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V. 
Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 

 

Připomínky označené jako zásadní: 

Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře (UPDI) 

K čl. I bodu 1 

V ustanovení § 6 písm. a) bodu 2 se slova „technickou normou, uvedenou 
v příloze č. 5 položka 160 o více než 10 %“ nahrazují slovy „přímo použitelným 
předpisem Evropské unie) a vnitřním předpisem provozovatele dráhy. 

Z odůvodnění navrhovaného znění není patrné, proč se platná technická norma 
nahrazuje v případech, na které nedopadá přímo použitelný předpis pouze 
vnitřním předpisem provozovatele dráhy.  

Z hlediska legislativně technického nepovažujeme za korektní ponechat tuto 
úpravu výhradně na provozovateli dráhy prostřednictvím jeho vnitřních 
předpisů. 

Akceptováno. 

Text § 6 písm. a) bodu 2 zůstane v předmětné části beze změny, 
pouze bude v návaznosti na připomínku SŽDC č. 1 doplněn 
požadavek na provádění zkoušek s postupným zvyšováním 
rychlosti na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h. 

Drážní inspekce 1. k čl. I bodu 12 

Drážní inspekce nesouhlasí s navrhovanou úpravou § 15 odst. 3 vyhlášky, 
tj. se zrušením povinnosti zřizování výklenků v tunelech, neboť jejich existence 
umožňuje řešit náhle vzniklé krizové situace, a to včetně případu, kdy 
zaměstnanci poruší zmiňované ustanovení vnitřních předpisů. V porovnání s 
řešením tunelů pro silniční dopravu, kde jsou mimo volných postranních 
prostor pro bezpečný pohyb osob povinně budovány i únikové východy, zde 
chybí i stanovení povinnosti vzájemného propojení jednokolejných tunelových 
tubusů pro zdolávání následků havárií a evakuaci osob, např. při požáru. V 
žádném případě nelze podle názoru Drážní inspekce nazvat budování těchto 
výklenků nežádoucím omezením, jak je uváděno v odůvodnění návrhu 
vyhlášky. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Stávající požadavky na konstrukční uspořádání stavby tunelu 
obsažené v předmětném ustanovení vyhlášky jsou nahrazeny 
odkazem na nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti 
v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie (TSI 
SRT), a to právě s ohledem na bezpečnost v tunelech a jejich 
celkový bezpečnostní koncept. Předmětná TSI stanoví povinnost 
budovat v tunelech únikové chodníky se stanovenou minimální 
šířkou 0,8 m a světlou výškou 2,27 m osazené nepřetržitým 
zábradlím po celé délce. Tyto chodníky jsou primárně určeny 
k úniku osob z tunelu, neboť při vysokých rychlostech není pohyb 
osob v tunelu za plného provozu možný. Vzhledem ke své 
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

konstrukci ovšem bezpečnostní chodníky mohou (a budou) 
sloužit pohybu osob v tunelu např. při opravách prováděných 
při omezeném provozu, přičemž toto řešení nejen adekvátně 
nahradí výklenky budované „starou“ technologií, ale bezpečnost 
osob se naopak zvýší. Proto byla příslušná právní úprava 
obsažená v TSI navrhovanou změnou vztažena i na konvenční 
dráhy. 

TSI SRT rovněž upravuje další požadavky na konstrukci 
a vybavenost únikových cest, mezi nimi i v připomínce zmíněné 
únikové východy, propojky mezi sousedními samostatnými 
tunelovými tubusy, a další. 

Pro doplnění uvádíme, že novelizační bod byl doplněn 
v návaznosti na připomínku MPSV tak, aby byl zdůrazněn aspekt 
bezpečnosti práce, obsažený v nahrazovaném platném znění § 15 
odst. 3. 

