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ÚVODNÍ  USTANOVENÍ 

 
 

Provozní jednotka  Liberec je začleněna do organizační struktury DKV Česká 
Třebová dle přílohy č. 1 platného znění Organizačního řádu Depa kolejových vozidel, 
schváleného č.j. 3124/2007 – 012/5. Činnost zajišťuje dle článku č. 14 Organizačního 
řádu DKV Česká Třebová. 
 

Provozní řád DKV Česká Třebová – PJ Liberec je zpracován na základě článku č. 
14, Organizačního řádu Depa kolejových vozidel Česká Třebová a v souladu 
s předpisem ČD  V1. 
 

Provozní řád obsahuje základní ustanovení pro organizování činnosti v DKV 
Česká Třebová – PJ Liberec. Je závazný pro zaměstnance, kteří řídí, organizují a 

zabezpečují činnosti v DKV Česká Třebová – PJ Liberec. Povinnosti, uložené 
zaměstnancům jinými platnými předpisy (obecně závaznými zákony a normami, 
předpisy ČD apod.), nejsou tímto Provozním řádem dotčeny.  
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Rozsah znalostí: 

funkce rozsah znalostí 

přednosta PJ úplná znalost  

vedoucí oddělení provozu, 
kontrolor vozby, inspektor pro 
školení, IŽD - provoz, vedoucí 
strojmistr 

úplná znalost - kap.1, kap.2.1 až 2.4, odst.2.5.1 
až 2.5.2, 2.5.3.1 až 2.5.3.4, 2.5.3.7, 2.5.3.8, 
kap.2.6, odst.2.8.1 až 2.8.3, kap.3, přílohy 1 až 9; 
ostatní informativně 

strojmistr úplná znalost - kap.1.1 až 1.5, kap.2, kap.3, 
přílohy 1 až 9,18; ost. informativně 

dozorce depa, vedoucí posunu 
zálohy a vedoucí posunu 
osobního nádraží ŽST Liberec 

úplná znalost - kap.1.2, 1.3, 2.2 až 2.4, 
odst.2.5.3.1 až 2.5.3.4, 2.6.5 až 2.6.8, kap.2.7, 
odst.2.8.1, 2.8.3, kap.3.1, 3.3, přílohy 1 až 6, 
9,18; ostatní informativně 

posunovač úplná znalost - kap.1.3, 2.3, 2.4, odst.3.1.1 až 

3.1.3, 3.1.8 až 3.1.10, 3.1.13, 3.2.2 až 3.2.5, 
3.3.1 až 3.3.3, přílohy 1, 3 až 6, 9,18; ostatní 

informativně 

strojvedoucí úplná znalost - kap.1.2, 1.3, 2.1 až 2.4, odst.2.5.1 
až 2.5.3, 2.6.5 až 2.6.8, 2.8.1, kap.3.1, přílohy 1 

až 7, 9, 18; ostatní informativně 

vozmistr-četař, vozmistr úplná znalost - kap.1.1 až 1.5, 2.2, 2.3, 
odst.2.6.6, 2.8.1, 3.3.4, kap.3.4, přílohy 1, 3 až 6, 

9; ostatní informativně 

vedoucí oddělení oprav, IŽD - 
opravy 

úplná znalost - kap.1, 2.1 až 2.4, odst.2.5.1, 
2.5.2, 2.5.3.7, kap.2.8, 3.2, odst.3.4.2, 3.4.3, 
kap.3.5, přílohy 1, 3 až 6, 9; ostatní informativně 

mistr oprav HV úplná znalost - kap.1.2, 1.3, 1.6 až 1.9, 2.1, 2.3, 
odst.2.4.1, 2.4.5 až 2.4.7, 2.5.2, 2.8.1 až 2.8.3, 

kap.3.2, přílohy 1, 3 až 6, 9; ostatní informativně 

mistr oprav TV úplná znalost - kap.1.2, 1.3, 1.6 až 1.9, 2.1, 2.3, 
odst.2.4.1, 2.4.5, 2.5.2, 2.8.1 až 2.8.3, kap.3.5, 

přílohy 1, 3 až 6, 9; ostatní informativně 

vedoucí technického oddělení, 
IŽD techn.úseku 

úplná znalost - kap.1.1 až 1.4, 1.6 až 1.9, 2.1, 2.4 
až 2.8, přílohy 1, 3 až 6, 9; ostatní informativně 

mistr údržby úplná znalost - kap.1.3, 1.6 až 1.8, 2.4, 2.5, 2.7, 
2.8, přílohy 1, 3 až 6, 9; ostatní informativně 

ostatní pracovníci výše neuvedení úplná znalost - kap.1.2, 1.3, 2.1, př.4, 5 a dále 

všechna ustanovení týkající se vykonávané 
činnosti; ostatní inform. 
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1.  ÚVOD: 

1.1  Charakteristika PJ Liberec 

Provozní jednotka Liberec je výkonnou jednotkou Českých drah a.s. - Depa kolejových vozidel 
Česká Třebová. 
PJ Liberec má přidělena hnací vozidla zásadně motorové trakce, přívěsné a řídící vozy dle 
dislokačních rozhodnutí odboru kolejových vozidel GŘ ČD k aktuálnímu JŘ  

1.2  Členění PJ Liberec 

PJ Liberec zahrnuje kromě obvodu UŽST Liberec také : 

Provozní pracoviště Frýdlant v Čechách 

Provozní pracoviště Tanvald 

Provozní pracoviště Turnov 

Kabinová lanová dráha Horní Hanychov – Ještěd 

1.3  Řídící struktura PJ Liberec 

 přednosta provozní jednotky 

 IŽD pro provoz (zástupce přednosty PJ) 

 IŽD pro opravy hnacích vozidel PJ 

 IŽD pro opravy tažených vozidel PJ 

 IŽD technického úseku PJ 

 vedoucí MTZ a vedoucí skladů 

 vedoucí strojmistr 

Podrobné organizační členění je obsaženo v platném ”Organizačním řádu Depa kolejových 
vozidel Česká Třebová" a v platné systemizaci. 

1.4  Základní poslání PJ 

Provozní jednotka Liberec zajišťuje provoz a údržbu přidělených železničních kolejových 
vozidel na vozebních ramenech, určených platným jízdním řádem. Zajišťuje obsluhu osobního 
nádraží ŽST Liberec posunovou četou. Dále provádí mimořádné výkony související 
s provozováním drážní dopravy na přidělených vozebních ramenech. Kromě tohoto 
základního poslání provádí PJ další doplňkové činnosti pro drážní složky a provozuje v rámci 
volné kapacity podnikání mimo základní předmět činnosti ČD, a.s. V PJ Liberec  byl v roce 2002  
zaveden a v současnosti stále probíhá systém environmentálního managementu (EMS).  
Systém EMS je projekt realizovaný podle mezinárodní normy ISO 14001:2004 zaměřený na 
ochranu životního prostředí. PJ Liberec je od roku 2002 certifikovaným pracovištěm Českých 
drah a.s. podle normy ISO 14001:2004.  V roce 2005 byl projekt EMS rozšířen a  
certifikovaným pracovištěm se v roce 2005 stalo provozní pracoviště lanové dráhy Horní 

Hanychov, Ještěd, Liberec.  Realizace systému EMS plně koresponduje s koncepcí ochrany 
životního prostředí na Českých drahách a.s. 

1.5  Určená technická zařízení 

Technická zařízení, která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo drážní 
dopravy a slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy jsou určená technická 
zařízení (UTZ) ve smyslu Zákona č.266/94 Sb. o drahách, § 47 a 48 a Vyhlášky MD č.100/95 Sb. 
v platném znění. 
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Určená technická zařízení se dělí do šesti základních skupin : 

 1) tlaková zařízení 

 2) plynová zařízení 

 3) elektrická zařízení 

 4) zdvihací zařízení 

 5) dopravní zařízení 

 6) kontejnery a výměnné nástavby 

Při provozování dráhy a drážní dopravy lze používat jen UTZ, která mají platný průkaz 
způsobilosti. 

Uživatelem zařízení (osoba, které jsou UTZ svěřena do užívání v provozu jí řízeném) je vrchní 
přednosta DKV Česká Třebová, který písemně pověřuje pracovníky vykonávající přímý dozor 

nad technickým stavem a provozem UTZ. 

V PJ Liberec jsou pověřeni přímým dozorem nad UTZ tito zaměstnanci: 

1) tlaková zařízení - revizní technik pro vybraná tech.zařízení DKV 

2) plynová zařízení - IŽD technického úseku DKV 

3) elektrická zařízení - revizní technik elektrických zařízení drážních vozidel PJ 

  - IŽD technického úseku PJ  

4) zdvihací zařízení - provozní technik zdvihacích zařízení DKV 

5) dopravní zařízení - IŽD pro opravy HV a TV PJ 

 - provozní technik zdvihacích zařízení DKV 

V obvodu celé PJ Liberec platí zákaz provozování určených technických zařízení bez vědomí 

výše uvedených zodpovědných pracovníků. Obsluhou UTZ mohou být pověřeni jen pracovníci, 
kteří byli s obsluhou zařízení prokazatelně seznámeni a prakticky zacvičeni. Tito pracovníci se 
musí pravidelně zúčastňovat nařízených opakovaných školení a přezkoušení. 

Provozní řád zdvihacích zařízení a tlakových nádob stabilních je zpracován jako příloha č.12 
tohoto provozního řádu.  

1.6  Obecné zásady svařování 

V oblasti svařování ŽKV postupuje DKV Česká Třebová, PJ Liberec v souladu s pokyny 

nadřízených orgánů a zavedlo ”systém řízení a kontroly jakosti k zajištění kvality svářečských 
prací při modernizacích, rekonstrukcích, opravách a při renovaci opotřebených dílů 
svařováním a navařováním železničních kolejových vozidel”. Základním dokumentem tohoto 
systému je “Příručka jakosti”. Tento samostatný dokument podrobně popisuje celou 
problematiku svařování ŽKV. 

Při ostatních svářečských pracích (např.údržba DLHM) se postupuje v souladu s platnými ČSN 
(ČSN EN), předpisy ČD, technologickými postupy, obsluhovacími řády, bezpečnostními 
opatřeními a tímto provozním řádem. 

2.  Všeobecná část 

2.1  Charakteristika provozní jednotky 

PJ Liberec zajišťuje provoz a údržbu přidělených hnacích vozidel nezávislé trakce, 
přípojných vozů, železničních vozů osobní dopravy, služebních a řídících vozů na vozebních 
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ramenech, přidělených vždy k platnému JŘ a obsluhu osobního nádraží ŽST Liberec posunovou 

četou.  

