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3. udržovaúpracovní xBístnosti světlé, čistéa prosté
prachu,, stara.ti Be o jejich iádaé osvětleni, wtápění a větrání, aloaiati všechrry ocbranné poruůc}y
a učiliti vůbec vĚe, aby zdraví zaměsttra,nců .bylo

co nejvíce šeťeno;

4. pečova.ti o výběr, poučerrí,uácvilr

svých zaeěstnanců;

a

§tal-li se odškodrrěný úraz před 1.

19{0, přísluši i

a) důclrodcůmjako čtvrtletrrí vý;lomoc při
šeni schopnosti qídělku úlszem

1óVo
6O/"
yice \ež 60vo do 70% .
od,

zapracování

vjce \ež 7o7o, métrě !ež !oo%

prrnl pomoci.

VĚichni zaměsťnánci podnilrů úrazově pojiĚtě!ých
jsou povinni použivati ochranných zařízenía ochTa!uých prostředků, poěi!8tlsi v zaměst!á.ni obezřélel
dbáti vilcb předplsů_ a ,rnřízení,. vydaných ua ochranu jejich životr a zdravi, a spolupúsobiti pň proÝádění zábrsny úrazu. Předáci, tdsťi, diloved,ouci a
provozní iaŽen;ýři mají bdíti uad rťím, aby ochraanó
předpisy;byly zachovává.ny; sarni jsou povilni cho-

50% do

líce lež 55/a do

5. s!_olu,pů§obiť při prop9.gaci ábrany úrazů;
6. postBlati se o řádné, včasnéa oilborné po§kytůtutí

.

červencem

.

o !00/o a bezBoc!ým

b)

'.

.

zrneu-

K 100.*,
K 150.-,
K 200.-,
K 250.,
K 300.

,

;

po.au§ť{ilýE ydovám, příbuar]řlo vzestup!é linie,
dětem, vnukům a sourozenců'n čťWtlEtní,.jpomoc po 100 K.

íIčiúnost.

Zákoa v novéu aněuí nabyl účirrrostidrrem 1. ledna
1944 s výjim}ani v čláL,uku uvedenýTuir Platí pro
příkladaě.
vať se
nároky
oa odškodnění, stal-li se odškodnitelaý urez
.- eEnové ávodního výboťu (u" čMD důvěrnickýclr
plosi[ci
1943.
31.
!o
sborů) jsou povinni §polupůsobiti na zábraně úrazů.
Nadlopšení 6taroilůcho.1cům.
osobá.ur, které v době úrazu ještě neitosáhly 21.
lokú věku, přigl!Ěí, utrpěly-li úraz v době od, 1. července 1921 do 30. červne 1940, 2a dobu od 1, ěervence 1940 lebo od pozdějšíbod!e, jíDrždowšily nebo

dolrší21, rbk věku, důchod přepočtený poille ročníbó prácovního qidělku K 7200.-, rpokuď nebyl za,
počitatelirý výdělek stgnoven čast]rou rlyĚĚí.

V. Skach
5.

& to:

l
'

§Ei 5e vyskyto,
vati určitévlakové ěíslo jen jedrlou.
b) Tbké v obvodu je&loho ředitelstvi nemaji býL,
pdl§ud moálo, dvě §tejná vla.lrová čísla.
c) V zasadě je uáio Uchýoh čí§e! pro směr ze zápe;du rra východ a z jlhu rra sevér, pro směI
opaúný pa:Ir óse1 sudý{h, Pojem ,.zečáLek,
konec dirátry" nové dopra,lalí předpisy netéžesta,Ejci a. tl8. téžeJt.8ti

dbsahují.

d) Každý vla.k podfžísvé čís'loze své vlalro|vor-

,

.

rré st&nice až do wé cílovéslauiée, i když
projíždiTíce ae"ž jeilnou tra6, anř se příblíží

městnaaců želeaie ítaz tak{ odborovó skupině zaloěstnalců železnic v Praze.

staB,ove!ém]Ll směru pojižděDýcb ťratí, a bez
ohledu De to, jsou-li po cestě piiiláváay aebo
odst&vovány uŤčitéskupiny vozů.
e) vl8koŤÁ číslaseuspořádaji ve výchoáců sta' Jticíc}t v zá§adě v stitn€ticlréú pořadl, počínajíc od půlnoci; obdfá tedy ?r!!]í íp'o půhoci
odjíždějíciÝla& uejnrřši čí§lo. Na později
vtláilané vlalry je, pollud oroáro, pamatovartj

f)

Dvojice

,!,]drec]rórlíb někteqýoh čisel v pdř8.dí.
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k

sobě oáležejícíolivlalrů se očísluji

že lid}ré čís).oje uižšínež sudé, rra př.
r5lL6, 230312304 a p0& (nilroliv 16i17, 2304/
teJk,

2306).

g) Pokuil polob& vla.ku nebo jelro ulěeli zůstává
v lových obdobícá jízdníhořádu beze změny,
neni býii méněno gui číslovla.lru.
h) Fro vla,ky osoibuí dopraty jsou.vyhrezela
číslaod 1 do 4999 a pro vlaky naidadílípak

či§la od 5000 do 19.999.
a) Přepychové vlaky, rycblíky a §pěĚné vlaky
ěísly ot1 1 do 299. Čbla u,rčuje
§e oanÉČují

Binisteí§ťvo dopr8vy

s

teebniky.

p) osobui vlalry se oaačujíčlsly od 301

do

4999, při čemžjednotlly e desítky před§tarrljí pořadové číslovlaku a sta a případně

1r

:

W

Ke kouci ještě je ti€b8. pňpomenouti, že je v ájmu zeměstnance, kteÝ utrpi úraz, aby se sárn postalal o řáťlné llášeoíúrazu své §lužebaě a aby žádal sepsáaí úrazového protokolu. V kďdém případě
ohlá§í bud' zra!éný §ám, nebo mlgtní,skupins, za-

Jízdnl řád v zrcadle nových dopravních
předpisů

čist,bvání viaků: Fro čístovánívlaků byly
přijaty již ,dříve Zá§a.dy plahé u Ťišských dreíl,
a) V

Důležitízíspda.

tisíce traťovou serii, j€ž je pro každou trať
jednoho ředitel§tvi drah ji!á. Treijové selie

pro jednotuvÉ trati určuje mili§terstvo
dopravy a techniky.

y)

U lákladnich

vlaaů nevyjadřují vla-

s|éxou 8kupi.oového,

a to:

ková číslatiEťovou pří3luĚno§t; jejich
vlaková čisle jsou rozčleněda poalle sy,

§pěfué nákladni

vlaky

vlalry pro př€praÝu

dobytka

.