2. k čl. I bodům 18 až 20 

Navrhovaná změna v § 25 vyhlášky (tj. body 18 – 20 návrhu), která spočívá 
v nahrazení dosavadního odkazu na technické normy, je podle názoru Drážní 
inspekce z hlediska systematiky vyhlášky nesprávná. Výše uvedený paragraf 
vyhlášky spadá pod technické podmínky provozuschopnosti, které se uplatňují 
v plném rozsahu od nabytí účinnosti této vyhlášky, takže se vztahuje na všechny 
dráhy celostátní, regionální a vlečky. Oproti tomu Nařízení Komise (EU) 
č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému 
v Evropské unii, se podle článku 2 „... nepoužije na stávající infrastrukturu 
železničního systému v Evropské unii, která je již uvedena do provozu … “. Takže 
tento dokument nelze v tomto paragrafu adekvátně použít. Navíc tento 
dokument není zpracován do takových podrobností, tak jako příslušné 
technické normy, čímž jednoznačně může dojít ke snížení v současné době 
dosažené úrovně bezpečnosti, protože nikde není garantováno, že vnitřní 
předpis provozovatele dráhy půjde nad rámec tohoto nařízení. Rovněž tak je 
nesprávné, aby parametry a tolerance technických podmínek 

Akceptováno. 

Novelizační body 18 až 20 vypuštěny (viz rovněž připomínka SŽDC 
č. 7). 
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

provozuschopnosti na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách byly 
určovány pouze na základě vnitřních předpisů provozovatele dráhy. 
Pro zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy na dráhách musí 
být jejich stav pečlivě sledován a musí být zamezeno nedovolenému překročení 
rozhodujících parametrů, které jsou zárukou bezpečného provozování. 
Provedením zamýšlené změny může docházet k rozdílnému přístupu 
jednotlivých provozovatelů k dané problematice a nastavení různých hodnot, 
což dozajista povede opět ke snížení již dosažené úrovně bezpečnosti na těchto 
dráhách. 

 

 

Připomínky doporučující: 

Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace 
(SŽDC) 

1. k čl. I bodu 1 

§ 6 o TBZ je doplněn nedostatečně. Pro tratě s rychlostí nad 200 km/h je před jejich 
uvedením do provozu nutné provést verifikační zkoušky s postupným zvyšováním 
rychlosti. Byť je v obecné rovině v § 6 písm. a) odst. 2 tato možnost připuštěna, není 
nijak regulována. Doporučujeme doplnit § 6 písm. a) odst. 1 (na konec odstavce) 
„V případě tratí s rychlostí V > 200 km/h se musí provést zkušební jízdy pro ověření 
bezpečnostně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty vždy, a 
to s postupným zvyšováním rychlosti. Provádění zkoušek se řídí vnitřním předpisem 
provozovatele dráhy“. 

§ 6 písm. f) doporučujeme vypustit z požadavků tohoto bodu "fotogrammetrickým". 
V současné době se spíše využívají technologie laserového scanování. Formulace 
"podrobným zaměřením", která zůstane po vypuštění slova „fotogrammetrickým“, je 
dostatečná. 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

 

 
Akceptováno. 

Slovo „fotogrammetrickým“ vypuštěno. 
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Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

2. k čl. I bodu 2 

Doporučujeme formulaci: zabezpečovacího zařízení a k jeho funkci potřebného 
sdělovacího zařízení, 

Odůvodnění: 

Současná formulace by zahrnovala všechna sdělovací zařízení používaná na dráze. Pro 
ověření součinnosti systému ERTMS se jako sdělovací zařízení používá pouze GSM-R. 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

3. k čl. I bodu 7 

Hranice pro rozšiřování průjezdného průřezu je podle ČSN EN 15273-3 250 m (nikoliv 
300 m), doporučujeme opravit "300 m" na "250 m" v celém paragrafu (odst. 2 a 4)  

Doporučujeme upravit text nově navrhovaného odstavce 3 takto:  

(3) U vícekolejných tratí s rozchodem koleje 1 435 mm (dále jen „normální rozchod“) 
pro rychlosti vyšší než 200 km/h musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti 
os kolejí: 

a) na širé trati 

1. určené pro osobní dopravu a provozované nejvyšší rychlostí do 250 
km/h, 4 300 mm, 

2. určené pro osobní dopravu a provozované rychlostí vyšší než 250 
km/h nebo určené pro smíšenou dopravu, 4 700 mm. 

b) v železniční stanici 

1. osová vzdálenost hlavních kolejí bude minimálně taková, jako je 
osová vzdálenost kolejí v širé trati. Z důvodu konstrukce kolejových 
rozvětvení může být osová vzdálenost hlavních kolejí větší   

2. mezi hlavní kolejí a předjízdnou sousední kolejí, která není hlavní 
kolejí stejné trati minimálně 6500 mm 

3. v ostatních případech minimálně 5 000 mm. 

Akceptováno jinak. 