Kromě základního poslání zajišťuje PJ údržbu kolejiště, budov, strojního zařízení a 
ostatního DLHM, který provozuje ve vlastní správě. Dále PJ provádí doplňkové činnosti pro 
drážní složky a provozuje v rámci volné kapacity podnikatelskou činnost v souladu s 
ekonomickými pravidly. 

OBVOD PRACOVIŠTĚ: 

2.1.1  Hlavní depo 

Provozní prostory jsou vytyčeny hranicí pozemku, která prochází takto: 

 od rohu objektu penzionu (stavební parcela č. 6208), 2,5m vlevo od osy koleje č. 117 podél 
výhybky č. 54 až k bodu odbočení výhybky č. 40 

 dále hranice prochází středem vzdálenosti os kolejí č. 1 a 3 až po konec výhybky č. 5 

 zpět 3,0 m od osy koleje č. 3 po osvětlovací stožár (za objektem UŽST Liberec), kde se 
hranice pravoúhle lomí k ulici 28. října a kopíruje rozhraní drážního a civilního pozemku. 

Navazuje na oplocení objektu slévárny.  Od rohu budovy G a objektu slévárny(prostranství 
s parní lokomotivou na podstavci) a na šířku příjezdové komunikace zpět až k rohu objektu 
penzionu (stavební parcela č. 6208) ) kolmo k ose koleje č.117.  

Poznámka: Přístup k parcele č. 6208 (penzión a šatny SDC) je podél koleje č.117 po panelové 
komunikaci, která je majetkem DKV Česká Třebová. 

Do staničního obvodu UŽST Liberec je pracoviště napojeno na severní straně  výhybkami 
č.53 a č.58, na jižní straně výhybkou č.5 (”nová rampa"). 

V obvodu pracoviště jsou koleje č.3, č.201, č.201a, č.201b, č.201c, č.201d, č.201e, 
č.201f, č.202, č.204, č.206, č.208, č.210, č.212, č.301 a č.312. 

V obvodu pracoviště jsou výhybky č.30, č.32, č.33, č.201, č.202, č.203, č.204, č.205, 
č.206, č.206a, č.207, č.208, č.209, č.210, č.211 a č.212. 

Přístupová cesta do hlavního depa vede od vrátnice ŽSO - Ferex podél koleje č.117 do 
depa. Obvod depa vzhledem k příchodové cestě je ohraničen na severní straně dopravní 
značkou "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel-mimo dopravní obsluhy" umístěnou na rohu 

budovy ŽSO - Ferex v úrovni námezníku koleje č.117. 

Hlavní příjezdová komunikace vede do depa na jižní straně z ulice 28. října přes kolej 

č.301, kolej č.201 a podél objektu “F” nepřímo navazuje za budovou "A" na požární cestu. 
Komunikace je na vjezdu opatřena uzamykatelnými vraty a elektronicky ovládanou závorou. 

Příjezdová cesta na severní straně vede z Hanychovské ulice ulicí Na Františku podél 

opravny vozů komunikací k vrátnici ŽSO - Ferex a odtud podél koleje č.117 do depa. 

Povolená rychlost jízdy silničních vozidel v obvodu PJ je 10 km/h-1. Komunikace je 

provedena v celé délce z betonových silničních panelů s dobetonováním vzniklých mezer. 
Vozovku tvoří v podstatné délce pouze jeden jízdní pruh, proto je nutné vzájemně se vyhýbat 

nebo otáčet jen na místech k tomu způsobilých. 

Přístup do depa je z obou stran chráněn závorami. Z jihu navíc uzamykatelnými vraty 
Způsob obsluhy závory z ul.28. října a vrat je uveden na informačních tabulích. Závoru u 
administrativní budovy obsluhuje dozorce depa. Vozidla DKV jsou vybavena dálkovým 
ovládáním těchto závor. Klíč od uzamykatelných vrat je společný pro vstup do budovy K 
(soc.budova) 
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Osvětlení komunikací a prostranství je z osvětlovacích věží. Prostor před provozní halou 

”B” je osvětlen ze sloupu s výložníkovou lampou, která se zapíná přímo na sloupu, a 
z osvětlovacích lamp umístěných na stěně haly “B” společně s vypínači. Cesta podél haly “B” a 
budovy “G” je osvětlena lampou s časovým spínačem Přejezd přes koleje před halou “A” je 
osvětlen pomocí výložníků na přední stěně, ovládání časovým spínačem a vypínače jsou v 
rozvaděči na čelní stěně budovy. Samostatně je osvětlen prostor u věží pískárny; na obou 

stranách jsou lampy s vypínači. Osvětlovací věž u čerpací stanice PHM je ovládána časovým 
spínačem.  

Úklid komunikace provádí dle potřeby TO PJ, úklid sněhu řeší "Opatření přednosty PJ pro 
zimní období". 

2.1.2  depo ÚTD  

Provozní prostory pracoviště jsou vytyčeny hranicí pozemku, která prochází takto: 

od výhybky č. 201u (včetně) podél panelového chodníku (včetně) k začátku  výhybky č.412 a 

dále středem vzdálenosti os kolejí č. 405 a 407 na konec výhybky č.408 a na úroveň obytného 

domu č.1639/2, dále podél oplocení obytného domu č.1639/1 za konec koleje č.202u k 
železničnímu přejezdu v km158,679, podél oplocení zahrádek na úroveň vjezdového 
návěstidla a dál v patě náspu tratě Liberec - Turnov za výhybku č.201u. 

Do staničního obvodu UŽST je pracoviště napojeno výhybkou č.407, č.417 a č.419. 

V obvodu pracoviště jsou koleje č.201u, č.202u, č.204u, č.206u, č.208u, č.210u, č.212u, 

č.407, č.409, č.411 a č.413. 

V obvodu pracoviště jsou výhybky č.201u, č.202u, č.203u, č.204u, č.205u, č.206u, 
č.207u, č.408, č.407XA, č.409, č.412, č.415 a č.416. 

Přístupová cesta do depa ÚTD vede z Doubské ulice po přechodu v km 143,950 trati 
Děčín - Liberec přes staniční kolej č.24 až č.401 a dále pěšinou podél koleje č.201u do prostoru 
depa ÚTD. Obvod depa je ohraničen seřaďovacím návěstidlem Se4 u koleje č.201u. Při 

přecházení kolejí v celém obvodu depa je nutné dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti. 

Z hlavního depa do depa ÚTD je možné použít cestu vedoucí od vodárny podél koleje č.3 
pěšinou na most v km159,192. Zde přes koleje č.3 a č.1 cesta pokračuje podél koleje č.2 a dále 

pak podél koleje č.201u do areálu depa ÚTD. Tuto cestu smějí používat pouze zaměstnanci, 
kteří mají povolen vstup do kolejiště a jsou ve službě (nelze použít k příchodu a odchodu do a ze 

zaměstnání). Při chůzi je nutno dbát maximální pozornosti a opatrnosti při pohybu v kolejišti a 
jeho blizkosti. 

Příjezdová komunikace do depa ÚTD vede ulicí U stadionu přes zabezpečený přejezd v 

km158,680 trati Pardubice - Liberec. Jedná se o zpevněnou komunikaci. Příjezd do areálu ÚTD 
je jištěn branami. Brána, která je umístěna v úrovni rohu obytné budovy na hlavní příjezdové 

komunikaci je trvale uzavřena. Brána, která je umístěna v úrovni objektu studny na 
komunikaci k úložišti koksu, je v pracovní době otevřena . Otevírání bran zajišťuje dozorce 
depa ÚTD. ( četař opravy ?) 

Osvětlení přístupové cesty a prostranství je z osvětlovacích věží č. 1 a 2. Samostatně je 
osvětlené nástupiště u fekální koleje č.413, předtápěcí stojan u koleje č.407 a prostor před 
remízou “A” a kolem haly vývazů “J”. 

2.2  Vozební ramena 

Pravidelně obsluhovaná vozební ramena PJ Liberec jsou: 

Liberec - Turnov - Stará Paka - Jaroměř - Hradec Králové – Pardubice 
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Turnov – Jičín 

Liberec - Tanvald - Harrachov 

Tanvald – Železný Brod 

Smržovka - Josefův Důl 

Liberec - Česká Lípa – Děčín – Ústí nad Labem 

Česká Lípa -Svor 

Liberec - Zittau (DB)- Varnsdorf 

Liberec - Frýdlant v Č.-Černousy 

Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem 

Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem 

Stará Paka - Nová Paka 

Stará Paka – Lomnice nad Polekou 

2.3  Železniční kolejová vozidla 

Přidělená železniční kolejová vozidla v PJ Liberec jsou vozidla hnací a vozidla tažená. 

Vozidla hnací se jsou lokomotivy a motorové vozy. 

Vozidla tažená jsou osobní vozy lehké stavby, vložené vozy a řídící vozy. 

Lokomotivy s elektrickým přenosem výkonu řady: 704, 742, 753 a 799. 

Lokomotiva s hydraulickým přenosem výkonu lokomotiva řady: 715. 

Motorové vozy s elektrickým přenosem výkonu řady: 843. 

Motorové vozy s hydraulickým přenosem výkonu řady: 854. 

Motorové vozy s hydromechanickým přenosem výkonu řady: 810 a 814.2*) 

Vozidla tažená jsou osobní řady: 2429(010), 9329(012), 014*), 2429.5(015), 2929(043), 
2129(053) a XXXX(054). 

Řídící vozy řady: 8029(943). 

*) tvoří trvale spojenou třídílnou soupravu sestávající ze dvou motorových vozů ř.814.2 a jednoho 
vloženého přívěsného vozu ř.014 

2.4  Popis kolejiště 

2.4.1  Koleje 

V celém obvodu PJ Liberec (hlavní depo, depo ÚTD) je nejvyšší dovolená rychlost jízdy 5 
km/h-1 s pohotovostí zastavit před případnou překážkou. Na koleji č.3 je povolená rychlost 10 
km/h-1 od vyhybky č.53 do úrovně námezníku koleje 212. 
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Hlavní depo 

Č.koleje délka 
koleje 

účel koleje poloha koleje 

3 904 m 
pro odstup vozidel do PJ 

od styku výhybky č. 53 
k  styku výhybky č. 5 

201 376 m výjezdová, výzbrojní  od styku výhybky č. 32 
k styku výhybky č. 212 

202 317 m před halou ”A” manipulační, v hale 
”A” správková, za halou ”A” 
výzbrojní 

od styku výhybky č. 
202 k styku výhybky č. 
208 

204 202 m před halou ”A” manipulační, v hale 
”A” správková  

od styku výhybky č. 
209 kusá do haly ”A”. 

