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·  informační zařízení 

 není zřízeno;  

 

·  záznamové zařízení 

 Záznam hovorů je prováděn ze stolního zapojovače u výpravčího na PC, který se 

používá pro sledování činnosti webových kamer v žst. Velké Losiny a v žst. Kouty nad 

Desnou pomocí SW systémem REVOX a dále se provádí záznam hovorů na 

samostatném PC u systému RADOM – spojení pomocí mobilních telefonů na pracoviště 

výpravčího. 

 

·  výpočetní technika 

 standardní pult obsluhy typu TEST 11 je nahrazen ovládacím pracovištěm řídicího a 

diagnostického systému REMOTE 98. Zařízení je umístěno na pracovišti výpravčího; 

 

  .  služební mobilní telefony 

  provozovatel dráhy SART  = 728 932 102; 

  provozovatel dopravy Veolia = 721 272 010; 

  společně SART a Veolia = tzv. RADOM 724 171 973. 

 

 

  

D. STYK DRAH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH 
ŽD D2, čl. 19; SŽDC (ČD) D2, příloha číslo 29 

 

 

26. Platnost předpisů 

 

 Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah (č. 28-05/S) tj. mezi celostátními dráhami 

(provozované provozovatelem České dráhy a.s.) a regionální dráhou Šumperk - Kouty nad 

Desnou / Petrov nad Desnou - Sobotín (provozovanou provozovatelem regionální dráhy 

SART a.s., Šumperk), dále jen Smlouva, stanoví, že v určených oblastech, dále 

jmenovaných, platí pro jednotnost postupu předpisy ČD. 

 V oblastech, které nejsou vyjmenovány, platí předpisy vydané provozovatelem dráhy 

na Železnici Desná (SART a.s., Šumperk), popř. předpisy, vydané jednotlivými dopravci. 

 

Určenou oblastí (kde platí předpisy SŽDC (ČD) -dále jen ČD - je sjednávání jízd drážních 

kolejových vozidel a to: 

  

- jízdy vlaků, včetně jejich zavádění a odříkání, ČD D2, 

čl.21,220,227,232,234,237-249,   252-261, 271 (další postup při obsluze RPB viz 

Popis obsluhy zab. zařízení v žst. Petrov n .D. kap.7); 

- jízdy vlaků za nemožného dorozumění, ČD D2, čl. 318-322, 324-330, 332-335,  

      338, 339, 342-344, příl. č. 15;- zabezpečení a jízdy PMD; 
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- zpravování vlaků písemnými rozkazy, ČD D2, čl. 584-587, 591, 593-

595,599,607- 611,618, příl. č. 18 a 19; 

-     posun za označník, ČD D2, čl. 749, 754; 

- posun mezi dopravnami, ČD D2, čl. 806-809, 813, 814, 816-820-824, 828,831,    

832, 838-840, 842-845, příl. č. 24; 

- jízdy přes přejezdy ČD D2, čl. 849, 850, 853-856, 859, 864-875, 882-885,   

  -    výluky, ČD D2 čl. 911-915, 919-921, 923-926, 928,933-953;  (výluku traťové   

 koleje zahajuje a ukončuje výpravčí žst. Petrov nad Desnou). 

 

 Pro tratě Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – Sobotín platí 

předpisy provozovatele dráhy na ŽD v plném rozsahu. 

 

 

27. Způsob zabezpečení jízd vlaků, jízda přes přejezdy, výluky 

ŽD D2, čl. 402 

 

 Jízda vlaku je na jednokolejné trati Šumperk - Petrov nad Desnou zabezpečována 

traťovým zabezpečovacím zařízením typu RPB AŽD71, nebo v případě jeho poruchy  se 

jízda vlaku zabezpečuje telefonicky (nabídka, přijetí a odhláška). Postup při obsluze RPB je 

uveden v Popisu obsluhy zabezpečovacího zařízení.  

 

 Při nemožném dorozumění je jízda vlaku zabezpečována podle rozhledových poměrů 

(na povolenku, která je uložena v žst. Šumpek).  

 

 Smlouva o styku dvou drah (ŽD a SŽDC (ČD)) stanoví, že pro zabezpečení jízdy 

vlaků, včetně nemožného dorozumění, platí předem vyjmenované články předpisu SŽDC 

ČD) D2. Obdobně platí předpis SŽDC (ČD) D2 pro jízdu přes přejezdy a během výluk. 

 

 Jízda vlaků na úseku Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – 

Sobotín je zabezpečována dle vnitřních předpisů provozovatele dráhy ŽD v plném rozsahu 

 

 

28. Způsob zabezpečení posunu (PMD) 

 

 Pro zabezpečení posunu (PMD) na styku dvou drah platí předpis SŽDC (ČD) D2 při: 

-  posunu za označník, 

-  posunu mezi dopravnami. 

 

29. Zpravování vlaků písemnými rozkazy 

 

 Dle Smlouvy platí v úseku Šumperk – Petrov nad Desnou předpisová ustanovení 

SŽDC (ČD) D 2. 
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 Používají se písemné rozkazy V, V PMD a Op, popř. Příkaz vlaku (Pv). Vlaky   

zpravují výpravčí žst. Petrov nad Desnou a žst. Šumperk (zde jsou rozkazy označeny 

indexem B). 

 

 Pro zpravování vlaků v dirigující stanici na dirigované tratě se používají rozkazy 

PvD3, V, Op, případně V PMD a Pv. 

 

30. Způsob hlášení vzniku mimořádných událostí a pracovních  
 úrazů 

 

 Mimořádné události, vzniklé na dráze regionální (ŽD), jsou ohlašovány, 

dokumentovány, šetřeny a uzavírány dle vnitřního předpisu provozovatele dráhy ŽD M2 

(SART, a.s. Šumperk), popř. dle vnitřního předpisu dopravce. 

 Ohlašovacím místem mimořádných událostí je u provozovatele dráhy celostátní 

SŽDC (ČD) dopravní kancelář výpravčího v žst. Šumperk (drážní tel. 972 747 495). 

 Ohlašovacím místem mimořádných událostí je u provozovatele dráhy regionální (ŽD) 

kancelář výpravčího žst. Petrov nad Desnou (drážní tel. 972 747 301), popř. z veřejné 

telefonní sítě 583 242 242.  

 Mimořádné události, vzniklé na dráze celostátní a provozované provozovatelem dráhy 

SŽDC (ČD) a.s., jsou ohlašovány, dokumentovány, šetřeny a uzavírány dle vnitřních 

předpisů SŽDC (ČD) a.s. 

 Mimořádné události, vzniklé na dráze ŽD a provozované provozovatelem dráhy 

SART, a.s. Šumperk jsou ohlašovány, dokumentovány, šetřeny a uzavírány dle vnitřních 

předpisů ŽD.  

Pokud se na mimořádné události či nehodě podílí i zástupce druhé strany, pozve se k šetření 

vždy zástupce této druhé strany. 

 Prvotní evidenci (ohlášení) všech mimořádných událostí a pracovních úrazů (včetně  

zaměstnanců dopravce, pokud je možná příčina na straně provozovatele dráhy) zapisuje 

výpravčí do zvláštního sešitu - Knihy sdělení a závad.    

