
IV. 
 

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění 

 
….. 

 
§ 18 

 
 (1) Na vyloučenou kolej nebo její část mohou jet pouze drážní vozidla, kterými 
se zajišťuje 

a) provádění nebo zabezpečení prací při údržbě nebo opravě nebo obnově stavby dráhy, 
b) zajištění sjízdnosti koleje, 
c) odstranění překážky způsobující nesjízdnost koleje a 
d) použití složek integrovaného záchranného systému. 

 (2) Drážní dopravu na vyloučené koleji nebo její části řídí odborně způsobilá osoba. 
 (3) Rychlost drážního vozidla na vyloučené koleji nebo její části musí být upravena 
tak, aby drážní vozidlo splnilo podmínky jízdy podle rozhledových poměrů. Při jízdě více 
samostatně jedoucích drážních vozidel na vyloučenou kolej nebo její část může jet drážní 
vozidlo rychlostí 30 km.h-1, není-li stanovena rychlost nižší. 
 (4) Místo zastavení drážního vozidla na pracovním místě určí odborně způsobilá osoba 
kilometrickou polohou a osoba řídící drážní vozidlo musí být o místu zastavení prokazatelně 
zpravena. 
 

….. 
 

§ 34 
Použití drážního vozidla 

 
 (1) K jízdě nesmí být použito drážní vozidlo, které 

a) má překročeny přípustné meze opotřebení, nebo nepřípustné poškození nebo trhliny 
na provozně důležitých částech vozidla, s výjimkou drážního vozidla přepravovaného 
do místa opravy, pokud není bezprostředně ohrožena bezpečnost provozování dráhy 
nebo drážní dopravy, 

b) má závadu na brzdovém systému, která může způsobit nespolehlivé brzdění drážního 
vozidla nebo vlaku, 

c) má nefunkční návěstní zařízení nebo zabezpečovací zařízení v rozsahu bezprostředně 
ohrožujícím bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, 

d) nemá provedenou pravidelnou kontrolu technického stavu, s výjimkou drážního vozidla 
přepravovaného do místa opravy a loženého nákladního vozu, přepravovaného do místa 
vykládky, pokud svým technickým stavem bezprostředně neohrožuje bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, 

e) svým technickým stavem ohrožuje životní prostředí, 
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f) má poškození, případně deformace vozové skříně, nebo pojezdu, nebo má jiné závady 
bezprostředně ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní 
dopravy, 

g) je zjevně nerovnoměrně naloženo nebo jeho náklad není řádně uložen a zajištěn, nebo 
přeprava nákladu není dovolena, 

h) některou svou součástí překračuje obrys drážního vozidla nebo jakákoliv součást 
nákladu na drážním vozidle taženém nebo vozidle speciálním přesahuje stanovený 
průjezdný průřez, nejedná-li se o dopravu zvlášť povolenou, 

i) nezaručuje součinností s kolejovými obvody správnou činnost zabezpečovacího 
zařízení, nejedná-li se o jízdu zvlášť povolenou, nebo 

j) je vyhodnoceno diagnostikou z indikátoru horkoběžnosti ložisek, z indikátoru horkých 
obručí nebo z indikátoru nekorektnosti jízdy v úrovni překračující úroveň STOP, je-li 
závada potvrzena neprodleně provedenou prohlídkou vozidla nebo jedná-li se 
o opakované vyhodnocení stejné závady u totožného vozidla. 

 (2) Drážní vozidlo, u kterého za jízdy došlo k závadám uvedeným v odstavci 1, smí 
dojet na místo, je-li to nezbytné, kde je možno závadu odstranit, avšak jen pokud tím není 
ohroženo bezpečné provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy. 
 (3) Na dráze provozované traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h smí být použito 
pro jízdu vlaku pouze vedoucí drážní vozidlo vybavené mobilní částí vlakového 
zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS, která je kompatibilní s traťovou částí systému 
ERTMS/ETCS použitou na dané dráze. 
 (3) (4) Přípustné meze opotřebení na provozně důležitých částech drážního vozidla 
a meze jeho funkčnosti v závislosti na vybavení drážního vozidla, na způsobu použití 
a na technických požadavcích dráhy, na které je drážní vozidlo provozováno, nesmí 
překračovat hodnoty mezních technických stavů, stanovené v technických podmínkách 
schváleného typu drážního vozidla; mezní hodnoty poškození na provozně důležitých částech 
drážního vozidla stanovují technické podmínky schváleného typu drážního vozidla. U vozidel, 
jejichž technické podmínky byly schváleny před účinností této vyhlášky, určuje přípustné meze 
opotřebení dopravce podle dokumentace výrobce tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování 
dráhy a drážní dopravy. 
 

….. 
 

Příloha 1 
ZÁKLADNÍ NÁVĚSTI 

 
ČÁST I.  

Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce 
 

 Pro zajištění jednotnosti návěstní soustavy na dráze celostátní, dráze regionální 
a na vlečce se používají: 
1. Návěstní barvy, jejichž význam a provedení je uvedeno v § 6 vyhlášky, přičemž 

1.1. před návěstí "Stůj" musí každý vlak zastavit, 
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1.2. návěst "Stůj" musí být mimo obvod dopravny s kolejovým rozvětvením nejméně 
na zábrzdnou vzdálenost předvěstěna návěstí "Výstraha" s výjimkou vlečky, která 
smí být pojížděna drážními vozidly rychlostí do 40 km.h-1, 

1.3. na jednotně označených návěstidlech, platných pro jízdu vlaku i pro posun, má 
návěst "Stůj" také význam návěsti "Posun zakázán", 

1.4. při používání rychlostní návěstní soustavy podle části I, bodu 14 této přílohy návěstí 
návěst v dolní části návěstidla rychlost v obvodu výhybek, přilehlých k návěstidlu 
a návěst v horní části návěstidla návěstí předvěst návěsti následujícího návěstidla, 

1.5. na "Přivolávací návěst" podle části I, bodu 14 této přílohy smí vlak jet za návěstidlo 
v dopravně s kolejovým rozvětvením za podmínek jízdy podle rozhledových 
poměrů. 

   
 Obrázek 17395-1.pcx 
 

….. 
 

15. Návěsti systému ETCS: 
 Návěsti systému ETCS platí jen pro osoby řídící vedoucí drážní vozidla vybavená 
mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS v činnosti. 

15.1. Návěst „Předvěst změny úrovně ETCS“ je žlutá čtvercová tabule s černým 
orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis „LT“, ve spodní polovině 
„ETCS“. Přikazuje osobě řídící drážní vozidlo se zapnutou mobilní částí 
vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS postupovat v souladu 
s vnitřním předpisem provozovatele dráhy a informuje osobu řídící drážní 
vozidlo o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost bude následovat návěstidlo 
s návěstí Změna úrovně ETCS. 

15.2. Návěst „Změna úrovně ETCS“ je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, 
uvnitř v horní polovině černý nápis „LT“, ve spodní polovině „ETCS“. 
Označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda drážních 
vozidel pod dohledem ERTMS/ETCS jiné úrovně, a informuje o tom, že 
přepnutí zapnuté mobilní části ERTMS/ETCS do jiné úrovně ETCS je řízeno 
traťovou částí systému ERTMS/ETCS. 

15.3. Návěst „Vstup do oblasti ETCS úrovně 2“ je bílá čtvercová tabule s černým 
orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis „ETCS“, ve spodní polovině 
„L2“. Označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda 
drážních vozidel pod dohledem ETCS úrovně 2, a kde přitom není přepnutí 
řízeno traťovou částí systému ERTMS/ETCS. Návěst přikazuje osobě řídící 
drážní vozidlo po zastavení přepnout mobilní část vlakového zabezpečovače 
ERTMS/ETCS do úrovně 2, pokud bude vedoucí drážní vozidlo jedoucí jako 
vlak nebo posunový díl dále pokračovat v jízdě v oblasti ETCS. 

15.4. Návěst „Stop značka ETCS“ je modrá čtvercová tabule, na ní žlutá šipka 
s bílým okrajem, směřující ke koleji, pro kterou návěstidlo platí. Označuje 
místo, které drážní vozidlo, jedoucí pod omezeným dohledem vlakového 
zabezpečovače systému ERTMS/ETCS, nesmí projet v případech stanovených 
vnitřním předpisem provozovatele dráhy pro provoz ERTMS/ETCS.  
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  Návěst „Stop značka ETCS“ může být doplněna jednou nebo více svítilnami 
pro vyjádření návěstí stanovených vnitřním předpisem provozovatele dráhy.  

15.5. Návěst „Lokalizační značka ETCS“ je bílá čtvercová tabule, na ní černá šipka 
směřující ke koleji, pro kterou návěstidlo platí. Označuje místo, před kterým 
musí osoba řídící drážní vozidlo potvrdit, že kolej mezi čelem vlaku a tímto 
návěstidlem je volná, je-li k tomu zařízením ETCS vyzván. Podrobnosti 
stanoví vnitřní předpis provozovatele dráhy. 

15.6. Návěst „Výstupní hranice oblasti ETCS“ je bílá čtvercová tabule s černým 
orámováním, uvnitř černý nápis „ETCS“ a červený pruh z levého dolního 
do pravého horního rohu. Označuje místo na trati, kde končí oblast, ve které 
se zajišťuje jízda pod dohledem vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS, 
a informuje o samočinném přepnutí mobilní části vlakového zabezpečovače 
ERTMS/ETCS do úrovně národního vlakového zabezpečovače, je-li jím 
vozidlo vybaveno, nebo do ETCS úrovně 0. 
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