206 242 m před halou ”A” manipulační, v hale 
”A” správková 

od styku výhybky č. 
211 kusá do haly ”A” 

208 130 m manipulační, pro provozní čištění 
vozidel 

od styku výhybky č. 
210 kusá k zarážedlu 

210 171 m manipulační od styku výhybky č. 
210 kusá k zarážedlu 

212 79 m stáčecí, pro plnění čerpací stanice 

PHM 

od styku výhybky č. 33 

kusá k zarážedlu v 
objektu stáčení PHM 

201a 75m před halou ”B” manipulační, v hale 

”B” technologická (v hale ”B” s hříží) 

od styku výhybky č. 

206a kusá do budovy 
”B” 

201b 79m před halou ”B” manipulační, v hale 
”B” správková (v hale ”B” s hříží) 

od styku výhybky č. 
203 kusá do budovy ”B” 

201c 110m před halou ”B” manipulační, v hale 
”B” správková  

od styku výhybky č. 
205 kusá do bud. ”B” 

201d 76m před halou ”B” manipulační, v hale 
”B” správková  

od styku výhybky č. 
207 kusá do bud. ”B” 

201e 55m manipulační od styku výhybky č. 
207 kusá k budově ”B” 

201f 65m manipulační,stanoviště 
náhradních zdrojů el.energie 

od styku výhybky č. 
204 kusá k budově ”B” 

301 110m manipulační od styku výhybky č. 30 
k styku výhybky č. 201 

312 130m Stanoviště diagnostického 
střediska, stanoviště jeřábu Kirow 

od styku výhybky č. 
201 kusá před objekt 
diagn. střediska po 
jižní roh budovy ”C” 
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Depo ÚTD 

kolej č. délka koleje účel koleje poloha koleje 

201u 409 m montážní, manipulační, 
pro vykládku materiálu 

od styku výhybky č. 202u kusá 
k zarážedlu 

202u 315 m montážní, manipulační od styku výhybky č. 204u k 
styku výhybky č. 207u 

204u 323 m správková - zákl. stupně 

údržby osobních a 
přívěsných vozů 

od styku výhybky č. 206u kusá 

k zarážedlu 

206u 288 m správková, zbrojení vodou od styku výhybky č. 203u kusá 

k zarážedlu, prochází remízou 

208u 287 m správková, zbrojení vodou od styku výhybky č. 205u kusá 
do remízy 

210u 343 m správková, zbrojení vodou od styku výhybky č. 203u kusá 
k zarážedlu, prochází remízou 

212u 380 m manipulační  od styku výhybky č. 201u kusá 
na úroveň remízy 

407 252 m manipulační od styku výhybky č. 408 po 
styk výhybky č. 416  

409 184 m manipulační od styku výhybky č. 409 po 

styk výhybky č. 415 

411 157m manipulační od styku výhybky č. 412 k 
styku výhybky č. 409 

413 200m fekální  od styku výhybky č. 412 ke 
styku výhybky č. 407A 

 

OV 

kolej č. délka koleje účel koleje poloha koleje 

201s 167 manipulační od styku výhybky č. 88 kusá 

k zarážedlu 

204s 170 manipulační od styku výhybky č. 89 kusá 
k zarážedlu 

206s 28 manipulační Paprsek točny k zarážedlu 

4b 136 manipulační od styku výhybky č. 101 

kusá k zarážedlu 

6b 79 manipulační od styku výhybky č. 94 kusá 
k zarážedlu 
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2.4.2  Výhybky a výkolejky 

hlavní depo  

číslo 

výhybky 

základní poloha obsluhuje 

30 jízda vpravo *posunovač 

32s samovratná výměn,  jízda vpravo *posunovač (v případě potřeby 
jizdy „proti hrotu“ rovně) 

33 jízda vpravo *posunovač 

201 jízda vlevo *posunovač 

202 jízda vlevo *posunovač 

203 jízda vpravo *posunovač 

204 jízda vlevo *posunovač 

205 jízda vlevo *posunovač 

206 jízda vpravo *posunovač 

206a jízda vpravo *posunovač 

207 jízda vlevo *posunovač 

208 jízda vpravo dozorce depa  

209 jízda vpravo dozorce depa  

210 jízda vlevo dozorce depa  

211 jízda vpravo dozorce depa  

212 jízda vpravo dozorce depa  

Údržbu výhybek provádějí pracovníci, kteří výhybky obsluhují(vyhybku č.32 udržuje posunovač). 

* v době nepřítomnosti posunovače depa obsluhu provádí dozorce depa. 
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depo ÚTD 

číslo 
výhybky 

základní poloha obsluhuje 

201u jízda vlevo vedoucí posunu 

202u jízda vpravo vedoucí posunu 

203u jízda vlevo vedoucí posunu 

204u jízda vlevo vedoucí posunu 

205u jízda vpravo vedoucí posunu 

206u jízda vpravo vedoucí posunu 

207u jízda vlevo vedoucí posunu 

407XA jízda vlevo vedoucí posunu 

408 Jízda vlevo vedoucí posunu 

409 jízda vlevo vedoucí posunu 

412 jízda vlevo vedoucí posunu 

415 jízda vpravo vedoucí posunu 

416 jízda vpravo vedoucí posunu 

Pravidelnou údržbu všech výhybek depa ÚTD provádí vedoucí posunu v noční směně. 

V obvodu hlavního depa jsou umístěny výkolejka č.Vk1, která je umístěna na koleji č.3 a 
výkolejka č.Vk2, která je zdvojená a umístěná v obvodu výhybky č.212. Obě výkolejky jsou 

ovládány signalistou St.4 a kryjí obvod stanice. Jedná se o výkolejky s elektromotorickými 
přestavníky. 

V obvodu depa ÚTD je umístěna výkolejka č.Vk405, která je zdvojená a umístěná přímo 
ve výhybce č.201. Druhá výkolejka č.Vk404a/b je zdvojená a je umístěna ve výhybce č.416. 
Obě výkolejky jsou ovládány signalistou St.3 a kryjí obvod stanice. Jedná se o výkolejky s 

elektromotorickými přestavníky. Souhlas k obsluze výkolejky č.Vk404a/b pro St.3 uděluje 
vedoucí posunu obsluhou pomocného stavědla u výhybky č.212. Výkolejka Vk 402 umístěná 

na koleji 407, obsluhu provádí St1 ŽST Liberec.   
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2.4.3  Točna 

Zařízení pro otáčení vozidel není v prostorách PJ Liberec k dispozici. Otáčení vozidel je 
možné se souhlasem ŽST Liberec provádět na tzv. “trianglu”, kolej č.401, spojovací kolej č.400 
a kolej č.410. 

2.4.4  Přesuvna 

Neobsazeno. 

2.4.5  Vrátky, posunovací zařízení 

V hale ”A” je umístěno mezi kolejemi č. 204 a 206 posunovací zařízení pro posun 
kolejových vozidel typ PZ - KV. Seznam pracovníků pro manipulaci je uložen u mistrů HBO  

2.4.6  Místa se zúženým profilem 

Místa se zúženým průjezdním profilem a místa se zúženým volným schůdným a 
manipulačním prostorem jsou vyjmenována v příloze č. 15 podle pracovišť obvodu provozní 

jednotky Liberec. 

Místa vyžadující zvýšenou opatrnost: 

hlavní depo: 

 při chůzi po všech panelových komunikacích s ohledem na pohyb silničních vozidel a 
minimální vzdálenost kolejí 

 při chůzi po chodníku od budovy strojmistrů směrem k vodárně s ohledem na 
minimální vzdálenost koleje 

 v blízkosti vrat opravárenských objektů "A" a "B" - jízda vozidel z a do objektu. 

 v blízkosti správkových a prohlídkových kanálů 

 v blízkosti práce zdvihacích zařízení 

 při práci na čisticí lávce a manipulaci s mobilními čistícími kartáči 

 při práci v kolejišti depa a jeho blízkosti 

 v blízkosti posunovacího zařízení PZ-KV ("Ještěr") v hale běžných oprav 

 pří chůzi v prostoru čerpací stanice PHM 

 při obsluze vrat, manipulaci pojížděním silničních vozidel u objektů “L” a “M” 

depo ÚTD 

 v blízkosti práce zdvihacích zařízení 

 v blízkosti vrat remízy 

 v blízkosti správkových a prohlídkových kanálů 

 při práci v kolejišti depa a jeho blízkosti 
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Při výkonu služby se musí přednostně používat přechody přes koleje, důsledně dodržovat 

směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je nebezpečné se za jízdy vychylovat z 
vozidel, pobývat vedle koleje na všech místech označených bezpečnostním nátěrem dle 
předpisu ČD Op 16, případně označených zvláštní tabulkou. Na sestavovaných vlacích je 
zakázáno provádět jakékoliv pracovní úkony zaměstnanci PJ Liberec mimo svěšování a 
odvěšováni vozidel u vyjmenovaných vlaků dle opatření k JŘ. 

2.4.7  Zkušební zařízení VZ 

Zkušební smyčka pro zkoušení mobilní části vlakového zabezpečovače na hnacích 
vozidlech je umístěna v hale běžných oprav na koleji č.202 a č.206. 

2.5  Popis budov a zařízení 

2.5.1  Objekty provozně-správní 

Administrativní budova (”G”): 

je zděná jednoposchoďová budova s dřevěným krovem. Je vytápěná z výměníkové 
stanice v sociální budově. Ve sklepním prostoru je umístěna směšovací stanice ústředního 

topení. Hlavní uzávěr vody je na chodbě v přízemí. Hlavní vypínač el.proudu je umístěn 
v rozvaděči v přízemí, případně je možné vypnout proud ve skříní RIS vně objektu. 
V přízemí je umístěna pokladna. Zbylý prostor je uzavřen a zajištěn proti vniknutí 
nepovolaných osob. 
 V prvním  patře je kancelář sekretariátu přednosty PJ, kancelář personalistky ,kancelář 

přednosty PJ a kanceláře zaměstnanců technického oddělení PJ a DKV. 

Sociální budova (”K”): 

je dvoupatrová budova s betonovým skeletem a plochou střechou. Hlavní uzávěr vody je 
ve skladové místnosti. Hlavní vypínač el. proudu je u schodiště v suterénu. 