 

 

31. Zvláštní sjednaná opatření pro organizování a provozování
 drážní dopravy 

 

 Záznamy o sjednání jízdy vlaku na trati Šumperk – Petrov nad Desnou se provedou 

způsobem, stanoveným předpisy ŽD D2 v souladu se Smlouvou o styku dvou zaústěných 

drah. 

 Smlouvou o styku dvou zaústěných drah se musí řídit všichni dopravci, kteří požadují 

jízdu po trati ŽD. 

 Smlouva o styku dvou zaústěných drah dále stanoví, že všichni dopravci musí 

dodržovat na úseku Šumperk – Petrov vnitřní předpisy provozovatele dráhy (SART , a.s. 

Šumperk, tzn., že musí dodržovat kromě vybraných ustanovení předpisů SŽDC (ČD) D1 a 

D2 i ustanovení vnitřních předpisů ŽD D1 a ŽD D2. 
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E. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU 
 

 

32. Určený zástupce přednosty stanice 

ŽD D2 čl.  

 Po dobu nepřítomnosti přednost stanice jej zastupuje výpravčí ve službě. 

 

 

33. Vedoucí zaměstnanci stanice pověřeni kontrolou nebo
 dozorem nad výkonem dopravní služby; zastupování
 přednosty  stanice 

ŽD D2 čl. 

 

 Kontrolou a dozorem nad výkonem dopravní služby ve stanici je pověřen přednosta 

stanice. Po dobu jeho nepřítomnosti jej zastupuje výpravčí ve službě. V případě dlouhodobé 

nepřítomnosti přednosty stanice určí jeho zástupce (případ od případu) vedoucí pracovník 

provozovatele dráhy. 

 

 

34. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, 
 jejich stanoviště 

ŽD D2, čl. 210, 467,  

 

 Ve stanici je jedno pracoviště výpravčího a to v dopravní kanceláři. Pracoviště je ve 

směně obsazeno jedním výpravčím ve službě. Výkon služby výpravčího v žst. Petrov n. D. je 

spojen s funkcí dirigujícího dispečera pro dirigované tratě Petrov nad Desnou - Kouty nad 

Desnou a Petrov nad Desnou - Sobotín.  

 Kromě vlastního výkonu dopravní služby prodává jízdenky a zajišťuje další práce, 

spojené s osobní přepravou, na základě smlouvy s dopravcem (Veolia Transport Morava 

a.s.). 

  Při zajišťování nákladní přepravy se řídí pokyny provozovatele drážní nákladní 

přepravy (ČD Cargo a.s.).  

 Vede denně statistiku dle pokynů a koná další úkony, uložené přednostou stanice. 

 Sleduje dodržování dopravních předpisů zaměstnanci dopravce a zjištěné závady 

postupuje k projednání. 
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35. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři,  
 jejich stanoviště (stavědla) 

 

 Ve stanici není zřízená žádná z výše jmenovaných funkcí. Případné zřízení funkce 

výhybkáře a jeho umístění v rámci rekonstrukce stanice bude řešit výlukový rozkaz. 

 

 

36. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice, podílející se na výkonu 
 dopravní služby 

 

36A. Neobsazeno. 

 

36 B.  Zaměstnanci jiných výkonných jednotek, podílející se na výkonu   
 dopravní služby 

ŽD D2, čl. 20, 42;  ČD V 15/I, čl. 116, 210, 243 a interní směrnice dopravce na ŽD 

  

 Obsluhu výměn pro vlakovou cestu a posun mohou z příkazu výpravčího vykonávat i  

pověření zaměstnanci provozovatelů dopravy (Veolia Transport Morava a.s., ČD Cargo a.s., 

SART a.s. a  pod.).  

  

 

 

37. Používání písemných rozkazů 

ŽD D2, čl. 585, 594, 600, 603, 607 

 

 Na pracovišti výpravčího je povoleno používat vždy jen jeden svazek písemných 

rozkazů (každého druhu) a to: 

a, pro tratě , provozované dle ŽD D2   

 - „V“ (všeobecný rozkaz), bílá barva; 

 - „Op“ (rozkaz k opatrné jízdě), žlutá barva, nebo bílá barva se žlutým pruhem; 

 - „V PMD“ (všeobecný rozkaz pro PMD), bílá barva; 

 - „Pv“ (příkaz vlaku), bílá barva. 

 

b, pro tratě, provozované dle ŽD D3  navíc 

 - „Pv D3“ (příkaz vlaku pro tratě se zjednoduš. řízením drážní dopravy), bílá barva. 

 

 Při výlukách používá vedoucí sledu vlaků zvláštní rozkaz „V“. Tento rozkaz je uložen 

ve stole výpravčího a je označen výrazně heslem “ Výluky“. Provozovatel dráhy si může 

dodat a používat už předepsaný svazek těchto rozkazů. 
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 Je povoleno používat všechny tiskopisy dle vzoru SŽDC (ČD) (v případě potřeby se 

nehodící škrtne). V Prováděcím nařízení k ŽD D3 může být povolen i tiskopis jiného 

dopravce po patřičné úpravě. 

 

 

38. Odevzdávka dopravní služby 

ŽD D2, čl. 52, 53, 54 

 

 Výpravčí odevzdává dopravní službu písemně, osobně a ústně ve zvláštní knize 

„Odevzdávka dopravní služby“(viz Příloha č. 10). Po převzetí dopravní služby se musí 

výpravčí vždy přesvědčit o volnosti kolejí, rozmístění a zajištění vozidel, jakož i jiných 

dosažitelných údajů, uvedených v písemné odevzdávce. 

 

 

39. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice 

ŽD D2, čl. 1446 

 

 V obvodu stanice mohou jezdit pracovní stroje a stroje na odstraňování sněhu po 

všech dopravních kolejích v přepravní (nepracovní) poloze. V pracovní poloze mohou 

pojíždět dopravní i manipulační koleje jen za dozoru zaměstnance pro údržbu trati ve funkci 

traťmistra, nebo jeho určeného zástupce. Sněhové pluhy (KSP) není ve stanici dovoleno 

otáčet. 

 

 

40. Povolené úpravy dopravní dokumentace 

ŽD D2, čl. 435, 437, 458, 482 

 

 Záznamy o dopravní dokumentaci se vedou písemně v Dopravním deníku dle 

předpisu ŽD D2. Pro úpravu Dopravního deníku platí  dvě výjimky.  

 První výjimka platí pro zápis hlášení o tom, že nákladní vlak (PMD) 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. 

   

 Vedle Dopravního deníku vede dirigující dispečer ve stanici ještě tzv. Grafikon 

splněné vlakové dopravy (viz předpis ŽD D3). 
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41. Úplná zkouška brzdy 

ČD V 15/I, čl. 144, případně interní směrnice dopravce 

 

 Úplnou zkoušku brzdy vlaků ve stanici provádí vždy zaměstnanec dopravce. 