.

čísly5.101,,

Iehké sběrué vlalry
průběžaÉ*á.kle,doy vlaí*y

místníuákladní vlaky
pŤlpaaule

,,

]

r

náJrladlí vlalty

vozy,,.:,..,

s

prázdnými

5.6015.8016.1018.001_

9,900

11,001-11.999
10.101_10.999

číslaspěšných náklsd_nich vlaků, pruběžaýcb nátteolicn vlE]á & nákladních v181rů s prázd!]foi vozy
Jsou, Iozčle!ěn8 ještě skupirrově poille jedlotuvých
ř€ditelství alťah a určuje je mínister§tvo dopIavy a
.techliky.
.: čisty 12.001-14.999
strojové vlalry
přestaÝoýaci vtaky . ,
,, 16.001-16.999
vl8ky pro zvláĚtni účely.
,, 17.001-18.999
pr&covlí vlalry
. ,, 19.001-19.999
prů,běžrréaákladni vla]ry podle
potřeby

(Bdg)

,,

ó] Ppbočné*)vlalry v

stanice, a to i tehdy, jestliže přeal v§tupem
na oilklolovou lrať rteto po jejím opuště]lí
jede vc §vém původaim jízduím řádu. Nast8loJi odlrloněd až po odjezdu z vlakotvonlé 6ťanice, obdržívlak odldonové číslo
až ye §lanici, v fiž byl odlrloI1ěIr Převed€ui

5,590
5.799
5,999
7.s90

dopravy ne jiné traťi, jež bylo provedeuo
k odlehěeDi určitétrati nebo stenice, nepov&žuje sB z& odklo[, jestliže byla směrovací
cesta (:měrovací předpisy) uebo dopravni
cesta trvale změrrěna.
ch) Zv]áširtívl&ky y o§obní dopravě se označuji

i)

90.001-90.999

.

uá,lrladové dopravě maji
§tejné či§lo jako kmenový vla,Ir s tím rozdílem, že u pěticiferných číselse změdi

se však na prvéúmí9tě ěíslice 6, 7

(čísla50.001_50.599 jsou

a

vybíazela

a jako odkloněný
vlak by se jmenoval: buď 66021 nebo
?6021 neb 86021. Nátrladnt vlak s prázilrrebo 36021 neb 46021

'

trými vozy 10.021 obdržet by jako pobočný
číslo20.021 nebo 30.021 aeb 40.021,

\"l81k

k)

8.

zvláštním účelům.)Podle uveťleuébo jme,
no,val by se tedy pobočlý vla} k prtběžnérnu nálrladnímu vlaku 6021: buď 26021

jalro odkloněný číslo60,021 Debo

70,021

neb 80.021. Čís[&§trojoťcfu, vlal!ů, pře§tavovacíoh vlakú a vlalrů pro zvlášťníúče'ly

j&kož i pŇÉžnýchná"
lrl8dnídh vlarlrů (90.001,99.999) se ne-

(č. 12.001-19.999),

směji měÍlili na číslaodkloněných.
T!,lo vlaky podrži svá číslai tehdy,
j§olr-li od}loněny, oebo obdrá číslo
onoho vlo,ku, v jeho' jízfuímřádu jedou
.

(číslořáilu), odkloněný vlak jede s oillrlo,
lovým čí3l9mz vlakotvorné až do cilové

"') Pobofué vláky J;ou tBkové v]aky, lež vtrě]!te!é náce§tdé odbočné §taltcl lavazují rle uťěllý vlBlr (tqnenový
vlak) E buď,v Léto §tsnd§l přejímaji přímévory lebo zátěž a tÝoři plimé č€"goÝé poklrčová,Dt; {Púvodnl kmelový
vtrak se rozdrojule ru. dvé vétve, z Elchž Jedn& Je poklaěovár ín kmenového vlBkú'& druhá tvoíI Jeho pobočný
vls.k. vzÁJgmná §pojlto§r Jc vyjédřenc v čí5};vlal(u
|v osobnl dopraÝě !o, př. íychlky D 9174 a D 20sl2l4,

tirte ryclrlfty n 208/214 č, Tlrebová-PřeŤov Jsou pobočnýml v.]aky lr lyc}tlilóIl D 9/14 PŤa]'a-Č, fieĎovd-Brrlo; podobně Je toIBu u,ťyc}t]íku D 85/86 a D
13s/188, D 61/62 a D 161/162 á. j.I)

Pro přestavovací (obslu}rovaci) vlaky, kťeréncopouštějí trať po dotu manipula€e, se užívó
jednoho člsla pro jizdu taE'i zpět. U v]&ků,
jež na u!čitémBistě uvolňuji trať pro jízdu

,dalĚiclr vlaků, se ozDBčuji jízrly tam a zpět

j)

jeitnotka stojícína počátku na čísli§i 2, 3,
4; jscu-fi kmenové vlaky ozlaěeny čiyřcifern:h]1 číslém,uvede se číslopro oz!ačcnípoboforého vlaku před vla,lroqým čísleEL Tato zásadE pl&tí i pro ozlaěe!í viaků uvedenýcb pro odklony, u těclr uvede

čisty, platarými pro osotlaí dopra.,rr, s zvlá-Ětní
zkratkou, odvozelou zpravidla z rlčelu zvláštniho vlaku; tsto zklatka je součás§ vlakového
čísla,na př, N5 50, Blu 336. Pro většíhromadné přeplavy u|čuji §e j€dloťné číselnéserie,

každá zvláŇtním čislem.