V suterénu budovy je výměníková stanice zásobující teplem část areálu, kryt civilní obrany a 
skladová místnost stavebního materiálu. 

V přízemí jsou šatny a umyvárny a sklad DHIM přístupný samostatným vchodem. 

V prvním patře jsou umyvárny a šatny. 

Ve druhém patře je výpočetní středisko a nocležny se sociálním zařízením. 

Jednotlivá poschodí jsou přístupná nákladním výtahem. Obsluhu výtahu smí provádět jen 
oprávnění zaměstnanci. Výtah je jištěn klíčem  

Provozní budova (”C”): 

je zděná dvouposchoďová budova, vytápěná z výměníkové stanice. Hlavní uzávěr vody je 
ve sklepě budovy. Hlavní vypínač proudu je umístěn v místnosti lokomotivních čet, v přízemí. 

Ve sklepě budovy jsou uloženy prostředky pro odklízení sněhu a ledu. Prostředky pro 
likvidaci ekologických havárií. V oddělené části sklepního prostoru je umístěn ohřívač TUV, 

směšovací stanice ÚT a záložní el.zdroj stabilní RDST umístěné na pracovišti strojmistra  

V přízemí je kancelář strojmistrů, místnost lokomotivních čet s kuchyňkou a výdejna předpisů.  

V prvním poschodí jsou kanceláře zaměstnanců oddělení provozu.  

V druhém poschodí jsou kanceláře zaměstnanců oddělení oprav, kancelář kontrolora vozby a 
“malá” zasedací místnost. 

Sklad materiálu (“D”): 
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Dvoupodlažní budova bez podsklepení. Hlavní uzávěr vody je v soc. budově pod 

výtahem. Hlavní vypínač el.proudu je na chodbě při vstupu do skladu. V 1.NP je umístěna 
kancelář zaměstnanců skladu s výdejním prostorem a sklad. Tento je pro zásobování 
přístupný příjezdovou cestou mezi provozní bodovou”C” a samotnou budovou skladu. Ve 2.NP 
jsou kanceláře bezpečnostního technika ČD Cargo a.s., vedoucího skladů, odb.or. OSŽ a FS, 
“velká zasedací místnost” sklad tiskopisů, archiv a sklad DHM. Toto patro je spojeno 

zastřešenou lávkou se sociální budovou”D” přes nákladní výtah. 

Budova vodárny (”J”): 

má dva samostatné vchody ze zadní strany budovy. Je vytápěna z kotelny na zemní plyn 
ve sklepě levé části budovy, zde je umístěn i hlavní uzávěr plynu. Hlavní uzávěr vody je ve 
vodárně v prostoru nádrží. Hlavní vypínač el.proudu pro levou část a vodárnu je v rozvaděči  ve 

vodárně, pro pravou část v místnosti se samostatným vchodem ve štítové stěně objektu v 
prostoru vodárenských nádrží 

V přízemí nad kotelnou je prostor pro inventář HV a hasící přístroje. V 1NP jsou nově umístěny 

dvě nocležny pro zaměstnance před a po službě 

Druhá část budovy je nevyužitá a uzavřena s výjimkou dílny elektromechanika pro údržbu VZ 
v přízemí. 

Šatny vozmistrů a stanoviště vozmistra II. na IV. nástupišti a posunové čety ŽST Liberec: 

je přízemní zděný objekt s rovnou střechou překrytou střechou nástupiště. Budova je 

vytápěna plynovým kotlem ÚT uzávěr plynu je . Hlavní uzávěr vody je v ”restauračním tunelu” 
pod ŽST. Hlavní vypínač el. proudu je na zadní stěně objektu k IV. nástupišti. 

V budově je stanoviště vozmistra četaře a místnost posunové čety ŽST. Dále  jsou zde 
šatny a sociální zařízení těchto zaměstnanců a vozmistrů. 

Stanoviště mistra a vedoucího posunu v areálu ÚTD ”C”: 

je přízemní zděný objekt vytápěný z kotelny na LTO. Hlavní uzávěr vody je v. Hlavní 

vypínač el. proudu je v chodbě před kanceláří mistra. Z jedné strany je vstup do kanceláře 
mistra oprav z druhé strany na stanoviště vedoucího posunu. 

Sociální budova ÚTD”B”: 

je zděná jednopatrová budova se sedlovou střechou. Budova je vytápěna z kotelny na 
LTO v areálu ÚTD. Hlavní uzávěr vody je sklepě. Hlavní vypínač el. proudu je v rozvaděči na 

chodbě v přízemí. 

Ve sklepě je umístěno posilovací zařízení vody,pro fekální kolej a hl. uzávěr pitné vody 

V přízemí budovy je umístěn sklad materiálu, strojní dílna, dílna vozových elektrikářů, 

sklad inventáře hnacích vozidel, denní místnost pro pracovníky správkárny, šatna, umyvárna, 
WC a v bývalé trafostanici je příruční sklad vozových elektrikářů.  

V prvním patře je šatna žen, jídelna s výdejnou stravy a sociální zařízení. Samostatným 
vchodem na rohu budovy od koleje 201u je přístupná dílna elektromechaniků . 

2.5.2  Objekty správkárenské 

HLAVNÍ DEPO: 

V budově ”A”: 

je umístěna správkárna, olejárna a chemická laboratoř. Hl.uzávěr pitné a užitkové vody 
je na pravé straně haly. Hlavní vypínač el.proudu je na pravé straně haly v místnosti 
hl.rozvaděče. Hlavní uzávěr plynu je na konci budovy vpravo vně budovy.  
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Halou prochází kolej č.202 o délce 85,3 m, koleje č.204 a č.206 jsou kusé o délce 72m, 

všechny koleje jsou vybaveny správkovými kanály. Kolej č.202 správkovým kanálem 
sloupkovým.  

V přístavcích vedle koleje č.206 je umístěna mechanizační dílna, dvě dílny mechaniků, 
kancelář mistrů, zkušebna vstřikovacích trysek, jídelna, dílna vzduchotechniků, WC, dílna 
elektromechaniků a olejárna. Ve sklepě je umístěna plynová kotelna pro vytápění přístavků a 

flotační čistírna odpadních vod. V poschodí je umístěna chemická laboratoř, která má 
samostatný vchod z komunikace podél koleje č.3. 

V přístavcích vedle koleje č. 202 je místnost čety M0, dílna pro rychloměry, výdejna 
nářadí, svařovna, hlavní elektrický rozvaděč, dílna mechaniků a kompresor. Jímka na stlačený 
vzduch je pod přístřeškem vně budovy. 

Depo ÚTD: 

Budova ”A”: 

je hala se třemi kolejemi, dlouhá 36m. Hl.uzávěr pitné vody pro celé UTD je ve sklepě 

soc. budovy.Užitkovou vodu lze zastavit ventilem,pod nádrží ve vodárně. Hlavní vypínač 
el.proudu je na boku budovy od koleje č.204u. Hlavní vypínač el.proudu pro celé UTD je v nové 
budově u útulku na fekální koleji (budova “I”). Je situována mezi kolejemi č.204u a č.212u. Kolej 
č.206u je průjezdná, koleje č.208u a č.210u jsou kusé. Všechny koleje jsou vybaveny 
správkovými kanály. 

Na boku budovy směrem ke koleji č.212u je přístavek s kotelnou na LTO, výdejna nářadí 
a garáž pro vysokozdvižný vozík. 

Na boku haly směrem ke koleji č.204u je přístavek defektoskopického střediska, 
elektrický rozvaděč a nabíječka akumulátorových baterií. 

Na budovu “A” navazuje budova “J” – hala vývazů. . Hlavní uzávěr vody je ve sklepě 
soc.budovy. Hlavní vypínač el.proudu je u vchodu do haly. Na kolejích č.206u a č.210u jsou 

umístěny lokomotivní zvedáky. Na koleji č.206u je  18 metrů dlouhý prohlídkový kanál. 

2.5.2.1  Popis jednotlivých kolejí 

HLAVNÍ DEPO: 

Koleje v hale ”A” jsou určeny pro údržbu HV v rozsahu M0, MM, plánovaných a 
neplánovaných oprav; 

Na koleji č.202 je správkový kanál, délka 80m, z toho 60m sloupkový s vnějšími kanály. 
Na koleji č.204 je správkový kanál, délka 70m. Na koleji č.206 je správkový kanál, délka 70m. 

Tyto kanály jsou vybaveny elektrickým osvětlením 230V a zásuvkami 24V/50Hz pro 

napájení ručních přenosných svítilen. El.jištění osvětlení kanálů je v místnosti č.17 v 
rozvaděči. Jištění obvodu 24V je přímo v litinových skříních, primární obvod je jištěn 

v oceloplechové skříni na boku haly u koleje č.202 u vrat. 

ÚTD: 

Koleje v hale ”A” a “J” jsou určeny na provádění údržby HKV - plánovaných a 
neplánovaných oprav s vyvázáním. Dále jsou zde prováděny prohlídky P0, PM a běžné opravy 
přívěsných vozů, prohlídky PP a opravy M0 osobních a služebních vozů pro nákladní vlaky. 

Na koleji č.206u je v přední části správkový kanál o délce 32m, v prodloužení haly je 
správkový kanál o délce 18m. Na koleji č.208u je správkový kanál, délka 33,5m. Na koleji 
č.210u je správkový kanál délka 33,5m. 
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2.5.2.2  Zvedáky 

Hlavní depo: 

Na konci koleje č.208 umístěna sada patkových zvedáků 4x20t 

depoÚTD: 

V hale ”J” jsou na koleji č. 206u a 210u umístěny dvě sady patkových zvedáků 4x20t 

2.5.2.3  Jeřáby a zdvihací zařízení 

Podrobný výčet jeřábů a zdvihacích zařízení v PJ Liberec je uveden v č.j.2118/98. Provozní řád 
zdvihacích zařízení a tlakových nádob stabilních tvoří přílohu č.12 tohoto Provozního řádu. 

2.5.2.3  Prohlídkové lávky 

Hlavní depo 

Dvoupodlažní lávka na koleji č.208 má 2 sekce pro čistění a údržbu KŽV. Použití se 

zvýšenou opatrnosti. Nosnost každé postranní lávky je 100 kg, současně mohou na jedné 
straně lávky pracovat pouze dvě osoby s břemeny o takové hmotnosti, aby nebyla překročena 
celková nosnost lávky. 