 

 

42. Zajištění vozidel proti ujetí   

ŽD D2, čl. 779, 780, 782, 783, 785, 787 

 

42 A. Všeobecné informace 

 
42 A.1.    Z hlediska spádových poměrů leží stanice Petrov nad Desnou na stoupání trati 

směrem od začátku trati (Šumperk) ke konci trati (Kouty nad Desnou nebo Sobotín).  

 

 Vzhledem k tomu, že šumperské zhlaví hraničí se spádem 8,54 promile, zajišťují se 

odstavená vozidla utažením takového počtu ručních  brzd, aby dosáhla alespoň předepsaných 

3 brzdících procent (samotná hnací vozidla utažením všech přístupných ručních brzd). 

 

  Střední část stanice leží směrem ke konci trati na mírném stoupání (od 1,33 promile).  

 

Vjezdové koutecké a sobotínské zhlaví leží na stoupání 13,9 promile směrem ke konci 

trati. 

 

42 A.2.  Kromě zajištění ručními brzdami proti ujetí (ve výši 3 brzdících procent v 

celém obvodu stanice), musí být odstavená vozidla zajištěna takto:  

dopravní koleje   

 směr na Šumperk = uzamykatelnou a uzamčenou kovovou podložkou (to platí i pro 

hnací vozidla); 

 směr na Kouty n. D. nebo Sobotín = jednou zarážkou (mimo hnací vozidla); 

 

manipulační koleje 

 směr na Šumperk = kovovou podložkou, nebo dvěma zarážkami; 

 směr na Kouty n. D. nebo Sobotín = jednou zarážkou na koleji ;  

 na kusé koleji 5a jednou zarážkou z každé strany ;  

 na kusé koleji 5b jednou zarážkou z každé strany (za místním přejezdem u strážního 

domku v km 0,182 se směrem k zarážedlu nemusí zarážka podkládat. 

 

42 A.3.  Při objíždění stačí odstavený vůz zajistit kromě zabrzdění průběžnou brzdou 

navíc jednou zarážkou ve směru od Šumperka; 

 

 42 A.4.  Odstavená hnací vozidla se mohou podkládat dřevěnými klíny (viz ŽD D2,  

 článek 776 a 783). Na dopravních kolejích viz však čl. 42 A.2. 
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42  A.5.  Za zajištění a odstranění zajišťovacích prostředků hnacích vozidel odpovídá 

strojvedoucí. Za zajištění a odstranění zajišťovacích prostředků ostatních drážních vozidel 

odpovídá zaměstnanec řídící posun, pokud nestanoví jinak jednotlivý dopravce pro své 

zaměstnance. Potřebné zajišťovací prostředky poskytne výpravčí. 

 

42 A.6.   Součástí předávky služby mezi výpravčími je i kontrola zajištění odstavených 

vozidel. 

42B. Způsob zajištění vlaku při vykonávaní jednoduché a úplné zkoušky 
 brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn 

ŽD D2, čl. 786;  V 15/I, čl. 112 a interní směrnice dopravce 

 

 Při provádění zkoušky brzdy je souprava vlaku dostatečně zajištěna přímočinnou 

brzdou hnacího vozidla. 

 

 Zajišťovací prostředky pokládají a odstraňují zaměstnanci dopravce (doprovod vlaku), 

určeni dle vnitřních pokynů dopravce. Výpravčí má povinnost zkontrolovat zajištění a po 

uvolnění kolejí zkontrolovat odstranění těchto prostředků ze všech kolejí a jejich správné 

uložení. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení, zajistí výpravčí nápravu. 

 

 

43. Ohlašování změn ve vlakové dopravě 

ŽD D2, čl. 1068, 1070 

 

 Pro zavedení (popř. odřeknutí) vlaků není doba pevně stanovena. V případě potřeby 

ohlašuje změny výpravčí sousední stanici (Šumperku). Text změny zapíše výpravčí do 

Telefonního zápisníku pod označením „Doprava“. 

 

 Obdobně ohlašuje potřebné změny ve vlakové dopravě výpravčí komerčním 

pracovníkům na trati v jednotlivých dopravnách během jejich pracovní doby. 

 

 

44. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu 

ŽD D2, čl. 223, 224, 226, 234 

 

Jízda vlaku je mezi stanicemi Petrov nad Desnou Šumperk zajišťována 

poloautomatickým blokem typu RPB AŽD71 a předvídaný odjezd není součástí nabídky a 

přijetí vlaku. 

 Předvídaný odjezd si ohlašují výpravčí těchto stanic navzájem nejpozději v době 1 

až 5 minut před předpokládaným odjezdem vlaku. Před potvrzením příjmu ohlášení 

předvídaného odjezdu zkontroluje výpravčí správnou funkci přejezdu PZZ v km 14,258.  

 Skutečný odjezd vlaku si výpravčí nahlašují v případě, že nesouhlasí s odjezdem 

předvídaným.  
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 Na tratích provozovaných dle ŽD D3 se předvídaný odjezd neohlašuje.  

 

 

45. Nabídka vlaku 

ŽD D2, čl. 242, 257, 402 

 

 Vlaky v trati Šumperk - Petrov nad Desnou se nabízejí a přijímají tehdy, vykazuje-li 

traťové zabezpečovací zařízení typu RPB nesprávnou činnost. Postup stanoví dopravní 

předpis. 

 

 

46. Zprostředkování odhlášky 

ŽD D2, čl. 253 

 

 Během správné činnosti RPB je odhláška dána obsluhou tohoto zařízení. 

 Pokud je zaveden telefonický způsob dorozumívání, dává a přijímá odhlášky ve 

stanici jen výpravčí. Obdobně je tomu i v žst. Šumperk.  

 

 

47. Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý 

ŽD D2, čl. 255, 435 

  

 U všech vlaků, kromě nákladních, zjišťuje skutečnost, že vlak dojel (odjel) celý, 

výpravčí dle dopravních předpisů. 

 

 U nákladních vlaků ze směru od Šumperka ohlásí vedoucí posunové čety výpravčímu,  

že vlak dojel celý. Ze směru Kouty n.D. a Sobotín zjišťuje skutečnost, že vlak dojel celý 

výpravčí osobně. Čas ohlášení se zapisuje dle bodu 40.  

 

 Strojvedoucí speciálního hnacího vozidla (PMD) ohlašuje výpravčímu zprávu, že 

PMD dojelo celé, ihned po příjezdu a to osobně. Čas ohlášení se zapisuje dle bodu 40.   

 

 

48. Používání upamatovávacích pomůcek    

ŽD D2, čl. 39, 820, 923; SŽDC (ČD) Op 16, čl.28 až 36;  Popis obsluhy zabezp. zařízení žst. 

Petrov n. D., čl. 5.5, 6.3 

 

 K vyznačení provozních mimořádností (obsazení dopravní koleje, práce v kolejišti 

apod.) použije výpravčí nastavení varovného štítku na obrazovce JOP. Postup stanoví Popis 
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obsluhy zabezpečovacího zařízení, čl. 5.5. 