RuĚíci vlaky se ozuačují podle §tej!ýcb zasad
jBko vlaky ostátní, před jejich pojmelování se
klEde v tabg}ářllch pomůckách vžiiy šlovo !rušíci{,v nálrresném jízd!ímřádě sé T'ak ijznačuji červený,ur Liskem.
VýIukový ylak se označi čislem, jež má jako
vlak přastavovací, pracor.rrí atd.,.na př, výlukový vlak 16,025..výIukové vlal{y, j€ž nemaji
původníčíslo,označujc přísluĚná'lslužebna pro

řízeníelettu vl8ků( postup.Dě óísly, počín8jíc1
.

,

při každévýluce,,a to.bez zřetele, lrterá z obou
siužeben pro řízení, §leitr, vlaků je vyprirVuje.
V hlášenícb a záinam€cl] se uvede,'vždy označení,qilukový vlak*.
!) Pomocné vlaky se označuji, podle domovských
stauic, pomocné lokoDouvy podle sr4ých výchozich §tanlc a čisluji se'postupně při ksždém
použití a pro každou domovskou,aebo, qýchozi
stanici zvlášť.
m) Někdy je třebe (ua př. pň velkém zpoždění),
aby určiiý vlak jel v řádu.jiuóho
'ěíslo vlaku. Pak
jako čiilo
plaií půvoiirrě stanovené
v 1 8,1r u a oznaěení prárě lžildbo jízijtíhořádu je§t čí§Io řádu. PŤi zaýedenl vlaku se
oznáml čislo vlaku i číelořádu, při ohlaĚovaní
vlaku, dále v zázŤlaínech Ba )záznaEní tEbuLi(,
jakož i při . jiných dopr&uúch hláĚeních 3e
oz1aěuje [s qýjixokou zárrta.mů M:glenic*) s.
záznamu ve vlaíropi§e a vozovém výkazul jen

čislem řádu, n& př. vl,76€. V M-sts.nicích,
dále ve vlalropise a vozovém výkázrr zapisuje
se krom číslařádu tBké původni čislo vlg]ru,
a to v rámečku.
Ježio při oblašováni vlekú se.užíÝa, před číslem v a.llru je,E zkr&flry vl (nf,roli, ja]l{ již řeóe-

't)

M-§taJlice- Jsou žvlášť'uŤčené
státrice'pfo §ledováni

pravidelĎo§tí

lťdy u!čltýcb vré]rn, Jejich §eálam Je,uv€,

de! v seštovér!jizdním Ťádu při9lu§lé t!Éti,

žELEZNICE.
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člslo r

s6

',W

.

no, zkr8tek, oztr&čujicíchdruh vlaku, § výJim-

oýĚ€Et těch, jež Jso11 součástí vlaítového
ěl§ls), Je třěbE při pouátl řádu ěísel 90,00199.999 uvésti při ohlďováuí vlBků před zkratku vlaku ještě t8to písmen& (aby 2 hláěení byl

7.

kor.!

patruý ibuh vlBku);
u nákladních vlel,rů písmeno r,nalrlt (G),
u Ýlakú bramé moci písmeno lvoj< ('W),

,/jezd Ylaků pls,ti toto plavldlo:

vl8k, kte.ý podle jíziitiho ředu pňjede

osobních vlaků písmeno ,o( (P),
na př. Dáklvl 92.424 odjel v 15, Debo dojel

vojvl 93.219, nebo ovl 94.322 zde

z uvedeEého je zřejmo, že n},ui plebý §ystém
ěíslová!í vlaků J€ §ystémem §míĚen]ýu. Číslovlaku vyjadřuje traťovou příslušnost, t, zv. traťovou
§elii (kdy vlalry téžetrati m8ji stejDé stovkové,

trati,

Nytrějši 5y5LéE je převáálě sy§|émem skupilo,

qým; pro llaždý alTult vlaku je vyhrazena určitá
skupirra čísel.Ťyto skupiEy čisel jsou uspořádány

y jednotnou sousteru, kterÁ je plopracovól]a ěleuitějí zejména u nákladnich vls.ků, Po@ávaci čí§lice dnrbů !áklad!ích vlalru §toji vĚude !g. ětvťtém

místě oťl preva. SpěĚné aákladni vlaky, vlaky pro
přepr&lrr dobytks 8 leHré spěšnévlaky j§ou kroD
toho rozliĚeny tietí ďslicí oil pr&va. čfula aálrla<lnich vlalni s prázdnými vozy maji la čtwtém
místě od prsva vždy nulu.

Poř8di vlelrů. obecně

6.

provoaí
úiad ja}o přilohu k sešiioyému jizdtrlnu řádu.
Odchylky při upožděul vlalrú upravuJí výpravči
!,ldelDou dopravu. Tuto tabulku wdá,vá

vlaků zpravenim strojvedoucího rozkazem Ad.
8. Výluky koIe ji, Pro jízdu vlaltů k ob3luze nákladiĚť a vlečelr, pracovulctr vlaků s madpuiaci
!s. trati, jekož i pro vla}y, pro něž je aaiizen pobyt !8 tlsti ze zv]áštnich důvódů, musi býti z&vedelB výluka. koleje, a to vždy, jegtliže jedou
tylo vlaky v urěitém úseku mezi dvěma 3lužeb!s,
mi pro fizení sledu vlaku.
Jedou-li vlaky od jedné služebuy pro řízeEi sledu
vlaku až do dru}é a zasLavují na Ěiré trati, nemusi jeti bezpodmílečně jako výlu]rové vtaky;
o tot]l rozhoduje ředitelství Debo provoa]í úřad
podle délky pob}tu na trati, hugioty dopř&vy
a pod,

