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VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/
/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/
/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/
/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 22 odst. 5, § 35 odst. 4, § 42 odst. 3,
§ 43 odst. 1, 4 a 7, § 43b odst. 7, § 44 odst. 1, § 47
odst. 2 a § 48 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává do-
pravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.,
vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb.
a vyhlášky č. 57/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. e) se za slova „dráhy (koleji, tro-
leji, lanu apod.)“ doplňují slova „nebo v případě
dráhy trolejbusové i drážní vozidlo, pohybující se
vlastní silou mimo trakční vedení a napájené z nezá-
vislého zdroje, které je primárně určeno pro jízdu při
napájení z trakčního vedení“.

2. V § 1 písmeno m) zní:

„m) jízdou podle rozhledových poměrů jízda dráž-
ního vozidla řízená pouze rozhledem osoby ří-
dící drážní vozidlo, při které musí strojvedoucí
zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími
nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve
společné jízdní cestě a podle možností i před
jinou překážkou, ohrožující jeho jízdu včetně
protijedoucích vozidel, přičemž nejvyšší dovo-
lená rychlost nesmí být překročena,“.

3. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě přenosných návěstidel pro elek-
trický provoz jsou pro zvýšení bezpečnosti a stability
provozu zejména při výlukách a eliminaci případů
strženého trakčního vedení používána přenosná ná-
věstidla pro elektrický provoz oranžové barvy nebo
modré s oranžovým orámováním.“.

4. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje

čárkou a slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) použití složek integrovaného záchranného sy-
stému.“.

5. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

6. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

„§ 21a

Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném
omezení provozování dráhy

(1) Při plánovaném omezení provozování
dráhy vyhodnocuje provozovatel dráhy vliv ome-
zení provozování dráhy na sjednaný rozsah drážní
dopravy. Při posuzování vlivu plánovaného omezení
provozování dráhy se porovnává dopravní propust-
nost dotčeného úseku v době omezení provozování
dráhy se skutečným rozsahem přidělené kapacity
dopravní cesty.

(2) Pokud má plánované omezení provozování
dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, informuje
provozovatel dráhy o této skutečnosti přídělce,
není-li přídělce současně provozovatelem dráhy.

(3) Pokud má plánované omezení provozování
dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, provozovatel
dráhy navrhne dopravci dohodu o úpravě přidělené
kapacity. Neodpovídá-li ani po úpravě nebo ode-
brání kapacity dopravní cesty nebo snížení o nevy-
užité trasy dopravní propustnost dotčeného úseku
rozsahu přidělené kapacity dopravní cesty, je pří-
dělce oprávněn provést přepočet přidělené kapacity
dopravní cesty a po dobu plánovaného omezení pro-
vozování dráhy dále snížit sjednané počty vlaků
všem dopravcům tak, aby rozsah provedené úpravy
kapacity dopravní cesty byl v procentuálním vyjá-
dření maximálně shodný u všech dopravců.

(4) Provozovatel dráhy zpracuje na základě
postupu podle odstavce 3 výlukový jízdní řád, který
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se nepovažuje za změnu jízdního řádu. Při kon-
strukci výlukového jízdního řádu se upřednostní
trasy v pořadí podle § 22 odst. 2.

(5) Návrh výlukového jízdního řádu předloží
provozovatel dráhy dopravcům nejméně 45 dnů
před termínem plánovaného omezení provozování
dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě
5 dnů ode dne doručení námitky k návrhu výluko-
vého jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě
10 dnů od doručení vyjádření dopravce o námitkách
dopravce rozhodne. V případě, že provozovatel
dráhy námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví
pouze částečně, uvede důvody, pro které námitkám
nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně.

(6) Při sestavování výlukového jízdního řádu
provozovatel dráhy spolupracuje s dopravci, kteří
mají na dotčeném úseku dráhy přidělenu kapacitu.

(7) Dopravce je při sestavování výlukového
jízdního řádu oprávněn v rámci počtu přidělených
tras navrhnout vlastní priority pro vedení jím pro-
vozovaných vlaků na dotčeném úseku. Provozovatel
dráhy vyhoví požadavkům dopravce týkajícím se
tras vlaků veřejné služby v přepravě cestujících, které
slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti státu, ná-
sledně pak kraje a obce15), a to maximálně v rozsahu
požadavků odstavce 3.

(8) Po ukončení plánovaného omezení provo-
zování dráhy zajistí provozovatel dráhy prověření
správné činnosti zabezpečovacího zařízení.

15) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

7. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písmeno j),
které zní:

„j) je vyhodnoceno diagnostikou z indikátoru hor-
koběžnosti ložisek, z indikátoru horkých ob-
ručí nebo z indikátoru nekorektnosti jízdy
v úrovni překračující úroveň STOP, je-li závada
potvrzena neprodleně provedenou prohlídkou
vozidla nebo jedná-li se o opakované vyhodno-
cení stejné závady u totožného vozidla.“.

8. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slovo „byla“
vkládá slovo „prokazatelně“.

9. V § 35 odst. 1 písm. c) se část věty za střed-
níkem včetně středníku zrušuje.

10. V § 35 odst. 1 písm. d) se za slovo „po-
hybu“ vkládají slova „prostředkem s trvalým účin-
kem“.

11. V § 35 odst. 1 písm. g) se za slova „sledo-
vala ruční“ vkládají slova „nebo jiné“ a slova „ruční
návěsti viditelné“ se nahrazují slovy „návěsti vidi-
telné nebo trvale či opakovaně předávány“.

12. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

„s) odpovídajícím způsobem reagovala na hlasové
nebo datové informace nebo příkazy předávané
rádiovým zařízením, nebo

t) v případě zjištění závady na zařízení provozo-
vatele dráhy neprodleně informovala osobu ří-
dící drážní dopravu.“.

13. V § 35 odst. 2 písm. a) se slovo „sekun-
dách“ nahrazuje slovem „půlminutách“.

14. V § 35 odst. 2 písm. e) se slova „předepsaný
způsob brzdění vlaku a“ zrušují.

15. V § 35 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

16. V § 36 odst. 4 se slova „u vlaků osobní do-
pravy v nápravách, u nákladních vlaků“ a slova
„a nápravách“ zrušují.

17. V § 37 odst. 4 se za slova „Skutečná brzdicí
procenta =“ vkládají slova „k .“.

18. V § 37 odst. 4 se za větu první vkládá věta
„Pokud jsou ve vlaku brzděném průběžnou brzdou
zařazena též vozidla brzděná ruční brzdou, vynásobí
se jejich brzdící váha při výpočtu celkové brzdící
váhy vlaku koeficientem 0,75.“.

19. V § 37 se na konci odstavce 4 doplňuje
věta „Hodnoty koeficientu k jsou uvedeny v příloze
č. 2.“.

20. V § 37 odst. 5 se slova „podle § 35 odst. 2
písm. e) této vyhlášky“ zrušují.

21. V § 37 odst. 9 úvodní části ustanovení se na
konci textu doplňují slova „i v jiné dopravně“.

22. V § 37 se na konci odstavce 9 tečka nahra-
zuje čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje se písme-
no c), které zní:

„c) bylo-li na vlak přivěšeno další drážní vozidlo
s propojeným průběžným potrubím.“.
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23. V § 37 odst. 10 se na začátek písmene g)
vkládají slova „u ručně zpracovaného zápisu“.

24. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„U drážních vozidel dráhy trolejbusové musí být
ověřen celkový izolační stav.“.

25. V § 50 odst. 2 písm. b) se slovo „ , spěšnin“
zrušuje.

26. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich pře-
dání do Celostátního informačního systému o jízd-
ních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly do
Celostátního informačního systému o jízdních řá-
dech předány provozovatelem dráhy.“.

27. V § 55 odst. 1 písm. f) se slova „přehledné
znázornění“ nahrazují slovem „mapu“.

28. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a zastávek“.

29. V § 55 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) místo, kde jsou smluvní přepravní podmínky
a tarif dopravců zveřejněny,“.

30. V § 55 odst. 1 se písmena i) a j) zrušují.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako pís-
mena i) až k).

31. V § 55 odst. 1 se na začátek písmene i) vklá-
dají slova „ve sloupci vlaku“.

32. V § 55 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) termíny vydávání plánovaných změn jízdního
řádu,“.

33. V § 55 odst. 1 písm. k) bodě 8 se slovo „ta-
rifní“ zrušuje.

34. V § 55 odst. 2 písm. e) se slova „písm. m)“
nahrazují slovy „písm. k)“.

35. V § 55 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo zastávky“.

36. V § 55 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich po-
stoupení do Celostátního informačního systému
o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly
do Celostátního informačního systému o jízdních řá-
dech postoupeny drážním správním úřadem.“.

37. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene s)
doplňují slova „s výjimkou klimatizací kabin řidiče
(osoby řídící drážní vozidlo) drážního, tramvajo-
vého a trolejbusového vozidla s chladícím výkonem
do 2000 W napájených z obvodů bezpečného napětí
24 V DC; provozovatel drážní dopravy má v případě
instalace takového systému povinnost oznámit
změnu Drážnímu úřadu“.

38. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene v)
doplňují slova „ ; za změnu se nepovažuje výměna
částí určených technických zařízení, která nejsou
součástí ostatních zařízení uvedených v tomto od-
stavci, a při níž se nemění funkční vlastnosti ani pa-
rametry určeného technického zařízení“.

39. V § 66 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vozy použité a vozy přemístěných lano-
vých drah musí být podrobeny nedestruktivní kon-
trole úchytů, závěsů a veškerých svarových spojů.
Musí být doloženo původní schválení, pevnostní vý-
počet, výkresová a technická dokumentace. Musí být
proveden výpočet na únavu a stanovení zbytkové
životnosti.“.