 V takovém případě nemusí osamělý pracovník (vedoucí práce) odevzdávat 

bezpečnostní štítek. Výpravčí zapíše v telefonním zápisníku hlášení o zahájení práce, 

konkrétní místo práce, jméno a příjmení pracovníka, způsob vyrozumívání v jejím průběhu, 

ukončení práce a případné další důležité informace a osamělý pracovník (vedoucí práce) to 

podepíše. 

 

 Při pracích mimo obvod stanice zapíše osamělý pracovník (vedoucí práce) navíc, 

kromě skutečností v předchozím odstavci, ve své služební knížce (popř. Záznamníku poruch 

na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení) jméno a příjmení výpravčího, datum, čas, místo 

práce a způsob vyrozumívání, včetně pořadového čísla z telefonního zápisníku výpravčího. 

V úseku tratě Petrov nad Desnou - Šumperk musí výpravčí, který vzal na vědomí ohlášení 

práce osamělého pracovníka (vedoucího prací) oznámit tuto skutečnost ihned sousednímu 

výpravčímu. Nepotvrdí-li sousední výpravčí hlášení o práci osamělého pracovníka 

(vedoucího prací), postupuje se jako při nemožném dorozumění. 

 

 Stejným způsobem se postupuje, pracuje-li osamělý pracovník (vedoucí práce) na 

dirigované trati. 

  

 Nelze-li použít řídícího systému z jednotného obslužného pracoviště k vyznačení 

varovného štítku, musí výpravčí použít  klasický červený varovný štítek dle bezpečnostních 

předpisů SŽDC (ČD) Op 16. Tento štítek se umisťuje na stůl výpravčího.  

 

 Pro vyznačení obsazení dopravní koleje lze použít štítku obsazení koleje (viz Popis 

obsluhy zab. zařízení, článek 6.3). Vzhledem k tomu, že ve stanici jsou pouze izolované části 

kolejnic, nesmí výpravčí vyhodnocovat tuto indikaci jako volnost, či obsazení koleje 

z dopravního hlediska! 

 

 Jiné upamatovávací pomůcky nejsou předepsány. 

 

 

49. Náhradní spojení 

 ŽD D2, čl. 237, 239, 257, 318 

  

 Je-li poroucháno v úseku Šumperk - Petrov nad Desnou jen telekomunikační zařízení, 

ale traťové zabezpečovací zařízení typu RPB AŽD71 je v pořádku, řídí se jízdy vlaků 

pomocí traťového zabezpečovacího zařízení typu RPB.  

 

 Při poruše drážního spojení je možno použít spojení mimodrážního. Výpravčí v žst. 

Šumperk má při volání z veřejné sítě tel. číslo 972 747 495; spojení mobilním telefonem je 

724 341 649. 

 

  Pro spojení dirigujícího dispečera s doprovodem vlaku při „ohlašování“ na 

dirigovaných tratích dle ŽD D3 mají strojvedoucí  Veolia Transport Morava a.s. k dispozici 
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služební mobil dopravce. Seznam těchto tel. čísel má dirigující dispečer uložen na pracovišti. 

 

 Při poruše všech telekomunikačních zařízení, popř. i traťového zabezpečovacího 

zařízení typu RPB, nastává nemožné dorozumění a vlaky jezdí podle rozhledových poměrů. 

 

 

50. Očekávání příjezdu, sledování odjezdu a průjezdu vlaku jiným
 zaměstnancem než výpravčím 

ŽD D2, čl. 975 

 

 Tato povinnost není jiným zaměstnancům určena. 

 

 

51. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty 

ŽD D2, čl. 457, 458 

 

 Za přezkoušení volnosti vlakové cesty v obvodu celé stanice odpovídá výpravčí ve 

službě. Volnost vlakové cesty zjišťuje výpravčí krátce před tím, než se dovolí vjezd vlaku. 

Za normálních rozhledových poměrů tak učiní pohledem. Za snížené viditelnosti, nebo 

nepříznivých rozhledových podmínek, se zjišťuje volnost vlakové cesty pochůzkou. 

 

 V nepřehledném úseku mezi vjezdovým návěstidlem od Sobotína a výhybkou č. 7 se 

považuje za zjištění volnosti vlakové cesty: 

- zjistí-li výpravčí osobně, že vlak dojel celý; 

- dojde-li zpráva ze Sobotína, že vlak nebo PMD dojel celý; 

- když člen obsluhy vlaku oznámí ukončení posunu, a že úsek od vjezdového návěstidla po 

výhybku č. 7 od Sobotína je volný. 

 

 

52. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomoci zabezpečovacího 
 zařízení 

ŽD D2, čl. 458;  Popis obsluhy zabezpečovacího zařízení, čl. 6.3 

 

 Zařízení TEST 11 v závislosti na indikaci izolovaných kolejnic neumožňuje 

zjišťovat volnost vlakové cesty podle stavu na obrazovce. 
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53. Postup při přípravě vlakové cesty 

ŽD D2, čl. 455, 457, 458, 464 

 

 Dříve než výpravčí dovolí vjezd nebo odjezd vlaku: 

 přesvědčí se pohledem na obrazovku, zda mu traťové zabezpečovací zařízení ve 

směru do Šumperka dovoluje odjezd vlaku;  

 přesvědčí se pohledem na obrazovku, zda jsou světelná přejezdová zabezpečovací 

zařízení v předepsaném stavu; 

 vyznačí na obrazovce začátek a konec zamýšlené vlakové cesty; 

 uvolní si „klíč volnosti koleje“; 

 pohledem zjistí v kolejišti volnost vlakové cesty; 

 uzamknutím „klíče volnosti vlakové cesty“ ve vnějším zámku před dopravní kanceláří 

a jeho opětovným vložením do zámku na panelu v dopravní kanceláři potvrdí stavění 

zamýšlené vlakové cesty; 

 vyčká, až zabezpečovací zařízení dokončí zamýšlenou operaci, tj. přestavení výhybek 

do požadované polohy a postavení vjezdového nebo odjezdového návěstidla do 

polohy dovolující jízdu. 

 

 Postup při vjezdu vlaku na obsazenou kolej stanoví Popis obsluhy zabezpečovacího 

zařízení v Petrově nad Desnou. Tamtéž je uvedeno, jak má postupovat výpravčí při poruše 

zabezpečovacího zařízení. 

 

 

54. Současné jízdní cesty 

ŽD D2, čl. 557, 558 

 

 Projíždění všech vlaků je ve stanici zakázáno. 

 

 Současné postavení jízdní cesty u vjíždějících vlaků opačného směru je ve stanici 

zakázáno a zabezpečovací zařízení to neumožňuje. 

 Současné odjezdy vlaků opačného směru jsou povoleny. 

 Současné odjezdy vlaků směr Kouty nad Desnou a Sobotín jsou vzhledem ke 

dvoukolejnému přejezdu v km 0,182 a 18,680 zakázány! (Viz dokument Drážního úřadu čj. 

20-0289/06-DÚ/Kukla ze dne 19.5.2006.) 