Nej!ýše dovole!Á ryclrloBi !ýlulrového vlaku je

maji předuost vlaky

40 km/h; j§ou-li ve výlukovém ú§eku vozidla nebo
výlulrový vlak, jen 25 kno./hod. Výtukové vlaky

osobní alopraw před vlaky nákladními, u prvých
p&k rychle jedoucí vlalql před vlaky pomaleji jeťloueími. Nutné pomocné vlal(y mají přsfuost před
vňelxi o§tatními vlaky, Při nepravidelnostech plati
Pro jizdy vlatů zprBvidla toto pořadl:

jsou rovny vla](ům ve sn]yslu dopravních předpisů, usLapovení, platnýcb pro vlaky, nutllo po-

užiti i pro ně, pokud zvláštnosii výlu}o]úch vlalru
nevyžadujl odchylEk. Na dvoukolejué draze mohou
jet výlukové vlaky obvylrlým směrem nebo opač-

nut!é polxocné vlalry,

směrem.
,ným
Pro jízdy k obsluze nákladiĚť 8 vleěek
_

rychlíky,

n6lrl8,dlli rychuky,
osobní vlalry,
poštovnívJaky,
průběžnéspěšné náJrladní vlaky,
vlaky braué moci,
vlaky pro přepravu dobytka a mléka,

Jednak ts}ové, v nichž obsluiujícívlaky lleuvolňují traťo]rou kolej pro jt]ý rr'la]k, jeďfflr vlečky, pii jejichž obslu7€ vlak tiať opuBti e uvobrí Ji
pro jiný vla.k. Odbočnó místo DB tlati je pak bud'
wbaveno zabezpečovaclm zaiízením, jež je v zít-

vislosti na zabezpečovacím zaříze!í obsluhovacj
stanice (palr jde o jakousi obdobu odbočky), nebo
je oťlboč!émí§to opatřetro jednoduchým mistním
zabezpeěovaciro zařizenim (mlohdy jetr kličorrým
závěreal, ávislým aa krycim uávěstiille,)
Jízd!ířád pro obsluhu zabezpečených vleček
byl ilgsuťl sestavolÉn podle za§ad, pIatných pro
jízdy pies ťr&ťoyéodboěky. FodrobnějĚí §loěrnice
pro tlpravu těchto jízdnlqh ř6dů
se detelem

misťni spĚfué uáJrlaťlní vlaky,
lehké sběrné náklailní vlaky,
průběžnénáklaťbí vlsky,
prázd:ré motorové vozy a lokomotivy,
místnínÁklailaí vlaky,
přestavovaci vlaky,

,

pIacovrlí vlaky,

novým doprevllm předpisů_ra - nebyly dosud
- v dalšíId,
vydóny; o vĚci bude zlaílka Ještě

k

Při stejné důleátostívtsku rozhoduji

provezení dotčených vlaků,

Vl 'U
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čr§lo {.

!rydávaji

ředitelstvl potřebuá doplňující ustauovenl.
Na čMD jsou vleěky dvoJiho druhu:

spěĚné vlaky,

přlpoje,
výpravó 8mí nai{diti jeD meíši oalchylky oal §te,
noveného pořadí vlalru, jestliže 'se tím usnadni

dřive,

vjede dó staniee ja}o prvnl. Drubý vl8k Zastavi
u lichoběžnikové tabulky Z-15, }ldyž byla uvoluěn& jízdní cesta pro druhý vl&k, lařídl výprayčl
ylaku strojvedoucíuu vlsku, sťojíciho vc st8!ici,
}přijed'te(. Na
aby dal píšťalouuóvěst T! 2
tuto nóvě§t vjede vj8} do slanice,
zasLayer.i vlalíu u lichoběžDíkové t8bulky §e
pl€dpi§uje zvl6štní tabulkou, sestavenou pro pra-

u

příp. tislcové číslo),jen u osbbuích vlah]. sEěr
vlaku uení wznačován již t8]( důslechě jako v bývalé ci[D soustavě; k vyjádřeni dopravního směru ve vlakovém ěísle se přlhlížíje! u vlaků !e
téžetrati, t. j. jestliž€ vlak začiná a končíua téže

Křižová,]xi vlaků ve §tanicích, lrde
n€jsou vjezdová nebo kt,ycí návěstidla.
v LBko\rýcll staricíeh je uEústěno pŤed §tBnigí
znamenl Z-15 (lichoběžnlková tabulka) & prc

9.

o rychlo§ti jízity. Nové doprBvní předpisy
uvÁdějí z6sa&ú ustBnovení o rycblostt jlzdy v

a) Jizdní řód pro dopralrr pfu§ odbočky,

§ 38 a poLřobná zvlá§tni ustanovgrrí v přisluÉuýdr
p8ragrtrfech ostBtních. Ryclrlost jízdy je vyjádřena jízdnímidobami.

B. §egta.}Ťvíli (ko!§trul.c6) jíz<lnilro řádu.
Ja]r bylo již naanačeno, musí §e§tavovs,tel jízdrriho

žrtáti kromé potřeb,

řádu

podle nichž §e posuzuje

rlčeIaos1 jizdaiho řádu (hospodař§ké, §ociálnl, kultuřti
a jiné potřeby přilehlého kraje), dále kromě okoF
nosií směřujjcícb Ic hospodórnosti jízdniho řádu a
kromě zs,řizeú provoznich, umožňujicicb účelnéuspořádfuí jízdníhořádu, také př€dpi§ová ustalov€li, ze.
ťučující
b€zpečnost a pravidelaost provozu.
Urěitých ustanovení j§íne se dot}li, pokud souvi§í
s lvolbou jízd!íbo řádu, již prvé čÁgti, zabývajíci se

někteIými základními pojmy.

V dalšímpovšimneme si ještě některých u§tanoYení jiných, Jimiž se musi říditi s€§tBvovatel př.i vy.
přacování jízd_niho řádu.
1.