Pracovní lávky jsou uspořádány ve dvou podlažích 1.4 m a 2.6 m od temene kolejnice. 
Spodní patro v důsledku malé světlé výšky mezi patry lze používat pouze při zvednutých 

horních lávkách. 

Vstup na obě podlaží pracovních lávek umožňuje schodiště se zábradlím. Čelní sklopnou 
lávkou je vybavené pouze horní patro. 

2.5.2.5  Venkovní prohlídkové kanály 

hlavní depo: 

před budovou ”A” na koleji č.204 je prohlídkový kanál délka 19,6m. Na koleji č.206 je 
prohlídkový kanál, délka 45m, kanál je vybaven osvětlením a zásuvkami 24V.. Na koleji č.208 

je prohlídkový kanál délka 20m, kanál je vybaven osvětlením a zásuvkami 24V. Ovládání 
světel a zásuvek je na elektrickém rozvaděči. Na úrovni kanálu je čistící a montážní lávka. 

depo ÚTD: 

před halou ”A” na koleji č.206u prohlídkový, délka 19,5m. Na koleji č.208u prohlídkový, 
délka 16m. Na koleji č.210u prohlídkový, délka 25m. 

2.5.2.6  Ostatní 

Mezi kolejemi 201a/201b,201c/201d,201e/201f a u kolejí 202,204,206,208 a 210 a301 jsou 
umístěny elektrické napájecí stojany(zásuvky) pro napájení (dobíjení baterií) motorových a 
přívěsných vozů-obsluha viz příloha č.18 PŘ PJ Liberec 

Mezi kolejí č. 201 a 312 za bývalým úložištěm písku je zkušebna HKV s elektrickým přenosem 

výkonu a elektrickým vytápěním ”S”. Prostor zkušebny je oplocen. 
V budově ”B” na koleji č. 201b je správkový kanál, délka 24m s čtyřvřetenovou hříží  ”Z” pro 
vyvazování dvojkolí o nosnosti 20t.  

2.5.3  Objekty technologické 

2.5.3.1  Výzbrojní zařízení paliva 

Objekt výdeje ”E”:je otevřená hala s dvěmi průjezdnými kolejemi č.201 a č.202. Hala je 
zabezpečena proti úniku ropných látek, podlaha tvoří záchytnou jímku, která je spojena 

s havarijní jímkou objektu stáčení. V hale jsou instalovány výdejní stojany. U koleje č.201 jsou 
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2 stojany  –  dvouproduktový 80 l/min-1 a 80 l/min-1 pro výdej LTO pro nezávislá topení 

přívěsných vozů, v sousedství je instalován stojan s kapacitou 130l/min-1 pro zbrojení 
motorových lokomotiv. Na druhé straně koleje č.201 jsou satelitní stojany 40l/min-1 pro 
potřebu zbrojení přívěsných vozů LTO a 40l/min-1 pro výdej motorové nafty. U koleje č.202 je 
stojan s modulem 80 l/min-1, , na druhé straně této koleje (blíže k ŽST) je satelitní stojan 
40l/min-1 (vývod od stojanu s modulem 40l/min-1 na koleji č.202). Výdej PHM je bezobslužný 

pomocí řídícího systému AutoSET s terminálem ovládajícím 6 pistolí. Obsluha terminálu je 
bezkontaktní pomocí dat IN karet ČD a vozidlových čipů. 

2.5.3.2  Výzbrojní zařízení maziva 

Výdej motorového oleje do vozidel je možný pomocí čtyř výdejních stojanů v hale 
běžných oprav “A” Dva výdejní stojany mezi kolejemi č.202 a č.204, dva výdejní stojany mezi 

kolejemi č.204 a č.206. Dopravu oleje k těmto výdejním stojanům zajišťují čerpadla umístěná 
v hale běžných oprav “A” u vchodu do olejárny. 

2.5.3.3  Výzbrojní zařízení písku 

Pískárna je umístěna v budově "I" v areálu hlavního depa. Pro zbrojení ŽKV pískem je 
využito sušeného písku, který je od dodavatele dovážen v přepravních vacích. Po vysypání do 
násypky je přemístěn do komorového podavače a stlačeným vzduchem dopraven do 
zásobníků na věžích po obou stranách koleje č.201. Z věží po otevření elektropneumatického 
uzávěru samospádem padá  gumovým nástavcem do písečníku hnacího vozidla. 

Obsluhu a použití tohoto zařízení detailně řeší samostatný provozní řád pískárny v 
příloze č.17 tohoto provozního řádu. 

2.5.3.4  Výzbrojní zařízení chladicí kapaliny 

Pro potřeby zbrojení hnacích vozidel kapalinou chladích okruhů se využívá užitková 
voda. Vývody v hlavním depu jsou na těchto místech: 

hlavní depo: 

- v hale běžných oprav 4x 

- v objektu zkušebny lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu 

- na přístavku haly běžných oprav u koleje č.201 

- mezi kolejemi č.202 a č.204 

- mezi kolejemi č.208 a č.210 

- mezi kolejemi č.210 a č.3 

- v revizní dílně 2x 

- u koleje č.201 za čerpací stanicí PHM  

depo ÚTD: 

- v remíze 3x 

- mezi kolejemi č.206u a č.208u 2x 

- mezi kolejemi č.208u a č.210u 

2.5.3.5  Vytápěcí zařízení  

Výměníková stanice tepla 
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Předávací stanice tepla je umístěna ve sklepních prostorách sociální budovy DKV. 

Parovodní přípojkou je napojena na rozvody CZT Liberec . 

Stanice zajišťuje přípravu topné vody pro vytápění objektů skladu materiálu, sociální 
budovy, administrativní budovy, provozní budovy, truhlárny a revizní dílny (vše v areálu 
hlavního depa) a přípravu teplé užitkové vody pro tyto objekty. 

Toto zařízení pracuje bezobslužně s občasnou kontrolou pověřenými pracovníky (údržba, 

dozorce depa, IŽD-TÚ) proškolenými ve smyslu ČSN 69 0012 (příloha č. 7) dle zápisu o poučení 
z návodu na obsluhu. Návod na obsluhu je vyvěšen ve výměníkové stanici. 

Odpovědnost za zařízení má IŽD technického úseku PJ Liberec. 

Vytápěcí zařízení RODA 

V hale běžných oprav je instalováno sálavé stropní topení. Toto zařízení vytápí pouze 

halu, přístavky jsou vytápěny samostatně. Jsou zde zabudovány dvě vytápěcí jednotky typu 
RODA - Compakt o jmenovitém výkonu 220 kW. Topným médiem je zemní plyn, který je do 

haly přiveden středotlakým plynovodem z ul. 28. Října, hlavní uzávěr plynu je je v HBO na 

čelní stěně pod zařízením. Zařízení pracuje zcela automaticky. Výkon topení je regulován dle 
poměru venkovní a vnitřní teploty. Pod stropem jsou umístěny 3 dvojice vírníků pro zlepšení 
cirkulace tepleho vzduchu. 

Mimo případ havárie je zakázáno manipulovat s hlavním vypínačem elektrického 
rozvaděče tohoto zařízení. 

Zařízení smějí obsluhovat pouze oprávněné osoby. Návod k obsluze, seznam osob 
oprávněných obsluhovat zařízení a opatření pro případ poruchy je uvedeno v místním 
provozním řádu sálavého vytápění RODA, který je uložen na technickém odboru DKV Liberec 
a u strojmistrů. 

Odpovědnost za zařízení má IŽD technického úseku PJ Liberec. 

Ohřívací zařízení ROBUR 

Zařízení je instalováno u koleje č.202 v hale běžných oprav ve výklenku zdi na podstavci. 
Jedná se o automatické zařízení na zemní plyn, které slouží k ohřevu zamrzlých částí vozidel 
(odfukování sněhu) a pod. V letních měsících lze zařízení použít jako ventilátor.Při spuštění 

pracuje v automatickém režimu.  

Zařízení smí obsluhovat pouze osoba poučená a to strojmistr ve směně, mistr haly 

oprav. Seznam osob poučených a návod k obsluze je uložen u IŽD technického úseku. 

Odpovědnost za zařízení má IŽD technického úseku PJ Liberec. 

Kotelna haly běžných oprav 

Kotelna je umístěna ve sklepě haly oprav. Jsou zde instalovány tři nízkotlaké teplovodní 
kotle Viadrus G 100E na zemní plyn o jmenovitém výkonu 100 kW, které vytápí přístavky haly 

oprav a připravují teplou užitkovou vodu. 

Zařízení smí obsluhovat pověření pracovníci údržby, kteří splnili ustanovení vyhlášky 

91/93 Sb. 

Provoz kotelny se řídí místním provozním řádem, který je v kotelně vyvěšen. 

Odpovědnost za zařízení má IŽD technického úseku PJ Liberec. 

Kotelna ÚTD 
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Kotelna je umístěna v přístavku haly ÚTD. Jsou zde instalovány dva nízkotlaké 

teplovodní kotle 1. THP 125IN o výkonu 125kW a THP 360 IN o výkonu 360kW. Topným 
médiem je LTO, který je uložen v zásobnících v dalším přístavku haly. Kotelna vytápí celý areál 
ÚTD a připravuje též teplou užitkovou vodu. 

Zařízení smí obsluhovat pověření pracovníci údržby a posunovači, kteří splnili 
ustanovení vyhlášky 91/93 Sb. 

Provoz kotelny se řídí místním provozním řádem, který je v kotelně vyvěšen. 

Odpovědnost za zařízení má IŽD technického úseku PJ Liberec. 

Další kotelny – vodárna: 

 šatna na IV.nástupišti. V těchto objektech jsou instalovány nízkotlaké teplovodní kotle 
na zemní plyn o celkových výkonech nižších než 50 kW. Obsluhu provádějí pracovníci 

prokazatelně seznámení s návodem na obsluhu. 

Odpovědnost za zařízení má IŽD technického úseku PJ Liberec. 

2.5.3.6  Vodárna 

V PJ Liberec jsou v provozu dvě vodárny na užitkovou vodu. 

Vodárna v hlavním depa je umístěna v budově ”J”, v její střední části. Užitková voda je 

čerpána ze studny umístěné v samostatném objektu za vodárnou. Ve vodárně jsou umístěny 
dvě nádrže o celkovém objemu 90 m3. Voda je čerpána ze studny. Tato voda je přes posilovací 
stanici rozvedena po areálu. Provozní tlak je 0,5Mpa, vydatnost je 10l/s-1. Voda je využívána i 

jako požární. 