 

 Blíží-li se ke stanici současně dva vlaky opačného směru, dovolí výpravčí, vzhledem 

k obtížnějším rozjezdovým poměrům při zastavení (stoupání), přednostně vjezd vlaku ze 

směru od Šumperka nebrání-li tomu jiné okolnosti, jako bezpečnost cestujících, předzváněcí 

doba přejezdu v km 0,307 apod. 
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55. Výprava vlaku s přepravou cestujících návěstidlem.   

       Výprava vlaku telekomunikačním zařízením. 

ŽD D2, čl. 502, 506 

 

 Ve stanici není povolena žádná výprava vlaků na postavení hlavního návěstidla. 

Povoleno je pouze vypravit Lv vlak telekomunikačním zařízením (služebním 

mobilem) na šumperském zhlaví do Šumperka. Před skupinovým návěstidlem S 1-3 nesmí 

být v tu dobu připraven k odjezdu žádný jiný vlak, byť i na jiné koleji. Strojvedoucí Lv 

rozkaz k odjezdu opakuje.  

 

 Výpravu vlaku pomocí rozhlasového zařízení ve stanici nelze používat vzhledem k 

nedostatečné slyšitelnosti. 

 

 

56. Opatření k zajištění bezpečnosti cestujících    

ŽD D2, čl. 516, 518, 520, 523, 524 

 

56.1. Všechny vlaky musí zásadně zastavit před přechodem pro cestující (společný pro třetí 

až druhou dopravní kolejí) před dopravní kanceláří.  

 

56.2. Výjimku tvoří případ vlaku, vjíždějícího při křižování na první, resp. druhou dopravní 

kolej ve směru od Koutů n. D. (Sobotína), kdy musí strojvedoucí zastavit svůj vlak na 

takovém místě, aby uvolnil zadní izolovanou kolej (ale tím by se čelo prvního vlaku dostalo 

za zmíněný přechod). V takovém případě musí strojvedoucí následně přijíždějícího druhého 

vlaku ve směru od Šumperka snížit rychlost na 5 km/hod. s pohotovostí zastavit před 

vyskytnuvší se překážkou. V tomto případě je povolena výjimka z dopravního předpisu ŽD 

D2 a přijíždějící druhý vlak nemusí zastavit před čelem stojícího vlaku.  

 

56.3. U všech pravidelných vlaků se místo zastavení neurčuje; strojvedoucí se řídí platným  

grafikonem vlakové dopravy, znalostí místních poměrů a délkou vlaku. V mimořádných 

případech určuje způsob zajištění bezpečnosti cestujících vždy výpravčí. 

 

56.4. Nákladní vlak (PMD) ze všech směrů musí po zastavení vždy uvolnit zadní izolovanou 

kolej. 

 

56.5. Ve všech případech, kdy by mohli být cestující ohroženi jízdou vlaku nebo posunu po  

koleji bližší k výpravní budově, musí být zajištěna bezpečnost cestujících (uzavřením dveří 

vzdálenějšího vlaku, střežením těchto dveří obsluhou vlaku a pod.). 

 

56.6. Jako přístupová cesta (bezbariérová) pro osoby se sníženou pohyblivostí je určen 

zvýšený nájezd hlavního vchodu do budovy.  Pro přístup k vlakům se používá zásadně 

přechodu před dopravní kanceláří. 
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57. Odjezd vozidel náhradní dopravy 

SŽDC (ČD)  D 7/2 , čl. 143,) 

 

 Vozidla náhradní přepravy (autobusy) mají pro nástup a výstup cestujících určenou 

část místní komunikace (popř. zpevněnou plochu) u zahrádky směrem ke kouteckému zhlaví.

 Autobusy nesmějí od výpravní budovy žst. Petrov nad Desnou odjíždět bez souhlasu 

výpravčího. 

 Místa zastavení na přilehlých zastávkách určuje Rozkaz o zavedení GVD. V 

mimořádných případech určí místo zastavení výpravčí. 

 

 

58. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům 

 

 Následné vlaky se ze stanice Petrov nad Desnou vypravují v mezistaničním oddíle. 

 

 

59. Obsluha přejezdového zařízení světelného (PZS) a postup při
 poruchách 

ŽD D2, čl. 865, 874, 875, 883;  SŽDC (ČD) Z2 příloha č.6 čl. 26, 28, 37,50;  Popis obsluhy 

zabezpečovacího zařízení 

 

Všechna PZS na trati ŽD Šumperk - Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou - 

Sobotín  kontroluje, popř. obsluhuje výpravčí dálkově pomocí jednotného obslužného 

pracoviště JOP. Při jejich obsluze se postupuje dle Popisu obsluhy zabezpečovacího zařízení. 

 

 Výpravčí (dirigující dispečer) má povinnost sledovat činnost PZS při každém 

sjednávání jízdy vlaku nebo PMD. Při poruše PZS zpravuje vlaky písemným rozkazem. 

 

 Na skříňce nouzové obsluhy u výpravčího je umístěno tlačítko, jehož pomocí lze 

uzavřít/otevřít nouzově PZS v km 0,307 tratě Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou. Toto 

tlačítka se musí použít před nezabezpečeným vypravením vlaku (PMD), popř. při posunu, 

blíží-li se posunový díl k přejezdu v obvodu ovládacího úseku 1 JK. V každém případě je 

třeba dodržet předzváněcí dobu na přejezdu (viz Popis obsluhy zabezpečovacího zařízení 

TEST 11).  

 

60. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZS 

ŽD D2, čl. 865, 875 

 

 Seznam PZS v přilehlých úsecích stanice včetně kilometrických poloh k ovládání 

přejezdů je uveden v tabulkách čl. 22 C tohoto Staničního řádu.  
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 Zůstane-li přejezd v km 0,307 na trati Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou po 

projetí vlaku (PMD) dál ve výstraze, má dirigující dispečer možnost pomocí funkce NOT na 

řídícím systému okamžité zrušení (zavedení) nouzového otevření přejezdu.  

 

 Zůstane-li v úseku PZS (v km 19,649 až vjezdové návěstidlo žst. Petrov nad Desnou) 

stát vlak (PMD) déle jak pět minut (např. vjezdové návěstidlo nepovoluje vjezd do žst. 

Petrov nad Desnou), uvede se výstražné zařízení PZS v km 19,649 znovu do činnosti. V 

takovém případě musí výpravčí vypnout výstražné zařízení z činnosti dle Popisu obsluhy 

zabezpečovacího zařízení, ale až po zjištění příčiny a přesné polohy stojícího vlaku. 

 

 

61. Správkové vozy a jejich opravy 

SŽDC (Op) 16 čl. 113, ČD V 62 čl. 112, 124, 265, 276, 329, 349,  

 

 Prohlídky vozů a jejich opravy si zajišťuje každý dopravce sám dle interních předpisů. 

V případě potřeby určí výpravčí místo na manipulačních kolejích, kde se může správkový 

vůz odstavit k opravě. 

 

 

62. Posun mezi dopravnami 

ŽD D2 čl. 810, 811, 875, Popis obsluhy zabezpečovacího zařízení 

 

 Posun mezi dopravnami na přilehlých mezistaničních oddílech se řídí všemi 

ustanoveními dopravních předpisů na ŽD. 