40. V § 71 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje čís-
lem „24“.

41. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňují věty
„Přenosné rádiové zařízení, které není připojeno
k elektrickým obvodům drážního vozidla nebo k an-
téně pevně instalované na drážním vozidle, není sou-
částí drážního vozidla. Přenosné rádiové zařízení lze
použít pouze v režimu nouzového rádiového spo-
jení.“.

42. V § 71 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Dopravce je povinen použít pro provoz:

a) na tratích nebo části tratě s provozovanou tra-
ťovou částí systému vlakového rádiového zaří-
zení sloužícího k zajištění řízení drážní dopravy
nebo pro přenos povelů, signálů, hlášení či da-
tový přenos drážní vozidlo vybavené kompati-
bilní funkční mobilní částí rádiového zařízení;
umožňuje-li traťová část vlakového rádiového
zařízení vyslat povel k samočinnému zastavení
drážního vozidla, musí být drážní vozidlo vy-
baveno technickými prostředky pro jeho reali-
zaci,

b) na tratích nebo části tratě vybavené vlakovým
rádiovým zařízením systému GSM-R, zajišťují-
cím komunikační a hlasové funkce nebo dato-
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vou komunikaci v systému ETCS, drážní vo-
zidlo vybavené kompatibilní mobilní částí sy-
stému GSM-R14).“.

43. V § 73 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Informace o jízdě mezinárodního vlaku
a vnitrostátního expresního vlaku jsou staničním
rozhlasem podávány též v anglickém nebo němec-
kém jazyce.“.

44. V § 74 odst. 1 se slova „nehody a“ zrušují.

45. V § 74 odst. 2 se slova „nehody nebo“
a slova „nehod a“ zrušují.

46. V § 74 odst. 3 se slova „nehody nebo“
a slova „nehodou nebo“ zrušují.

47. V § 76 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) U datovaných odkazů platí pouze uvedené
vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední
platné vydání normy nebo technického předpisu
včetně veškerých oprav a změn.“.

48. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na
dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 3.
zní:

49. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze
celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 8. včetně
obrázků zní:
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50. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na
dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 10.
včetně obrázků zní:
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51. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na
dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 12.
zní:
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52. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.
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53. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy
celostátní a dráhy regionální, Další požadavky
bod 5. zní:

54. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy
celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bo-
dě 7. písm. c) a d) se slova „alespoň jedné skupiny
trakčních motorů“ zrušují.

55. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy
celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 8.
zní:
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56. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy
celostátní a dráhy regionální, Další požadavky
bod 10. se věta druhá zrušuje.

57. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy
celostátní a dráhy regionální, Další požadavky
bod 14. zní:

58. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy
celostátní a dráhy regionální, Další požadavky
bod 16. včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:
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59. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy
celostátní a dráhy regionální, Další požadavky
bod 17. zní:

60. V příloze č. 3 části IV. Drážní vozidla dráhy
tramvajové se doplňuje bod 42., který zní:

61. V příloze č. 3 části IV. Drážní vozidla dráhy
tramvajové poznámky č. 2 a 3 znějí:

62. V příloze č. 3 části V. Drážní vozidla dráhy
trolejbusové se za bod 26. vkládá nový bod 27., který
zní:

Dosavadní bod 27. se označuje jako bod 28.

63. V příloze č. 3 části V. Drážní vozidla dráhy
trolejbusové se doplňuje bod 29., který zní:
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64. V příloze č. 4 bodě 1. se slovo „objednatele“
nahrazuje slovy „Drážního úřadu“.

65. V příloze č. 4 bodě 6.29. se slova „chodové
vlastnosti drážního vozidla včetně čísla jakosti
chodu Wz“ nahrazují slovy „nejvyšší hodnota nedo-
statku převýšení“.

66. V příloze č. 4 bodě 7.6.1. se slova „(a vý-
robce)“ zrušují.

67. V příloze č. 4 bodě 7.8.1. se slovo „ , pro-
vedení“ zrušují.

68. V příloze č. 4 bodě 7.11.5. se slova „typ,
průměr a“ zrušují.

69. V příloze č. 4 bodě 7.20.1. se slova „a vý-
robce“ zrušují.

70. V příloze č. 4 bodě 7.22.1. se slova „a vý-
robce“ zrušují.

71. V příloze č. 4 bodě 7.23.1. se slova „a vý-
robce“ zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Drážní vozidla provozovaná na tratích nebo
části tratě s provozovanou traťovou částí systému
vlakového rádiového zařízení podle § 72 odst. 5,
která ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky nejsou
vybavena kompatibilní funkční mobilní částí rádio-
vého zařízení, musí být takto vybavena nejpozději
do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 26 a 36, která
nabývají účinnosti dnem 1. září 2015.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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