Sled vl&ků. Je to

př€devĚím

základ!í pTa-

vidlo p.o úpravu 9ledu v]aků, které ustĚ.nol,uje,
že vlBky §měji ná§ledovEti za sebou jell v určitó
oddílové v.zdálenosti
ve vzdálenosti hradel (§ 12,
- odjezdy vlEků upraveny tak,
čís.1). Dále mu§i býti

aby nebylo potřeba vla}y zagtavovati aáledem

k jejicb sl€du. JeJi ŤJ,,clrlogt obou vlakú stejtrá nebo
rycblost lá§ledného vlaku věťěí, upTavi se odježdy
vleků ns, tr&tích § ]rr8.dly takj aby n!í,sledný vt8k
přijel do přišti služebny pro řízeni sledu vla]rů
později o tolik, kolik činíjeho jízdrrt doba v nejnepříztrivějšímtr&ťovém oddíIe, zvětšená o jednu minutu při odhláĚce hŤadlem e o dyě minuty při odhlašce ,te jetŤsfické (§ 24,'čís.88).
sled vlaklr §e již neuprBwje na pcdkladě lpevných*
na§led!ýeh mezidobí, jež bývala dříve uvedela ve

zvláĚtli tsbulge v 8eĚitových jízdníchřÁdech, !ýbrž
podle tl§ekových jizilnich dob (úsek mezi jedlotuvýDi
stanoviĚti pró řizeni sledu v]aků); o tom bude ještě
poilrobaějĚí zmírlka v dslším,
Při sesLavov-riui jizdaiho řádu třeba miti drile na
zřeteli ustauoveui § 13/2, podle něhož žádrý vlak l]esmí býti nebídnut dříve, dokud nedošla z nejbližšího
staloviĚtě ,pro řízeni sleilu odbláĚka pro po§lední
předchoá vlak téhožsměru, Při křižova!í smí býti
nabíd:rut vlak, ď když itojel vlak ops.čnéhosEěnr 8
byl8 pro !ěj dánd odhlášks, Ťeititelstvi vě8k Eůževýjimečně dovoliťi, aby vlak byl nabldnut 2 minuty před
předvidan]ím přijezdem vlaku opačnélrosměru.
Nutno tedy počítatis čaBem l]otřebným pro tato
hla§ení i pro ob§luhu Dávěstidel (eby vlsky nemusely
býti zadržováTty u náÝěstidel),

2, Úprava jízdního Ťódu na odbočkágh a vlečkách. Jak bylo jř diive řečeuo,
čial uspořádórrí jízdliho řádu na odbočkách 8. vlečkácb _ má_li býii přihléd,uuto co nejšiŤeji ke všem
okoho8tem, zajištujlcíínbezpečlost provozu
- urči.
té potíže,zejuréna jdeli o tfatě s bu9téjšídolravou.

Má-li býti oyšem pŤovoz umožoěn, nutno natézti
vhodná koEpromisni iešeníe uěiniti potřebtrá opa.
tření k zabezpeěeaí vlakové dopraly.
Se zřetelem k uvedeným okolnosten, 8e, yyvinuls
následujícl praxe (yěc není vĚalr dosud nově uprEvena):

AD6
(odbočkn)

rr) Na tratlcb, kde meá odboěkou

s[8_!_icí

Á jsou

Da

oalbo&lou

vyloučeDy jizdy opačných směrů zEbez-

pečov.aciu zařízeuim (opatřen;ftn přeilepsanými nÉvesudly), múžejeti v úseku A-D vlBk z A do B nebo
z A do c, i lrdyž áIoveň jede opBč!ým §Eěrem v]Bk
v úseku C-D, případně B-D.
výprg.va ná§ledriých v]alrů tra§ Á_B g, Ac ze staDice
A §e mu§í ditl tak, gby ve společném úseku Á]) byl
vždy Jerl jedel vlek.
É)Neni]i odbočka závislá zabezpečovacim z8Ťize_
ním (opatřcným předepsal;ími nÁvCiUaty) ua sťa.Bici
Á, nesmí být v plvní trati AB vypřeve! žádný vl8_k
ze starxice B do stanice Á, dokud vlak druhá tr8ti,
yypřa,Yený
bočku D.

ze stanice

Á

do §tadce c, neloinul od-

A vypr8viti žád!ý vlak
již ze stanice B Yyprav€n vlak

Rov!ěž ll€§mí stanice

§t8]ice

st8.uice

c,

A.

byl-Ii

do
do

B i ze stenlco
C do stanice Á jest y úsecich BD a cD dovolela.
vre společIrém úseku ÁD sřní býti vždy JeD jeden
vl8.1r. Ze stanice C mohou býti do sta,nice A vypiavo§ouěa:ná r,ýprava vlaků ze sLaaice

vány vlaky bez olrledu na jízdy vlaku první trati .es.

?,) Pro výpťevu vluků teže trati pl8tí ustanovení

dopravnich předpisů.

Jízdni iád obou tratl musi býli upTaven t8kl eby

nedocházelo

k zastavování vlaků u návěstidel odbočky

při pravidelné dopravě.

b) Jízdnl řád pro dolravu na vlečky, odbočující
z tratl,
c) Pro jízdy vlečkových viakrl, které trať úplně

opu9tí a uYolni bezpečDě traťovou kolej pro jilý vlak,
plati obdobnó ust8.noveDí j8ko o jtzdach přes oaboéky.
B) Pro jlzdy vlečkových vlatrr1, které trať leopusti
a yracejí se po skončeni obsluhy do výchozí gtanice,
Platí t€,to plavidja i
Na jednokolejné tr&ti, kde se vtaky vypravují ve
sLaničd vzdáleno§ii, Dení výprsva jiných vlakú ťlovole!a,, pokud se v]ečkový v]ak Devláiil do
týchozí sta.

_

nice.