Odstavce 2 a 4 upraveny požadovaným způsobem. 

Text nového odstavce 3 po vzájemné dohodě upraven 
následovně: 

„(3 U vícekolejných tratí s normálním rozchodem koleje 
pro rychlosti vyšší než 200 km/h musí být dodrženy 
následující minimální vzdálenosti os kolejí:)  

a) na širé trati 

1. určené pro osobní dopravu a provozované nejvyšší 
rychlostí do 250 km/h, 4 300 mm, 

2. určené pro osobní dopravu a provozované 
rychlostí vyšší než 250 km/h nebo určené 
pro smíšenou dopravu, 4 500 mm. 

3. na tří a vícekolejné trati provozované rychlostí 
vyšší než 200 km/h u každé koleje alespoň 
na jedné straně 6 500 mm. 

b) v železniční stanici 

1. u hlavních kolejí shodně jako na širé trati, 
2. mezi hlavní a jinou než hlavní kolejí 6500 mm, 
3. mezi hlavní a manipulační odvratnou kolejí 

bez dopravní funkce nebo mimo rozsah užitečné 
délky takové koleje 4500 mm, 
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Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Bod (4) (nový) ve stávajícím znění vyhlášky je odkaz na položky č. 159 a č. 160 chybný, 
má být odkaz na položku "č. 157". Doporučujeme upravit. 

Bod (10) a bod (11) (nový) doporučujeme upravit odkazy na odstavce uvedené v 
článcích v souvislosti s přečíslováním odstavců. 

Dále do § 11 doporučujeme zařadit nový odstavec: 

„(X) Pro rychlost V > 200 km/h je možné použít pouze průjezdného průřezu 
odvozeného ze vztažného kinematického obrysu GC.  

4. v přímé koleji a obloucích o poloměru 300 m a větším, 5 000 mm, 

5. při rekonstrukcích kolejiště železničních stanic, je-li to nezbytné, 
s přihlédnutím k místním podmínkám, nejmenší vzdálenost os kolejí 
v přímé koleji a v obloucích o poloměru 300 m a větším, 4 750 mm, 

c)  

1. 7 000 mm,  

2. v úsecích, kde mezi těmito kolejemi nejsou umístěny stožáry 
trakčního vedení, 6 500 mm.“ 

Odůvodnění: 

1) Pojem „normální rozchod“ je definován již v odst. 2, § 11 vyhlášky č. 177/1995 Sb.  

2) Kolej sousedící s kolejí hlavní nemusí být současně vždy kolejí předjízdnou, může se 
například jednat o kolej manipulační, výtažnou či jinou, proto doporučujeme použít 
obecný termín.  

3) Pohyb zaměstnanců mezi hlavními kolejemi s V > 200 km/h je prakticky vyloučen, 
požadavky na osovou vzdálenost kolejí jsou určeny požadavky aerodynamických vlivů 
(tj. stejně jako v širé trati), nebo konstrukcí zhlaví. 4) Do vyhlášky doporučujeme 
uplatnit pouze minimální požadavky. Případy, kdy bude z hlediska konstrukčního 
(umístění podpěr TV vyšší osové vzdálenosti nechť řeší individuální dokumentace 
stavby. 5) Průjezdný průřez odvozený od vztažného kinematického obrysu GC je podle 
ČSN EN 15273 a vyhlášek UIC 505 určen pro vysokorychlostní tratě. 

4. v ostatních případech 5 000 mm. 

c) při souběhu více tratí mezi hlavní kolejí a kolejí, která 
není hlavní kolejí stejné trati, 6 500 mm. 
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Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

4. K čl. I bodu 12 

Do § 15 odst. 3 doporučujeme doplnit: 

Pro rychlosti 200 km/h a vyšší musí být splněny požadavky na max. kolísání tlaku v 
tunelech dle přímo použitelného předpisu EU 1299/2014. Jedná se o požadavek na 
aerodynamické posouzení, jež je zásadní bezpečnostním požadavkem. 

Akceptováno jinak. 

Požadavky na maximální kolísání tlaku v  tunelech jsou 
uvedeny v technických specifikacích interoperability, proto 
není nutné je vyhlášce duplikovat. Doplněn bude odkaz 
na TSI INF. 