Vodárna v areálu ÚTD je umístěna ve střední části sociální budovy (“B”), voda je čerpána 
z dvojstudny umístěné v samostatném objektu “E” a dále rozvedena samospádem do potrubí. 
Stojany na užitkovou vodu jsou napájeny přes automatickou posilovací stanici umístěnou ve 
sklepě sociální budovy. 

Zásobování pitnou vodou je řešeno ze sítě SČVaK. 

2.5.3.7  Provozní chemická laboratoř 

Provozní chemická laboratoř je odborné specializované pracoviště PJ Liberec. PCHL 
Liberec. Organizačně spadá přímo pod vedoucího oddělení oprav hnacích vozidel PJ Liberec. 

Činnosti PCHL: 

1) Rozbory napájecích surových vod z vodáren ČD a pracovišť PJ 

2) Rozbory upravených chladicích vodních emulzí v chladicím okruhu motorových 
lokomotiv a motorových vozů 

3) Rozbory vody z kotelen PJ 

4) Rozbory nově dodaných motorových olejů do PJ Liberec 

5) Rozbory použitých motorových olejů (tribotechnická diagnostika je prováděna v 
OCHL Most, kam se vzorky zasílají) 

6) Rozbory elektrolytů (ČD V 20/22) 

7) Rozbory motorové nafty 

8) Rozbory pro jiné organizace - dle možností a kapacity PCHL Liberec jsou smluvně 
prováděny neuváděné rozbory pro ostatní mimoresortní organizace. 
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9) Příprava a zajištění standardních odměrných roztoků a indikátorů včetně 

stanovení jejich faktorů 

10) Administrativní práce 

Vzorky provozních hmot: 

1) Odebrání vzorků provozních hmot z hnacího vozidla pro PCHL zajistí na 
požadavek laboratoře strojmistr, který pověří odebráním vzorků pro PCHL 

strojvedoucího, kterému bylo vozidlo přiděleno. Odebrané, označené vzorky se 
ukládají na určeném místě v místnosti lokomotivních čet. Ze sběrného místa si 
vzorky odnášejí pracovnice laboratoře. 

2) Odebírání vzorků nových produktů došlých do PJ provádí vedoucí skladu paliv a 
maziv. 

3) Odebírání vzorků z výměníkové stanice a kotelen provádí vedoucí laboratoře. 
Provoz PCHL Liberec se řídí dle "Provozního řádu PCHL Liberec"č.j.: 828/2008 ze dne 

27.V.2008. 

2.5.3.8  Čištění ŽKV  

Čištění ŽKV je přizpůsobeno možnostem a podmínkám PJ Liberec tak aby nedošlo 
k nadlimitnímu znečištění odpadních vody v souladu s platným rozhodnutím o 
povolení nakládání s odpadními vodami a musí být provedena taková bezpečnostní opatření, 
aby nedošlo k ucpání kanalizace hrubými nečistotami. Způsob čištění ŽKV je odpovídající 

danému čistícímu systému odpadních vod v PJ Liberec .  

Čištění ŽKV se provádí na koleji č.208 v prostoru mycí lávka a mobilních čistících kartáčů. 
Vstup na mycí lávku bez přistaveného vozidla je zakázán. Pracoviště je odkanalizováno přes 
akumulační jímku do haly běžných oprav. Společně s odpadními vodami z prohlížecích kanálů 
haly běžných oprav dochází k jejich předčištění na čistírně odpadních vod Alfa 2.2eP, která je 
umístěna ve sklepě. Předčištěné vody odchází na městskou čistírnu odpadních vod. Bližší 

podrobnosti jsou uvedeny v PŘ ČOV, které jsou k dispozici u vodohospodáře. 

V základní poloze jsou všechny postraní a čelní lávka zvednuty. Čelní lávka je zajištěna 
pohyblivými zarážkami. 

Sklápění spodního patra se provádí ručně ze země od krajních lávek na konec. Sklopené 
lávky se zajistí zarážkou střední lávky. 

Čelní lávka horní patra se po uvolnění zarážek sklopí ze země tahem za vzpěru, vzpěru je 
nutno řádně zasunout do otvoru v základu. Poté se sklápí postupně ze spodního patra horní 
lávky směrem čelní lávky na konec. Sklopení horního patra se provádí ručně. Sklopené lávky se 

zajistí pohyblivou zarážkou 

Postup při zvedání lávek je opačný než při sklápění. 

Čištění ŽKV v hale revize (budova “B”) – provádí se mytí skříní ŽKV od běžného provozního 
ale i havarijního znečištění. Čištění se provádí na kolejích 201b a 201c. Čištění probíhá ručně 

s pomocí tlakového přístroje WAP. Znečištěná voda je odvedena na čističku odpadní vody 
Alfa1,0eP a po předčištění je svedena do kanalizace na městskou čistírnu odpadních vod . 

Používané čistící prostředky musí mít atest pro použití v podmínkách ČDa.s. a atest 
Hlavního hygienika ČR případně MZ ČR. O způsobu použití přípravku v podmínkách PJ Liberec 
rozhodne vodohospodář na základě odzkoušení v praxi. 

Jednotlivé technologie čištění ŽKV na PJ Liberec schvaluje vodohospodář. 
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Další čištění probíhá na fekální koleji na ÚTD. Technologie je popsána v příloze č.8 

provozního řádu.  

2.5.4  Objekty pro údržbu a režijní činnost 

Hlavní depo 

Dílna údržby: 

V budově ”B” je umístěna dílna údržby HIM. Budova je zděná se sedlovou střechou. 

Hlavní vypínač el. proudu je umístěn v hale revizní dílny, hlavní uzávěr vody je v soustružně. 
Dílčí vypínače elektrického proudu jsou v dílně klempíře a na začátku schodiště v jednotlivých 
podlažích. 

V budově je rozvod užitkové vody z vodárny DKV a rozvod pitné vody z měrné šachty 
v ŽSO FEREX s.r.o.. 

Dílna je vybavena základním strojním vybavením pro údržbu a opravy HIMu a režijní 
práce s tím spojené. V přístavku vedle dílny je svařovna se svářecím stolem a elektrickým 

svářecím agregátem. 

V části budovy přilehlé ke kolejišti ŽST jsou v přízemí dílny klempíře, provozních 
elektrikářů a pracovníků dodavatelské firmy čištění, hygienické zázemí obsluhy výdeje jídel, 
místnost obsluhy mytí ŽKV a garáž. V prvním patře je jídelna  a klubovna OSŽ, v druhém patře 
je klubovna železničních modelářů. 

V hlavní hale této budovy jsou koleje s prohlížecími kanály. Kolej č.201a je hřížová, koleje 

č.201b a 201c jsou určena pro mytí ŽKV. Kolej č. 201d je určena jako manipulační. Na kolejích 
č. 201b, č.201c a 201d jsou prohlížecí kanály. V rohu haly v oploceném prostoru je umístěna 
ČOV. 

V přístavku ”O” této budovy je obrobna a kancelář mistra údržby. 

Truhlárna režijní čety 

Je umístěna v objektu ”H” u koleje č.201. Objekt je zděný s dřevěným krovem. Hlavní 
vypínač el. proudu je umístěn u vchodu do truhlárny na vnější stěně. Hlavní uzávěr vody je 
v soc.budově pod výtahem. Je zde umístěn univerzální dřevoobráběcí stroj, pásová pila, 
v odděleném prostoru strojní část odsávacího zařízení se zásobníkem. Elektrický rozvaděč je 

umístěn vně na zadní stěně budovy. Vytápění truhlárny je z výměníkové stanice. 

depo ÚTD 

 Na ploše ”P” v areálu ÚTD je  umístěna stavební buňka, která je využívána pracovníky 
údržby při práci na tomto pracovišti. Hlavní vypínač el. proudu je umístěn na vnější čelní stěně 
stav.buňky. Voda není zavedena. 

 

2.5.4.1 Zajištění údržby a režijní činnosti 

 

Strojní zařízení: 
 

Za technický stav strojního zařízení zodpovídají na jednotlivých pracovištích 
mistři nebo vedoucí. Za provádění údržby, pravidelných prohlídek a zajišťování oprav 
odpovídá určený pracovník technického útvaru. Pravidelnou údržbu a prohlídky 
strojního zařízení provádějí podle „Měsíčního technického plánu údržby strojů a 
zařízení“ pracovníci RG čety nebo dodavatel na základě servisní smlouvy. 
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. 

 
 
 

Budovy:  
Za technický stav budov a staveb zodpovídají na jednotlivých pracovištích mistři 

nebo vedoucí příslušných pracovišť. Za provádění údržby, pravidelných prohlídek a 
zajišťování oprav odpovídá určený pracovník technického útvaru.  
 

Plánování a realizace údržby v PJ Liberec 
 
- plánování a realizaci    preventivní údržby 
- plánování a realizaci    předepsaných prohlídek (revize, prohlídky, technické kontroly 
atd.) 

- realizace                       neplánované opravy  
 
Preventivní údržba: 
 
 Preventivní údržbu strojů a zařízení zajišťuje určený pracovník TÚ (technického 
úseku) podle plánu údržby strojního zařízení, který sestavuje dle příslušného cyklu 
preventivní opravy stanoveného předpisem ČD V 54 (Směrnice pro organizaci, 
plánování a provádění údržby a oprav zařízení v lokomotivních depech) a nebo 
stanovené přímo výrobcem (dodavatelem zařízení). Preventivní údržbu provádějí 
pracovníci RG čety. 
 Pracovníci RG čety se při provádění preventivní údržby řídí pokyny uvedenými 
v dokumentaci pro údržbu strojů a zařízení, která je uložena v kanceláři určeného 

pracovníka TÚ a pracovníci RG čety mají přístup k této dokumentaci. 
 
 

 
Dokumentace používaná při údržbě strojů a zařízení: 

návody k obsluze a údržbě 
provozní návody 
mazací plány 
výkresová dokumentace (schéma zapojení, funkční schémata atd.) 
katalogy náhradních dílů 
všeobecné technologické postupy údržby zpracované pro vybrané druhy 

strojních zařízení.  
 

V případě potřeby je preventivní údržba zařízení prováděna externími 
dodavateli na základě servisní smlouvy. 
 
 

Předepsané prohlídky: 
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 Předepsané prohlídky jako jsou revize, prohlídky, zkoušky, technické kontroly 

apod. jsou prováděny  na určených druzích strojního zařízení,  
na kolejišti a trolejovém vedení,  
na zařízení UTZ,  
na el. zařízení budov.  