Ne jedrckolejné trati rozděIené n& dYa prostorové
oddlly je výpr8va jhého vlaku ze soused!í stanice
připustna;

JeJi vlečka v druhém prostorovém oddllu od výchozí
§tanice vlečkovéhoviaku; po odhlášce vlečkového
úlaku v příslušném mezidobí,
Jeli vlečka v proBtoroYém odilítu, přilehlém

k

vý-

chozí gta]]ici vlečkového vlaku, teprve iehdy, když
byla ohlášena zpětná jízda vlečkovéhovlBku, a to
v přislušném rnezidobí. Je-u vlečka plaě ávislá ua
hrgdle i lla hladlové& zaříze!í stalice, můžebýť ze
§ousedlll §tajrce vytr]r&veD vlak dříve, než byle ohlašena rpětná jísda vlečkovébo vlaku, ov§erB v příslušném meuidobí.
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Je-ti jedokolejná tlať rozdělela la §i nebo více
prostorových oitdíIů,smí býti vypraven vlBk ze sousedli stanice §e zřetelem k jízdě vleókového vlalru l
je-li vlečka urpisiěna v posledníur prostorovém oddílu
Ód vý,cbozí stBltice vlečkového vlaku _ po odhlá§ce
posledního hradia položelého nejilále od výchozi staa to v přísluĚném mezidobí,
nice vleěkového vlaku
v ostat!ích případech-v při3luš!ém mezidobí tehdy,
když vtečkový vlak Eastoupil zpětt]ou jízdu.
Při výpravě vlečkových vlakú !B nesprávnou kolej
dvoukolelu.ých tlatí plati obilobná ustaDovení.

o§,Lrkové stTo j e vrace jicí 5e 9 tra(§ 29). Plo posbkoYé §ltJoje vŤ&cejíci ge § tť8,ti
se jLd]li'ráa nesesta,l,uje. Nejsou tedy uvedeny ani
v s€Šitovém ani v nákresním jizd!ím řáitě, Je proto
třeba paxna.tovati při kolstrukgi pravidel,Jrýcb vlaků

ti

3. P

potřŇou
stroje.

časovou- .mezerou

na návrst postrkového

4. Klid v dopI&vě. za klidu v dopravě vlakťr
smějí býti YJT)rEveny na dotóenou ,tJať jen vlti_ky poruoq;é B po;ocné lókomotivy. Při &ou§trutci p!&vi-

debých viaků je tudížtřeba pi.ilrlédrrouti tež ke
Hidu v aoprav8, při čenžvyloučeníjedlotli]4ich
y
stnnic v uŤčitýchEasových úsecíchse za }lid
'lopravě ,repová5e, je vĚak ďeba, aby bylB učiněna
(prováděcí
ugtaonoye!l),
iotřebná-opatřeni
5. RuÉicivlalry. Jízdni řád jeatlotliYých iretí
má býti vypracovárr. tak, aby za pravidehé dopravy
mo ý 5eti vl"cirr.y vla_ky jízdaim řádem darré, Ťato
ooa-ini.o §e §ice ; za§adě vždy sptňuje, svš&k z ruz'
nÝch, or:ohdv velBi důležitýchdúvodůje nutno
jli,a"i raa,,pietiiiii" ješLě dalšimi vlaky, jicbž je
mlohdy i velký poěet. J§ou to v zfue'lě vlaky dvo,
,iího druiu, a to jedlak vlaky pro zájezdy v hroLadné doprave (jedeB nebo ředa vlaků), jež jedou
icilnou nebo ierr několikráte, jedDak vlaky pŤipra-

úč.ty,při jejichž zavedení je
vené pro
"uiáštoí
ostat rí dopravu. PŤi wpra,
omeáti
ořioaúě nutné
jiraoi.t, řádů těchto vlaků neni možrré pň"oulaoi
ht*Li ot,ě k pravidtům, lletn]fo pro aestavování
iizdnicÉ řádú, i. .j, k počtu dopr&vtrícb kolejí v jed-notlivých
sl"anicích, k řádnéEu sledu vlaků a ke křižováni vlakíl, , Přihliži se nejťše k nejdůieáiějším
vtalnjm plavidel!ým, ost8tní vlBky pak se podřizuji
jízdě dotěených vlaltů, a to bud' že čekají(Bt Jlz
irvrrU Uilovani či předjíždění),trebo se jejich jizda vylučule v deD jizdy dotčených vlaků. Příslušnépřikazy,
upravujicí jiáu iěctrto vkIádaných vlaků se_ zřeŇem ř o"tutuim vlakům, se uvádějt forroou poznámek
i,řima v jízdEích řadech.
Ve §hofa uvedených případech Jde o Ýlaky Jedouqi
DřiDad od příD&du. Muo]ldý vĚak je ťeba užiti zásad
otnioV"t oro- wpracováuí jízdliho řádu takových
vtatrt i u-vtatrtr,-jež jsou trvElou součástívšeobecoého ;irdoího raau-, a io u vleků, jež jezdí v uŤčii-e
á"". i" t" i výhorlné, neboť jizda ostattrich vlalnr,
ni-iZ .. takový občas jezdící vlak :e]"kóvÁ, pgdřizuje
"se jeho jízdě jen ve dqy, kdy jede., Bylo by ]reúčebé,
aty uěkteú vlak musil každý den v určitéslaniď
čeřati Bro předjiždění vlaku, který jede řeba jen
., *tot-o. Pii korstrukci normáluího vlaku se nepřiiitili teay k jizdě.iakovlho sobotního vlaku a uIčí
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se mu potoha, nejlépe vyhovujici darrému účelu.Jizdni
řád, sobotuího v}aku vypřscuj€ se podle zásad uvede,

j, nepřihliží se k řád:réuu sledu a kii,
žování a §led vlaků a křižování se uprawje přislušuými pozrrámlrami. Vla]r, jelrož jizdrí řád je takovým
způsobem vypracován, razývá se vtalrem ;,rušícim<,
Dých shora, t.