 

5. K čl. I bodům 15 a 16 

Doporučujeme do odstavce (2) doplnit o „… rámovou tuhost a stabilitu stanovenou 
projektem. Kolejnicové podpory musí být min. hmotnosti 300 kg. Pro rychlost V > 200 
km/h bezstyková kolej zřízena být musí a současně musí být zajištěna detekce 
celistvosti kolejnic“.  

Neakceptováno. 

Po vzájemné dohodě nebudou požadavky na rámovou 
tuhost do vyhlášky zapracovány (požadavek v přílišném 
detailu). 

6. K čl. I bodu 17 

Bod 2 doporučujeme upravit v případě a) na "u hlavních kolejí a ostatních dopravních 
kolejí" (viz soulad s čl. 8.4.1 ČSN 73 6360-1). 

Neakceptováno. 

Jedná se o úpravu nesouvisející s vysokorychlostními 
tratěmi. Novelizační bod 17 bude po vzájemné dohodě 
vypuštěn. 

7. K čl. I bodu 18 

Navrženým ustanovením se ruší povinnost dodržovat základní normu ČSN 736360-2 
stanovující podmínky pro bezpečné provozování dráhy ve vztahu ke kvalitě GPK. 
Možnost převedení ČSN 73 6360-2 na úroveň vnitřního předpisu provozovatele dráhy 
byla v minulosti diskutována, nicméně z důvodu nesouhlasu DI a DU nebylo k této 
změně přistoupeno. Podmínky pro kvalitu GPK pro rychlosti V > 300 km/h jsou v TSI 
INF otevřeným bodem. Doporučujeme tuto změnu vypustit. 

Akceptováno. 

Novelizační bod 18 vypuštěn, text vyhlášky v tomto bodě 
zůstane v původním znění. 

8. K čl. I bodům 22 a 23 

Nedoporučujeme vkládat omezení na "bezkontaktní snímání", jedná se 
o technologickou záležitost měření, nad to pro nižší význam kolejí (ostatní dopravní, 
manipulační atd.) je role kontaktního měření nezastupitelná (měřicí vozík krab) SŽDC 

Akceptováno částečně. 

Novelizační bod 22 vypuštěn, text přílohy 1 vyhlášky 
zůstane v původním znění. 
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Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

pořizuje 2 ks Malé měřící drezíny (zakázky za desítky milionů), které jsou založeny 
na kontaktním měření. Na místo požadavku na bezkontaktní měření doporučujeme 
pro rychlosti nad 160 km/h uplatnit požadavek na "měření pod zatížením" (zásadně 
významnější). Upozorňujeme na vznik zmařených investic SŽDC podle výše 
uvedeného. 

Rozsah prohlídek a měření podle přílohy 1 je stanoven pro rychlosti do 200 km/h, 
pro vyšší rychlosti je zcela nedostatečný. Intervaly pro rychlosti nad 200 km/h bude 
třeba stanovit odlišně. 

Dle vzájemné dohody příloha 1 vyhlášky nebude v rámci 
této novelizace doplňována o požadavky pro tratě 
nad 200 km/h. Bude doplněno pouze omezení platnosti 
uváděných požadavků na rychlosti do 200 km/h včetně. 

Drážní inspekce 1. k čl. I bodu 7 

V navrhovaném znění § 11 odst. 3 vyhlášky doporučujeme vynechat sousloví „(dále 
jen "normální rozchod")“, protože definování tohoto pojmu je provedeno v § 11 
odst. 2 vyhlášky a doporučujeme příslušnou část nově vkládaného odstavce 
přizpůsobit terminologii, která je používaná ve vyhlášce. 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

2. k předkládací zprávě 

Upozorňujeme na chybně uvedený odkaz na vyhlášku č. 173/1995 Sb. v předkládací 
zprávě. 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

Asociace podniků českého 
železničního průmyslu 
(ACRI) 

1. k čl. I bodům 1, 18 a 19 

Znění je třeba upravit tak, aby tento text platil i pro případnou novelu předpisu EU. 

Neakceptováno. 

Navržený text bude platit zcela shodně i v případě 
novelizace předmětného předpisu EU. Poznámka 
pod čarou nemá dle čl. 47 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády normativní povahu, její funkcí je poskytovat 
informaci o související úpravě a tím usnadnit orientaci 
v právním řádu. 

2. k čl. I bodu 8 

Nahradit slova „s jednotným sklonem“ slovy „v jednotném sklonu“. 

Neakceptováno. 