 

 V případě nezabezpečené jízdy vlaku (PMD) přes přejezd v km 0,307 na trati Petrov 

nad Desnou - Kouty nad Desnou musí výpravčí nejdříve přeložit řadič (tlačítko) na skříňce 

nouzové obsluhy a vyvolat tím výstrahu a tím následně uzavřít přejezd. Pozor, nezabezpečená 

jízda vlaku, PMD nebo posunu se smí uskutečnit až po uplynutí předzváněcí doby (viz Návod 

pro obsluhu zabezpečovacího zařízení typu TEST 11).   

 

 

63. Povolenky 

ŽD D2, čl. 321, 325, 341;  Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah 

 

 Povolenka má bílou barvu; číslo povolenky je 3661/3 a platí pro traťovou kolej 

Šumperk - Petrov nad Desnou. Uložena je u výpravčího v žst. Šumperk. 

  

 Jízda na povolenku za výluky dopravní služby v žst. Petrov nad Desnou je řešena v 

příloze Staničního řádu žst. Petrov nad Desnou. 
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64. Způsob vlakové dopravy za nemožného dorozumění 

ŽD D2 čl. 318 

 

 Jízdu podle rozhledových poměrů nařizuje v traťovém úseku Šumperk - Petrov nad 

Desnou šumperský výpravčí. 

 Na dirigované trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – 

Sobotín se jízda za nemožného dorozumění řídí přesně stanovenými podmínkami dle 

předpisu ŽD D3 (čl. 105 až 109).  

  

 

65. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy 

ŽD D2 čl. 43, 237 

 

 Při telefonních dopravních hovorech, hlášeních a zprávách je povoleno používat 

zkrácené názvy sousedních stanic.  

 Pro trať Šumperk - Petrov nad Desnou je povoleno používat zkratku Petrov.  

 Pro zastávku na trati Šumperk - Petrov nad Desnou se mohou používat zkratky takto: 

Vikýřovice U Penzionu  - zast. Penzion; 

Vikýřovice   - Vikýřovice; 

Vikýřovice Lesní  - zast. Lesní. 

 Pro dirigované tratě platí zkratky, uvedené v ŽD D3-1 a ŽD D3-2. 

 

 

 

F. USTANOVENÍ O POSUNU 
 

66. Základní údaje o posunu 

ŽD D2 čl. 625, 633, 638, 639, 661  

 

 Stanice tvoří jeden posunovací obvod. 

 Výhybky jsou při posunu obsluhovány buď ústředně výpravčím z dopravní kanceláře 

pomocí elektromotorických přestavníků (výhybky č. 1,3, 6,7 a 9), nebo ručně členem obsluhy 

vlaku, popř. výpravčím (výhybky č. 2,4,5 a 8). 

 

 Při odstavování a dobírání vozidel plní povinnosti zaměstnance řídícího posun člen 

obsluhy vlaku. Vyžaduje-li to situace určí zaměstnance řídícího posun výpravčí, popř. může 

plnit tyto povinnosti i samotný výpravčí. Převezme-li tyto povinnosti výpravčí, nesmí to být 

na úkor dopravních povinností výpravčího.  

 

 Za správně postavenou posunovou cestu (nebo jen její část) ručí zaměstnanec, který 

přestavil výměny pro zamýšlený posun. 
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67. Povinnosti  zaměstnanců  při  posunu 

ŽD D2 čl. 661, 714, 719, 733, 7635, 752, 758, 778, 784, 787, 801 

 

 Pro posun platí zásady, stanovené v předpise ŽD D2, doplněné místní úpravou dle 

Staničního řádu  a předpisem Popis obsluhy zabezpečovacího zařízení , kap. 5.2.1 a 7.6.10. 

 

 O posunu SHV, či posunu bez posunové čety viz článek 76 Staničního řádu. 

 

 Při jízdě posunového dílu přes výhybky číslo 1, 3, 6. 7 a 9 musí být dotčená posunová 

cesta zajištěna přeložením řadiče výhybek na skříňce nouzové obsluhy.  

 

  

67.1.  Postup při posunu osobních vlaků   

 V železniční stanici Petrov nad Desnou je zaměstnancem, řídícím posun osobního 

vlaku, člen obsluhy vlaku. 

 Místně stavené výměny obsluhuje tato obsluha vlaku. 

 Výměny, stavěné elektromotorickým přestavníkem (výhybky č. 1,3, 6, 7 a 9) 

přestavuje výpravčí dle požadavku zaměstnance, řídícího posun. Zaměstnanec, řídící posun, 

může zahájit posun přes takové výhybky až po obdržení souhlasu k posunu od výhybkáře (v 

tomto případě výpravčího) prostřednictvím vysílačky, mobilu, popř. ústně. Souhlas k posunu 

pak platí jen pro přilehlý obvod těchto výhybek. 

 

67.2.  Postup při posunu nákladních vlaků s posunovací četou  

 Posun s posunovou četou řídí vedoucí posunové čety. Při jízdě přes výhybky s 

elektromotorickým přestavníkem spolupracuje s výpravčím.  

  Ručně stavěné výměny přestavuje člen posunové čety na příkaz zaměstnance, 

řídícího posun. 

 

67.3.  Posun speciálních vozidel a traťových strojů  

 Posun se organizuje jako posun bez posunové čety. Pokud neurčí výpravčí jinak, je 

zaměstnancem, řídícím posun strojvedoucí (řidič) speciálního vozidla, který zároveň 

obsluhuje místně stavěné výhybky. 

 Výměny, stavěné elektromotorickým přestavníkem (výhybky č. 1, 3, 6, 7 a 9) 

přestavuje výpravčí dle požadavku strojvedoucího speciálního vozidla. Zaměstnanec, řídící 

posun, může zahájit posun přes takové výhybky až po obdržení souhlasu k posunu od 

výhybkáře (v tomto případě výpravčího) prostřednictvím vysílačky, mobilu, popř. ústně. 

Souhlas k posunu pak platí jen pro přilehlý obvod těchto výhybek. Jízda přes tyto výměny 

musí být vždy zabezpečena pomocí řadiče na pultu nouzové obsluhy.  

 Zvláštní pozornost je třeba věnovat určení povoleného rozsahu posunu, včetně doby a 

obsazení dopravních i manipulačních kolejí. 

 

 Pro posun přes přejezdy v obvodu stanice platí ustanovení článku 75 SŘ.  

 Způsob posunu bez posunové čety je popsán v článku 76 SŘ. 
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68. Posun na kolejích, určených pro jízdy vlaků 

ŽD D2 čl. 714, 1446 

 

 Svolení k posunu a obsazení dopravních kolejí se nemusí zapisovat. Obsazení 

dopravní koleje však musí výpravčí vyznačit dle bodu 48 SŘ (Používání upamatovávacích 

pomůcek). 

 Při jízdách vlaků a PMD, které nespolehlivě ovlivňují kolejové obvody, nebo úseky, 

musí výpravčí v Petrově nad Desnou sledovat, jak se jízda vlaku (PMD) projevuje indikací, 

popř. zda při jízdě přes přejezd typu PZS byla vyvolána výstraha na přejezdu (pokud nebyla 

vyvolána, musí se jednat jako při jízdě na rozkaz Op, část A).  