Pro konstrukci :rušícícbqvlBlců pláli určjtá pr&,
vidla; jež jsou ve svém záklaťiaim pojetí dvojiho

druhu,

U říš3kých &ab plEtt áa&da, že 'se mohou )ře7rti(
(t. zy. vzilušDé kiižovárrí a předjíždění) jen ty vlaky,
jež nejedou v tetrtýž de!, tra př. §obotuí vlak s !edělníIo, lebo pravideliý vlak s průběžnýmvlakero p odle potřeby (Bdg), o Děmž je znÁmo, že bude Wnecbáváu, bude-li Bdg-vlak ze zvláĚtnich důvodůza,
rušiciiro i ruveden. Současná jizda obou vla}ru
šeného
není dovolena (aěkoliv u- ul,láštních vlalnl
- uaiizení, o nichž je zeílke vpředu, j€ to
ua zvláš|ní

JeJi piesto součastrá jízda nutuó, musí
se pro rušený v]alr vykonstruovati alternatiltí (přizpůsobený) jízdní řád (t. zv. Betliebsplart), RuĚený
v]ak má-tedy dva jízdrrířády; ve d!y, ltdy nejede
rušícívlalr (n8 př, kro&ě soboty), mó svúj normální
jlzdní řád, ve dny, kdy rrršícivlak jede, má jizdaí řád
přizpůsobeuý s přis}ušným čekáním, lťyto oba jízfuí
Ťády jsou také publikol,á[y v jízdnich řádech určepřipušLěno).

ných pro obeceastvo. Tento postup rÁá sice tu př€dno§t,
že oťlpovídá plevidlům p.o konstrulrci jízdníhoiádu

a že ztrlravuje

cestujicíilo

o

odchybté jízdě vl8ku

v uTčllý den, má však také ale sÝé nevýbody. Ruše]rý
vlak, který byt ta}to Dpřizpú9oben( jizdě ruĚicího vlalru, jede pa} později, nedostihne ,třeba v přípoj!é stanici přípojné vlaky, nebo .přechodlou dobu podstetně
zkrótí, lT,chyluje dá]e §vou pozdější polohou i o§tatnl vlaky, s nimiž se §etkává, z nichž pravidelué musi

býii také přizpusobovály, někdy v dosti širokém ča§o-

lepřizpůsobovati Jizd!i
vém úseku. Je§t pťo|o účelnější
řád rušeného vlalíu (t. j. připu5titi v zá§adě současBou
jízdu vlaku rušícílro rušerrél-ro)a yyrovnóveti zpož-

i

děEi způsobená jízdou rušícíhovlaku krácením jiziiníclr
dob (při fixovaném jízdnímřádu přizpůsobeÁého vl&l(u
nerli toto kráce!í jízd!ích dob možDé),Pravidla pletnó
na čMD jsou založena ua posléze uved€ném nauirání
a obsailuji by|o zá§ady:

Vlalšy, Jlcl]]Ž l{i,lzovanl a preoJrzoefu Delzc prl se]Jla_
vování všeobecného jizdliho řádu určitl do.stauic, se
vložído jízitního řádu jalro vlaky rušíci. Při olr]ašovárrj
těchto vlalnr musí býti vždy uáto lá,zrru >rušicic vlak.
Dovoluje se jizds vlaku rušíélhoi rušeuého. Pokud

je třeba rušený vlak Ýyloučiti, uvéde se to v

po-

známce.

Křižováíi i sled vialru v souvislosti s jizdou nršiciho
vlaku se upŤavuje poznímkĚmi, jež se uváději jeu
v jiždDíchřádech sešítovýclt, a to v€ stejném zněni
u vlaku ruěíciho i ruĚeného. čí§la řuĚíciho vlalfl se

uváilějí v §loupci 10 a 11 v závorkách,
V nákresných jízrtnich řádech §e z&kreslují Ťušicí
vlaky červeně.
Rušicívlalry vl,volávají v plovozu určiiou nepravi,
delnost, nutno proto při kon§tru](ci jízdniho řádu vždy
uvážitl, ida tato'DepřizBivá okolnost je vl,vážena účelno§tí polohy rušiciho vlaku,

lia spádu a ucjr,eltšim brzdici,m proce]liim,

c. Pomůclry jízilniho Ťódu.
Pomůcky jizdnitro řádu ,byly v podstatě přizpůsobeny novl]m doprau]ím předpi§úm již dříve; při
po§ledDiE jejich Yydaní byly doplrrěny, pokud tolro
bylo

_,]esté tŤeba.

1. NáIrIe§ný, jizdní řád, Vodorovné uspo;
řádÁni, jež bylo přijato již dřive, rreni přimo přede.
!§árlo dopr&vt!ími piedpisy a bylo zavedeuo lrruli

§taJ

pto dolčený jizdlí řád, j§ou uír'edena ve
2, sloupii. Na §tú,lá omeu€ní Ťychlosti ž růzlýclr
clúvodů je upozoťněno ve sloupci 3a zacčlrou ý,
pří lušrrá mista jsou ,podroblě vyzaačeua v tab.
rro,vený.o,

21 dodat&u k dopral,nim a oá,věs|ním předpisům.
c) Podobně iako v nákresných, talr i v sešitových

jizdních řádech by]y zapracová-rry doplavní časy

jednotnosLi. .Poanrěněné vyznačoválí druhů vlalrťr

u věech hradel.

yuje podle dřívějšíchtabelárních ná§led!ých mezidobí, nýbrž podle údajri nókrgsného jizrlnítro řádu.
Nový způBdb má určitépředno§ii proLi apílsobu