Vyhláška v aktuálním znění na více místech užívá buď 
spojení „s jednotným sklonem“ nebo „o jednotném 
sklonu“. Význam uvedených i navrženého znění je přitom 
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Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

zcela totožný, proto se přikláníme k použití již zavedené 
formulace. 

3. k čl. I bodu 17 

Doplnit text „a nepřerušovanou jízdní hranou v oblasti srdcovky“. 

(PHS – pohyblivé hroty v srdcovkách). Doporučujeme použít znění tohoto odstavce 
i na tratích s traťovou rychlostí 200 km/h a vyšší.“ 

Neakceptováno. 

Novelizační bod 17 byl v návaznosti na připomínku SŽDC 
vypuštěn. 

4. nad rámec novely - § 6 písm. c) a d) 

Nahradit slova „technicko bezpečnostní“ slovem „technickobezpečnostní“. 

Akceptováno. 

Text upraven de připomínky. 

5. nad rámec novely - § 11 odst. 9, § 15 odst. 6, § 16 odst. 5 a § 25 odst. 14 

Technická norma pod pol. 166 v příloze 5 je TNŽ, která je podnikovým předpisem SŽDC 
(oborové normy vč. TNŽ byly zrušeny zákonem č. 632/1992 Sb. Ty normy, které řešily 
technické požadavky v celonárodním měřítku důležité, byly převedeny na ČSN, ty, 
které řešily problematiku úzce oborovou, byly převedeny na firmy nebo zrušeny).  
Doporučujeme úpravu textu s vynecháním TNŽ. 

Neakceptováno. 

Předkládaná novela vyhlášky si neklade za cíl celkovou 
revizi obsažených norem. Předkladatel si je vědom potřeby 
takové revize, která ovšem vyžaduje hlubší analýzu 
a celkové posouzení obsahu a možností nahrazení všech 
stávajících norem obsažených ve vyhlášce. 

6. nad rámec novely – k pozn. pod čarou č. 2a 

S ohledem na počet změn zákona č. 22  doporučujeme úpravu textu: 
„… č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ 

Neakceptováno. 

Dle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se text 
v poznámkách pod čarou zpravidla samostatně 
nenovelizuje. 

Sdružení železničních 
nákladních dopravců 
ŽESNAD.CZ 

k čl. I bodu 8 

§13 odst. 8) zavádí se do vyhlášky pojem „novostavba“, cit.: „Koleje v železničních 
stanicích se se při novostavbách železničních stanic zřizují …“ – Není zcela jasné, co 
pojem „novostavba“ znamená. Může vzniknout problém při projednávaných 
stavbách. 

Akceptováno. 

Text upraven v souladu s terminologií zákona o dráhách, 
pojem „novostavba“ nahrazen „nově budované nebo 
modernizované“. 
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Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

k čl. I bodu 12 

V navrhovaném znění § 15 odst. 3 za slovo „údržbu“ doporučujeme vložit 
čárku a slova „, zejména s ohledem na bezpečnost práce,“ tak, aby byl zdůrazněn 
aspekt bezpečnosti práce, obsažený v nahrazovaném platném znění § 15 odst. 3. 

Akceptováno. 

Text doplněn dle připomínky. 

Úřad vlády ČR 

Odbor kompatibility 

1. k čl. I bodům 1, 18 a 19 

Navrhujeme v rámci materiálu upřesnit, na jaké ustanovení INF TSI je odkazováno. 

Akceptováno jinak. 

Uvedené novelizační body byly vypuštěny v návaznosti 
na připomínky UPDI, DI a SŽDC. 

2. k čl. I bodům 5 až 11 

Úpravu osové vzdálenosti kolejí či sklonu nacházíme také v INF TSI. Navrhujeme 
posoudit soulad s tímto technickým předpisem. 

Vysvětleno. 

Soulad s TSI INF posouzen byl, vyhláška konkretizuje 
obecnou úpravu obsaženou v TSI. 

3. k čl. I bodu 12 

SRT TSI v navrhované poznámce pod čarou č. 8 vyhlášky navrhujeme uvádět 
„, v platném znění“. 

Akceptováno. 

Text poznámky pod čarou upraven dle připomínky. 

Připomínky legislativně technického charakteru uplatnili: 

Ministerstvo zemědělství,  Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra a Magistrát Hlavního města Prahy. 

Připomínky byly zapracovány. 
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