 
Předepsané prohlídky zajišťují pracovníci TÚ pro údržbu strojního zařízení, pro 

UTZ zvedací a UTZ tlaková podle plánu, který sestavují na základě platných zákonů, 
vyhlášek a nařízení pro příslušná zařízení.  

Elektrorevize budov a zařízení, ve smyslu ČSN 331500, ČSN 332000 a vyhl. 
100/1995 Sb., zajišťuje určený pracovník DKV se stanovenou elektrotechnickou 
kvalifikací dle vyhl. 101/1995 Sb., ve spolupráci s pracovníkem TÚ.  
   

Předepsané prohlídky provádějí pracovníci RG čety PJ Liberec v součinnosti 

s provozovatelem zařízení nebo externí dodavatelé na základě smlouvy.  
 
 
Neplánované opravy:  
 
 Neplánované opravy zajišťuje určený pracovník TÚ na základě požadavku 
příslušného vedoucího pracoviště. Opravy provádějí pracovníci RG čety nebo je 
zajišťuje určený pracovník TÚ objednáním u externích dodavatelů.  

 

2.5.5  Objekty skladové 

2.5.5.1  Sklad materiálu 

Hlavní depo 

Sklad materiálu je umístěn v samostatné budově “D” v areálu hlavního depa. Hlavní 
vypínač el. proudu je umístěn na chodbě. Hlavní uzávěr vody je v soc.budově pod výtahem. 

V přízemí budovy jsou umístěny kanceláře vedoucího skladu a skladníků a dále dva 
samostatné prostory skladu, odděleny jsou prostory pro skladování chemikálií a barev. 
Prostory skladu jsou přístupné manipulační technikou prostřednictvím vrat, která se 

nacházejí na levém boku budovy (u budovy strojmistrů “C”). Zde se nachází i místnost 
posunovače a sklad lahví s technickými plyny. Vraty v prostoru u sociální budovy “K” se naváží 

především hutní materiál. 

V patře budovy skladu je umístěna kancelář skladu paliva a maziva, kancelář MTZ, 
kanceláře odborových organizací a bezpečnostního technika ČD Cargo a.s. Dále skladová 
místnost DHM, archiv, sklad tiskopisů, “velká” zasedací místnost a sociální zařízení.  

Toto patro je spojeno zastřešenou lávkou se sociální budovy “K” přes nákladní výtah. 

Depo ÚTD 

Pro potřeby správkárny ÚTD je zřízen sklad materiálu ÚTD. Tento je umístěn v sociální 

budově “B” v přízemí a skládá se z kanceláře skladníka a skladové místnosti. Přístup do skladu 
je od kolejiště (kolej č.201u). Organizačně spadá sklad materiálu ÚTD pod sklad materiálu 
v hlavním depu. 
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2.5.5.2  Sklad DHM 

Je umístěn v areálu hlavního depa v přízemí sociální budovy “K”. Vchod do skladu DHM je 
samostatný z prostranství před skladem materiálu “D”. Druhá skladová místnost je umístěna 
v patře skladu materiálu “D”. Přístupnost této skladové místnosti ze skladu DHM je zajištěna 
pomocí nákladního výtahu sociální budovy “K”. 

2.5.5.3  Sklad příruční 

Neobsazeno. 

2.5.5.4  Sklad PHM a maziv 

Sklad PHM 

Nachází se v areálu hlavního depa. Sestává z objektu výdeje “E”, objektu stáčení “F” a 
skladovacích podzemních nádrží. Na objekty navazují zpevněné panelové plochy. Hlavní 

vypínač el. proudu je umístěn u vchodu do skladu. Voda není zavedena. 

Objekt výdeje “E” je otevřená hala s dvěmi průjezdnými kolejemi č.201 a č.202. Objekt 
stáčení “F” je otevřená hala, do které je zaústěna kusá kolej č.212, v hale pod kolejí je 

vybudována havarijní jímka o objemu 40 m3. Hala je vybavena technologií pro stáčení 
železničních cisteren s možností plnění automobilových cisteren. Je zde umístěn stojan pro 
výdej nafty do silničních vozidel. Na objekt stavebně navazuje domek čerpadel “Y”, kde je 
umístěna vlastní technologie stáčení a elektrický rozvaděč. Objekt stáčení je spojen 
technologickým kanálem s jednotlivými skladovými nádržemi.  

Skladovací podzemní nádrže jsou umístěny pod panelovou plochou za halou běžných 
oprav. Kapacita nádrží je 4x 100 m3 z toho 2x 100m3 je možno použít pro skladování hořlavin 
I. Třídy. Pro skladování oleje je použita dělená nádrž 2x 25m3, přičemž v jedné polovině je 
skladován nový motorový olej, ve druhé polovině se skladuje použitý olej. Polovina nádrže  pro 
nový olej je zapojena do systému olejárny, polovina pro vyjetý olej je zapojena do systému 
vypouštění oleje mezi kolejemi č.204 a č.206. 

Nádrže jsou dvouplášťové, vybavené zařízením INDIKON, které hlídá případný únik 
ropných látek do meziplášťového prostoru. 

Sklad maziv 

Olejárna hlavního depa je umístěna ve dvou zvláštních místnostech v přístavku haly 
běžných oprav “A”. Hlavní vypínač el. proudu je umístěn u vchodu do olejárny. Hlavní uzávěr 

vody je v hale HBO. Obsluha má zvláštní stanoviště, které je umístěno v přední místnosti 
oddělené od nádrží. Zde se skladují plastická maziva. Nádrže jsou umístěny v zadní místnosti 
olejárny, jsou označeny příslušným druhem oleje. V olejárně jsou stojany pro výdej těchto 

olejů do sudů a konví. Nádrže č.5 až č.10 určené pro provozní potřebu motorového oleje jsou 
propojené. Zásoba motorového oleje do nádrží se doplňuje z podzemní jímky čerpací stanice 

PHM. Technologie olejárny umožňuje výdej motorového oleje ze čtyř výdejních stojanů v hale 
běžných oprav, umožňuje též sběr upotřebeného oleje.  

Sběr upotřebeného oleje se provádí pomocí stálého zařízení v hale běžných oprav do 
dělené podzemní nádrže o objemu 25000l. Sběr oleje se provádí: 

 přímo z přistaveného hnacího vozidla olejovými čerpadly umístěnými ve 
výklencích technologických kanálů u výdejních stojanů u koleje č.206 

 vypuštěním upotřebeného oleje do pojízdné vany na koleji č.206 a následným 
odčerpáním do podzemní jímky 
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 pro vylévání malého množství oleje je v pokračování koleje č.206 umístěna 

sběrná jímka o objemu 1000 l vybavená vlastním čerpadlem 

Úložiště sudů je zděný objekt “L”, stavebně propojený s garáží “M”. Nachází se vedle 
vodárny. Proti úniku ropných látek je úložiště vybaveno bezodtokovou záchytnou jímkou. 

Objekt je rozdělen drátěným plotem na dvě části, zvlášť se skladují prázdné a plné obaly. 
Kapacita úložiště je projektována na objem cca 10000kg olejů a maziva.  

2.6  Sdělovací a zabezpečovací zařízení 

2.6.1  Telefony a faxy sítě ČD 

přednosta PJ ............................................. 972 365 492, 602 142 675  

sekretariát ................................................ 972 365 456 

vodohospodář ........................................... 972 365 598, 724 655 053 

vedoucí MTZ ............................................. 972 365 255, 724 655 062 

vedoucí strojmistr ..................................... 972 365 599 

strojmistr.................................................. 972 365 419, 723 379 412 

kancelář oprav  .......................................... 972 365 464, 724 655 075 

2.6.2  Faxy sítě ČD 

sekretariát ................................................ 972 365 563 

kancelář oprav .......................................... 972 365 424 

vedoucí MTZ ............................................. 972 365 466 

Federace strojvůdců .................................. 972 365 573 

Odborový svaz železničářů ......................... 972 365 521 

2.6.3  Dálnopis 

Dps doručovány elektronickou branou na pracoviště strojmistrů e-mail: 
strojmLBC@dkv.cst.cd.cz 

2.6.4  Elektronická pošta 

V PJ Liberec je pro výměnu zpráv a elektronických dokumentů používána přednostně 
elektronická pošta a to včetně depeší zasílaných dříve prostřednictvím dálnopisu. Odesilatel 
elektronické pošty je povinen zajistit aby poštovní zpráva neobsahovala viry a aby vložené 

dokumenty byly ve formátech, které odpovídají oficiálním standardům pro ČDa.s. Příjemce 
elektronické pošty je povinen příchozí poštu zkontrolovat antivirovým programem. 

Uživatel žádá o zřízení poštovní schránky výpočetní středisko PJ. Veškeré změny údajů je 
povinen neprodleně oznámit rovněž výpočetnímu středisku. Výpočetní středisko neodkladně 
zajistím aktualizaci údajů. Uživatel je povinen řídit se pravidly pro správu el.pošty. Především 
udržováním objemu složek(dat) s ohledem na nepřetěžování kapacity poštovních serveru. 

2.6.5  Důležitá telefonní čísla DKV Česká Třebová: 

vrchní přednosta ................................. 972 325 601, 972 325 250,602 540 242 

provozní náměstek .............................. 972 325 266, 606 623 411 

technický náměstek ............................ 972 325 230, 606 609 648 

ekonomický náměstek ......................... 972 325 235, 606 609 647 

mailto:strojmLBC@dkv.cst.cd.cz
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vedoucí provozu .................................. 972 325 226, 606 623 412 

vedoucí oprav ..................................... 972 325 229, 724 071 320 
pro další volaná čísla provolba na ČD ze všech operátorů: 972 3XX XXX 

Volací čísla důležitých mimodrážních účastníků 

Lékařská služba první pomoci státní  155 

Policie státní  158 

Městský požární útvar státní  150 

IZS 112 

2.6.6  Radiostanice 

Viz příloha č.2 tohoto provozního řádu 

2.6.7  Zabezpečovací zařízení 

Hlavní depo: 

- výkolejka č.Vk1 - s elektromotorickým přestavníkem před výhybkou č. 53 (výjezd z depa), 
obsluhuje St4 ŽST Liberec 

- zdvojená výkolejka č.Vk2 - s elektromotorickým přestavníkem před výhybkou č.212 (výjezd z 
depa), obsluhuje St4 ŽST Liberec 

depo ÚTD: 

- dvojitá výkolejka č.Vk405 – s elektromotorickým přestavníkem (vjezd/výjezd z ÚTD) obsluhuje 
St3 ŽST Liberec. 