  Pokud jsou ve vlaku (PMD) zařazena taková vozidla, musí na tuto skutečnost  

upozornit výpravčí v Petrově nad Desnou výpravčího v Šumperku. Současně se musí zavést 

mezi oběma stanicemi telefonické dorozumívání. 

 

 

69. Posun vzhledem k jízdám vlaků 

ŽD D2 čl. 719,  

 

 Rušící posun musí být ukončen a vlaková cesta uvolněna nejpozději 5 minut před 

příjezdem všech druhů vlaků ze všech směrů. 

 

70. Podmínky pro posun na návěst „Posun za námezník“ 

ŽD D2  740 

 

 Posun na návěst „Posun přes námezník“ se smí organizovat jen u nákladních vlaků. 

 Návěst „Posun přes námezník“ dává výpravčí v úrovni dopravní kanceláře. Při vjezdu 

vlaku od Šumperka, který má vjet bez zastavení na tuto návěst směrem na Kouty nad Desnou, 

odpovídá výpravčí za uvedení PZS v km 0,307 do činnosti 

 

 

71. Podmínky pro posun za označník 

SŽDC (ČD) D2 čl.752,  Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah) 

 

 Je-li prováděn posun za označník směr Kouty nad Desnou, musí být uvedeno do 

činnosti PZS v km 0,307. 

 Posun za označník směrem k Šumperku nesmí výpravčí v Petrově nad Desnou 

povolit, je-li na cestě ze sousední stanice (Šumperk) vlak (PMD), nebo je udělen do 

Šumperka traťový souhlas.  
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72. Místní podmínky pro posun 

 

ŽD D2 čl. 625, 633, 639, 646, 661, 697, 714, 1446 

  

 U osobních vlaků lze pro účely výpravy vlaku při přestavování z jedné dopravní 

koleje na jinou dopravní kolej využít ustanovení dopravních předpisů a změnit jízdu 

posunového dílu v jízdu vlaku, aniž by posunový díl zastavil. 

 

 Převezme-li výhybkář (obsluha vlaku, výpravčí) pomocné stavědlo při posunu 

(výhybky číslo 2/4, 5/8, musí o tom předem vyrozumět zaměstnance, řídícího posun, a 

dohodnout způsob provedení posunu. 

 

 Stanice Petrov nad Desnou není vybavena kolejovými obvody, ale pouze 

izolovanými kolejnicemi. Na základě indikace těchto izolovaných kolejnic je nepřípustné 

zjišťování volnosti vlakové, nebo posunové cesty. 

 

 S ohledem na souběh tratí od Koutů nad Desnou a od Sobotína nesmí být  

organizována žádné souběžné jízdy vlaků, nebo posunu přes úrovňový přejezd v km 0,182 /  

18,680 (strážní domek). Viz rozhodnutí Drážního úřadu čj. 20-0289/06-DÚ/Kukla ze dne 

19.5.2006. 

  Výstražný kolík, vztahující se k tomuto přejezdu, platí pro obě trati (směr Kouty n. D. 

a Sobotín).   

 

73. Odstavování vozidel na kolejové spojky 

ŽD D2 čl. 639 

 

 Odstavování vozidel na kolejových spojkách je v celém obvodu stanice zakázáno. 

 

 

74. Posun na kolejích ve spádu 

ŽD D2 čl. 733, 1258;   ČD V 15/1 čl. 342 

 

 Celá stanice leží na spádu ve směru do Šumperka (viz článek 42. A). 

 Posun odrazem je povolen jen směrem ke stoupání trati. 

 Posun spouštěním je ve stanici povolen jen na kolej, obsazenou řádně zajištěným  

vozidlem.  

  Posun trhnutím je zakázán v celém obvodu stanice. 

 

 Každá mimořádná zásilka musí být předem projednána s provozovatelem dráhy. S 

mimořádnými zásilkami se smí posunovat, jen pokud je zavěšeno hnací vozidlo.  
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75. Posun přes přejezdy 

ŽD D2 čl. 735   

 

75.1  Přejezd v km 0,307 

 V obvodu stanice Petrov nad Desnou je jeden přejezd, vybavený světelným 

zabezpečovacím zařízením (km 0,307 v úseku tratě Petrov nad Desnou - Velké Losiny). Při 

posunu ovládá jeho činnost výpravčí řadičem na skříňce nouzové obsluhy. Přesný popis 

obsluhy je stanoven v Popisu obsluhy zab. zařízení. 

 Posunuje-li pouze samotné hnací vozidlo ze stanice směrem na koutecké zhlaví, 

nemusí se PZS v km 0,307 uvádět do činnosti, ale hnací vozidlo musí zastavit ještě před 

přejezdem v km 0,182 (strážní domek).  

 Má-li posunující hnací vozidlo (PMD) přivěšen alespoň jeden vůz, musí výpravčí 

uvést PZZ v km 0,307 do činnosti a po skončení posunu ihned ukončit činnost PZZ (nebo 

výstrahu na PZZ zrušit, trvá-li posun déle).  

 Pokud PZZ v km 0,307 není v činnosti, musí být o tom strojvedoucí hnacího vozidla 

(PMD) alespoň ústně zpraven. V takovém případě musí být přejezd střežen. 

 

75.2 Přejezdy v km 0,182 a 18,680 (strážní domek) 

 Na zhlaví směr Kouty (km 0,182) a Sobotín (km 18,680) je přejezd ke strážnímu 

domku. Přejezd je zabezpečen výstražnými kříži. Vzhledem k šířce přejezdu je přes tento 

přejezd zakázána souběžná jízda drážních vozidel a to jak vlaku, tak i posunu, včetně PMD. 

Výstražný kolík platí pro obě dopravní koleje (viz bod 72 SŘ). 

 

 

75.3. Přejezd v km 18,275 

  Na šumperském zhlaví je dvojkolejný přejezd (km 18,275), zabezpečený 

výstražnými kříži.  

 

75.4. Pro posun přes všechny přejezdy ve stanici platí podmínky, stanovené dopravními 

předpisy na ŽD. Pokud je nutné střežit přejezd, určuje zaměstnance ke střežení přejezdu 

zaměstnanec, řídící posun. 

 

 

76. Posun bez posunové čety 

ŽD D2 čl. 758, 761, 762, 767, 771, 772 

 

76.1. Posun bez posunové čety smí být prováděn jen výjimečně, pokud není ve stanici jiný 

vhodný člen posunové čety. Sunuto smí být maximálně jedno přivěšené vozidlo, pokud 

strojvedoucí může přehlédnout kolej před sebou. 

 

76.2. Při posunu bez posunové čety je zaměstnancem řídícím posun strojvedoucí a výpravčí 

vykonává funkci výhybkáře 

   

76.3.  Při posunu bez posunové čety zpraví výpravčí osobně a přímo strojvedoucího 
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o postupu při posunu a o mimořádnostech dle předpisu ŽD 2 čl. 759. 