/j) zlačkou Y na sniženírycttlo§ti .při odj€udu
na miru, předepsanou pro jízdu na vliměnáclr

i,ůznou kresbou piíslušuých vlakových čar, j?kož
i jiný způsob poanímek u vlaků, j€ž nejezdi deD!ě,
byl zavedelr íol']rěžjiž dříve| Nálíres!éjízdníŤády

d) Koleje (s výjirirkou trati, Da lichž se vykoDává
dopIautí služba podie předLpisu D 7a) se !err,váději. Ve sloupci 3b 5e upozolňuje jen na po,
vinlo§i s!.iáti rychlost, a to:
b},ty všarr dollítědy doplav!ími ěa§y u všeah hadel
(Bk). TiD se sta.ly Dá}Ťe§né jízdni řády důležitou
<--> na vjezd na návěst H]-2 nebo
pomůckou pro řízertísledů vlaků, lež s€ již neupřa, rr) značkou
Ifl-3,

ve výh16lrových oblouciclr.
Zlač]ra <--> §e un/ádi jen u vlg].ů, jedoucích

diivěJ'šímu, E to b]a1!]ě v tom §měru, že pro k a ž d ý
vlEír j'e lpříslušnémezidobí uvedeno přimo v jízdniul
řádu.

Dřívějšízpůsob stanovit' !ásledná mezidobí §ice

rovnéžna podk]adě DejdelÉíjizdní doby mezi dvěma
brarlly v příslušnémstaničním,úŠeku,avĚak rozli,Éoval následaá mezidobi jeu podle základních,ych-

losti. Výpravčívšak nemohl v jizdním lYádu zji§titi,
ja]kou rychlosti vlak v piístušnémúseiru jede (bylo
to odvis]ó od, za:tížettía pou,átého sťroje; jizdli
doby,vla]rů, bť o slejné zálr]adní !yc}]losli, by]y
proto talré rozdílné). Nebyl& tedy tabelárně stanoyená !á3ledná mezidobi přesná Nový způsob dává
možDost ,vyčí§Li íuá§ledné mezidobí plo každý jedlrotllvý vlat přimo z jízdaiho řáďu (je to nejdelši jizd!í
doba mezi dvěma hradly v příslušnémstaDiěíim
úseku).

Dřívějšízásady plo řizeui sledu apožděných vlaků
(staBovení času odjezdu) zůstá.vaji ve §vé podstatě
nedotčeuy; sm§ují hlavně k tomu, aby bylo wloučelo zbylečBézastaryování vlalrú u n{ivě§tidel a

zpožd'ování důle-átých vla,lrů v]aky méně důteži-

tými,

2. Seši,ťovéjizdní řády.

niho řádu jednotliďch vlaků je

2kD

2l2.

a) ZaLIžeí!í,L, j,

Vzc]r úpŤal1; jizduveden v přiloze

záLtéž.yla&u, jež by]ra ýz&L& z1

zi-

,ldad pro vý6ločet pravidelnýeh Jízduícb dob, je
lwedelro v záhlarvi jíuduíltořádu (u vlakú osobni

dopravy se uvldí iuomě toho za číslemvlaku
v zárvorkách plůb&né zBťiže,Dípodle oběhu 5oB,
pravi t, j. Úáha pralvitletné soupravy). zstjÉení

se rrryjadi,uje slejn;ýi,i způsobem jalro .jříve, t. j,

skupioou a ,lřido! zatíželi. Přeapisy o zaLtželi
vlálrů a zátěžwé ,tabut,Ly by]y přernistěúy z díi,vějšiho. dodailnt

'o)

33 1l D 2l2.

k..jízcinim řádfun ,do ,přílohy

v zálrla.\,,í jizd,Iliho řádu vlevo je uvedena nejvěLší dovóleriá ryciliost. Jej,í oDeze]rí §e zřetelem

.

větěí rychlosú než 45 kE/Irod. .ve stallicich, u
uichž jsou návěstidla závisláL na výméuách, a to:
fr) u vla,ků Pravidelnýcll, ať Ýe stanici zastaJ!,uji
nebo pro.iiždějí,

,a;

u zviášLních ,!,ls'ků (i u !,laliů podl€ potřeby, uvedených v sešitových jízdrrich řádeclr)

jen tehdy, projížitilistalici, kde vjezd
lI1-1 lení možný.

na

No,vé dopravni předpisy neu]tládaji strojvedou-

ciEu polvinno§t slarati se o to, na kterou kolej
jede; strojveflouci musi pečovaťijeu o úpravu
rychlosti, na jejž potřebDé suíženíje upozorňovÁn jed,nak výše uvedenými začlrami, jednalr ná-

věstidly, dále pisemn]imi rozkazy (u vlaků o

větší lychlo§ti než 45 lrm/h, vyžaduje-li zminěný
vjezd sniželtí"rjeedové ryghtrosLi) a dodatkenr
k dopŤBvJrim a uávě§lním ,před,pisům.
Jízdui řád pl,oto lroleje neuvádi. Jetr lafn, kde
jde o pravidellÉ vježdy na kusou kolej a na kolej

ěástečně oi]rsazenou, se trpozorňuje na tuto okoluost v ji,zdtrím řádě (bez tdáui či§la koleje) po-

,znáru]rou: ku§á kolej xebo čá§teětlě obsazeflá
lrolej.

iíde je několi} ]ioleji, urče!ýQh pro ťent5]ž
je iřebs, uvésLi v jiarinírn řádě, po ktriré
lroleji ,vla& jede; uení tohc ,ďeba, nenill po§měr,

o použivfur,íjednotlivýclr kolejí.
st&rost o vjezd na p&třičnou kolej jest věcí
zaměstíancůslužby staoični, Koleje j§ou proúo
uvedeny ,jen rrr pSeznamech.,!,lal(ů pro §taniční
zamčstnance<; Fři uřčoýá!í kolejí je třebá" dbáLi
toho, aby ýlaiiry osobni dopraVy byly co nejménč
odboÉovány od pruběžuýclr hlavrrích ]rolejí a
ďby pro .pravide]né pťojlžděDívlaků bylo uži
váuo jen jizdŤlich cest, stalove!ých staničním
chybnosti_

(Dokončenípřiště.)

řádem.
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