 

76.4.  Všechny výměny v zamýšlené posunové cestě, včetně výměn, stavěných  

elektromotorickým přestavníkem (výhybky č. 1,3, 6, 7 a 9) přestavuje výpravčí. Strojvedoucí 

řídící posun může zahájit posun přes takové výhybky až po obdržení souhlasu k posunu od 

výhybkáře (v tomto případě výpravčího) prostřednictvím vysílačky, mobilu, popř. ústně. 

Souhlas k posunu pak platí jen pro přilehlý obvod předem domluvených výhybek. 

 

76.5.   Výpravčí se smí zúčastnit takového posunu jen za podmínky, že při opuštění svého 

stanoviště nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.    

 

76.6.   Při jízdě samotného hnacího vozidla přes přejezdy, zabezpečené jen  

výstražnými kříži se musí strojvedoucí chovat tak, jako by obdržel rozkaz Op část A. Dále 

platí článek 75 SŘ (Posun přes přejezdy).  

 

76.7. Zkoušku brzdy posunového dílu dle předpisu ČD V 15/I výjimečně vykonává 

výpravčí. 

Při posunu bez posunové čety střeží odstavené vozy výpravčí. 

 

76.8. Posun za odjíždějícím vlakem je zakázán. 

 

 

77. Posun trhnutím 

ŽD D2 čl. 697 

 

 Posun trhnutím je ve stanici zakázán. 

 

 

78. Zarážky, kovové podložky a dřevěné klíny 

ŽD D2 čl. 778  784, 785, 786, 787, 801, 802 

 

 O zajištění odstavených drážních vozidel viz kap. 42 A  SŘ (Zajištění vozidel proti 

ujetí). 

 Zarážky (6 kusů) jsou uskladněny na stojanu v zádveří dopravní kanceláře. Nepoužitá 

jedna kovová uzamykatelná podložka je uschována v úschovně (místnost č. 3). Spolu s další 

kovovou podložkou. Tato druhá kovová podložka může být dočasně uložena na rampě na 

dobu nezbytně nutnou. 

 Podložky z úschovny vydává výpravčí osobně. 

 

79. Posun mechanizačními prostředky 

 

 Stanice není vybavena prostředky na provádění takového posunu.  
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G. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ 
 

80. Použití mimořádných vlakových cest ve stanici 

ŽD D2 čl. 510, 523 

 

 Jízdu po koleji páté (manipulační) může výpravčí dovolit jen ve zcela nezbytných 

případech, při mimořádných událostech a při nepřepokládaných výlukách, kdy jsou všechny 

dopravní koleje nesjízdné. U plánovaných výluk to musí dovolit výlukový rozkaz. 

 Před povolením takové jízdy musí výpravčí zpravit doprovod vlaku, upozornit je na 

boční rampu a část budovy traťových zaměstnanců, které jsou v profilu. Doprovod vlaků 

upozorní cestující a zajistí dveře vozů. Rychlost jízdy vlaku nesmí překročit 5 km/hod. 

Strojvedoucí sleduje i vlak vzadu a v případě nebezpečí okamžitě vlak zastaví. 

 

 Způsob zabezpečení vlakové cesty je stejný jako při jízdě kolem neobsluhovaného 

návěstidla (viz Popis obsluhy zabezpečovacího zařízení ve stanici Petrov nad Desnou). 

 

 

81. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů 

ŽD D2 čl. 36, 37;    dále předpis provozovatele dráhy ŽD P 2, vnitřní předpisy provozovatelů 

dopravy, Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah 

 

 Nejkratší dobu pro poznání místních a traťových poměrů na ŽD se určuje ve smyslu 

předpisu ŽD P 2 pro zaměstnance provozovatele dráhy. Pro funkci výpravčího to je 10 dní, 

včetně tří nočních směn. U ostatních zaměstnanců, pracujících na trati (včetně strojvedoucích 

PMD) určuje dobu poznání vedoucí organizace provozovatele dráhy pro každý případ 

individuálně. Evidenci poznání (zácviku) vede přednosta stanice. 

 

 Jednotliví dopravci, kteří provozují dopravu na trati ŽD dle smlouvy s 

provozovatelem dráhy, si určují minimální dobu pro poznání místních a traťových poměrů 

sami, ve svých interních předpisech. Evidenci o poznání tratě a seznámení se základní 

dopravní dokumentací (ZDD) vedou příslušní dopravci, kteří zároveň ručí za to, aby byly  

vždy splněny podmínky výkonu dopravní služby svých zaměstnanců. 

 

 Vzhledem k tomu, že železniční stanice Petrov nad Desnou a Šumperk jsou stanice na 

styku dvou drah (ŽD a ČD), musí být oba sousední výpravčí prokazatelně seznámeni vždy o 

tom, že konkrétní drážní vozidlo cizího dopravce může být vypraveno na trať ŽD.  
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82. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností
 pohybu a orientace 

ŽD D2 čl. 60 

 

 Bezpečný přechod přes koleje osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

zajistí na požádání výpravčí, popř. z jeho příkazu člen obsluhy vlaku ve stanici. 

 Jako přístupová cesta (bezbariérová) pro tyto cestující je určen zvýšený nájezd 

hlavního vchodu do budovy.  Pro přístup k vlakům se používá zásadně přechodu před 

dopravní kanceláří. 

 

 

83. Seznam povolených výjimek a udělených souhlasů z předpisů
 ŽD ve vztahu ke Staničnímu řádu 

 

 Zatím neobsazeno. 

 

 

 

84. Bezpečnostní štítek 

SŽDC (ČD) OP 16, čl. 30, 32, 36 

 

 Zabezpečovací zařízení ve stanici Petrov nad Desnou je ovládáno z jednotného 

pracoviště výpravčího. Výpravčí zapíše žádost zaměstnance, požadujícího uplatnění 

bezpečnostního štítku, do telefonního zápisníku dle zásad předpisu SŽDC (ČD) Op 16. Poté 

na obrazovce JOP vyznačí symbolický bezpečnostní štítek tyrkysové barvy dle zásad 

stanovených v Popisu obsluhy zabezpečovacího zařízení. Text na varovném štítku musí být 

stručný.  

 Pro vyznačení dlouhodobě obsazené dopravní koleje na obrazovce monitoru se 

používá symbolický bezpečnostní štítek červené barvy dle zásad, stanovených v Popisu 

obsluhy zabezpečovacího zařízení. 

 Vyznačení bezpečnostního štítku na obrazovce se používá přednostně. V případě 

poruchy, znemožňující použití obrazovky, se může použít klasického štítku dle zásad 

předpisu SŽDC (ČD) Op 16. 
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Seznam příloh Staničního řádu v železniční stanici Petrov 
nad Desnou 2012 

 

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  

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  
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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 Seznam zaměstnanců odborně způsobilých a pověřených k obsluze 

elektrických zařízení 

 

29 Seznam zaměstnanců odborně způsobilých a pověřených k obsluze 

určených technických zařízení 

 

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

31 Opatření ředitele ŽD: č.02/06,  

32 Rozkazy přednosty stanice: č. 05/2007,  

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

ŽD 

 

 
 

 

 

 

 