- výkolejka č.Vk404a/b - s elektromotorickým přestavníkem (vjezd/výjezd na fekální kolej) 
obsluhuje St3 ŽST Liberec, souhlas k obsluze dává vedoucí posunu obsluhou pomocného 
hradla u výměny č.212. 

- výkolejka Vk 402 - s elektromotorickým přestavníkem (vjezd/výjezd na fekální kolej) 
obsluhuje St1 ŽST Liberec. 

2.6.8  Ostraha objektů 

Kontrolu objektů (neporušenost a zajištění dveří a oken) v pracovní době provádí vedoucí 
 pracovník jednotlivých úseků PJ nebo jím pověřený zaměstnanec případné závady řeší 
s přímým nadřízeným. Mimo pracovní dobu (pro účely tohoto PŘ se rozumí pracovní dobou 

pracovní dny(1)-(5) od 6:00 do 14:00) dozorce depa, posunovač, na ÚTD vedoucí posunu a 
vozmistr každý ve svém obvodu. Objekty kontrolují při pochůzkách a dle možností při výkonu 
vlastních pracovních činností. Zajištění vozidel kontrolují v areálu hlavního depa dozorce depa 
a posunovač depa. V areálu depa ÚTD vedoucí posunu po dobu obsluhy depa ÚTD. Všechna 
vozidla odstavená v obvodu ŽST kontroluje vozmistr po celou dobu vlastní pracovní doby. Tito 

pracovníci hlásí případné závady strojmistrovi. 

2.7  Jízdy silničních vozidel 

2.7.1  Organizace závodové autodopravy 

Řeší “Směrnicí pro autodopravu” vlastního DKV 

2.7.2  Pohyb cizích silničních vozidel 

Řeší “Směrnicí pro autodopravu” vlastního DKV 
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2.8  Mimořádnosti 

2.8.1.1  Nehodový pomocný vlak 

neobsazeno 

2.8.1.2  Nehodová pohotovost 

Pracovníky držící nehodovou pohotovost a rozdělení obvodu nehodové pohotovosti mezi 
jednotlivé provozní jednotky či provozní střediska určuje vrchní přednosta DKV. Hranice 

obvodu nehodové pohotovosti pracovníků PJ Liberec byly určeny s ohledem na pojížděná 
vozební ramena a reálnou časovou dostupnost mobilními prostředky. 

Tel.číslo na zaměstnance nehodové pohotovosti: 602 263 956 

2.8.2  Pohotovostní čety 

neobsazeno 

2.8.3  Klíče od služebních místností 

Hlavní depo: 

Klíče od kanceláří administrativní budovy “G” jsou umístěny v kanceláři technického úseku. 

Klíče od dílny režijní čety “B” jsou uloženy v kanceláři četaře režijní čety. 

Klíče od silničních vozidel jsou uloženy v trezoru na technickém úseku. Klíče od 

pohotovostního vozidla jsou včetně dokladů a “Příkazu k jízdě” uloženy u vedoucího 
strojmistra “C”. 

Klíče od vrat zkušebny lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu “S” jsou uloženy u 

strojmistrů. 

Klíče od garáží "M" jsou uloženy na technickém úseku.  

Klíče od truhlárny "H" a objektu "N" jsou uloženy v kanceláři četaře režijní čety. 

Klíče od místností v hale běžných oprav “A” kromě olejárny, sklepa s čistírnou odpadních vod a 
rozvaděče jsou uloženy ve skříňce v kanceláři mistra správkárny. Klíče od mistra správkárny a 
vrat do haly jsou uloženy u strojmistrů “C”. 

Klíče od kanceláří provozní budovy jsou uloženy u strojmistrů “C”. 

Náhradní klíče od všech budov a místností v depu, kompletní náhradní sada klíčů od zkušebny 
lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu jsou uloženy v zapečetěné skříni v kanceláři 

vedoucího strojmistra “C”. Náhradní klíč od kanceláře vedoucího strojmistra je uložen u 
strojmistrů “C” ve "Skříňce ÚO - hesla CO". V této skříňce je dále uloženo razítko PJ, hesla CO, 
poplachové směrnice ÚO. 

Depo ÚTD: 

Klíče od všech objektů depa ÚTD jsou uloženy na stanovišti mistra oprav depa ÚDT. “C”. Jejich 

výdej, příjem a úschova podléhá mistrovi oprav. Náhradní klíče od všech objektů a místností 
depa ÚTD jsou zapečetěny ve skříňce na stanovišti vedoucího posunu “C”. 

2.8.4  Ohlašování poruch 

2.8.4.1  Dodávka elektřiny 

V pracovní době se poruchy v dodávce elektrické energie hlásí IŽD technického úseku na tel. 
972 365 531. 

Mimo pracovní dobu se výpadky hlásí strojmistrovi na tel. 972 365 419 nebo 972 365 257. 
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Tito zaměstnanci podniknou další kroky k odstranění poruchy. 

Skupina ČEZ přijímá hlášení o poruchách na tel. 840 850 860. 

2.8.4.2  Dodávka plynu 

V pracovní době se poruchy v dodávce plynu hlásí IŽD technického úseku na tel. 972 365 531. 

Mimo pracovní dobu se výpadky hlásí strojmistrovi na tel. 972 365 419 nebo 972 365 257. 

Tito zaměstnanci podniknou další kroky k odstranění poruchy. 

Severočeská plynárenská přijímá hlášení o poruchách v pracovní dobu na tel. 1239. 

2.8.4.3  Dodávka vody 

Dodávka vody je zajišťována z vodovodního řadu SČVaK Liberec, buď přímým napojením nebo 
prostřednictvím firmy FEREX Liberec .  

Místa napojená přímým odběrem jsou vodárna, hala běžných oprav, depo ÚTD. 

Místa napojená prostřednictvím firmy FEREX: administrativní budova, provozní budova, 
sociální budova, sklad, hala revize, pracoviště vozmistrů na 4.nástupišti. 

V případě poruchy vodovodního řadu nebo kanalizace je následující postup: 

V pracovní době oznámit zjištěnou skutečnost vodohospodáři PJ Liberec na tel. 972 365 598 

Mimo pracovní dobu oznámit závadu strojmistrovi na tel. 972 365 419 nebo 972 365 257. 

Strojmistr telefonem oznámí závadu dle místa vzniku buď FEREXU na tel. 485 390 360 
(výměník) nebo na dispečink poruch SČVaK Liberec na tel. 840 111 118. Následně o této 
skutečnosti informuje vodohospodáře na tel. 724 655 053. 

2.8.4.4  Hlášení pracovních úrazů 

Dojde-li k pracovnímu úrazu, je povinností postiženého zaměstnance ohlásit pracovní úraz 
svému přímému nadřízenému. V případě, kdy postižený není schopen sám tento úraz ohlásit, 
je povinností každého pracovníka, který je přímým svědkem pracovního úrazu nebo se o něm 
dozví, ihned uvědomit strojmistra, mistra nebo jiného pracovníka, který je nejblíže 
postiženému nadřízen. 

Vznik smrtelného úrazu, těžkého nebo hromadného pracovního úrau a úrazů vlivem alkoholu 
a jiných omamných prostředků musí být ihned hlášen přednostovi PJ, vrchnímu přednostovi 
DKV a jednomu z pracovníkům GŘ Praha: 

 p.Jiří Schűcker,  tel.: 972 232 224,  mobil 606 796 070 

 p.Milan Růžička,  tel.: 972 233 695,  mobil 724 539 952 

 Mgr., Grulich Karel,  tel.: 9722 42086,  mobil 606 796 066 

Sepsání záznamu o pracovním úrazu s postiženým pracovníkem musí být provedeno do 48-ti 
hodin. Hlášení o počtu pracovních úrazů se provádí telefonicky nejpozději do 2. pracovního 

dne po skončení kalendářního měsíce bezpečnostnímu technikovi DKV Česká Třebová. 
Hlášení podává  přednosta PJ popř. jeho zástupce. 

Pokud k pracovnímu úrazu dojde je VJ povinna zabezpečit důsledné a objektivní prošetření 
příčin každého úrazu, opatřit podklady pro jeho odškodnění v souladu s opatřením 
generálního ředitel ČD a.s. č.j.1631/2005 O10 a platným rozkazem vrchního přednosty DKV 
Česká Třebová (rozkaz č.24/2004). 
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Za škodu způsobenou pracovníkovi pracovním úrazem odpovídá organizace Této 

odpovědnosti se může zcela nebo zčásti zprostit pouze za podmínek stanovených zákonem 
t.j. v ustanovení 191 ZP. Ke krácení odškodnění nelze přistoupit tam, kde úraz byl způsoben 
běžným rizikem práce, jehož tíži nelze přenášet na pracovníky. 

2.8.4.5  Záznam o úraze 

Každý pracovní úraz musí být s postiženým projednán bezpečnostním technikem (Půlpán 

Květoslav, Ing. tel. 9723 25014,  725 591 339) a jeho nadřízeným. Na projednání je přizván též 
zástupce odborové organizace. Pokud je to u postiženého možné, provede nadřízený ihned 
detalkoholovou zkoušku a sepíše s postiženým ihned, nejpozději do 48 hodin, záznam o 
pracovním úraze, který sepisuje jako originál se sedmi kopiemi tak, aby byly dobře čitelné. 

Škrtání nepotřebných údajů se provádí ležatým křížkem. Postižení a ostatní pracovníci, kteří 

byli svědky pracovního úrazu, jsou povinni účinně spolupracovat při vyplnění záznamu. 

2.8.4.6  Organizace první pomoci 

Při náhlém onemocnění nebo dojde-li k úrazu, je povinností každého vedoucího pracovníka na 

svém svěřeném úseku, organizovat v co nejkratší době poskytnutí pomoci postiženému. 

Obvazový materiál a jiný zdravotní materiál je uložen ve skříňce první pomoci u strojmistra, 
mistra ve správkárně, MTZ a mistra režijní čety a mistra oprav ÚTD. V ŽST Liberec u výpravčího 
ŽST ON „laufka“ Po poskytnutí první pomoci je nutno předat postiženého k lékařskému 
ošetření. 

V případě vážnějšího úrazu nebo onemocnění volat okamžitě lékařskou službu první pomoci 
155 nebo IZS 112. 

Doplnění lékárničky zajistí ten strojmistr nebo mistr, v jehož směně došlo k použití. Není-li to 
možné (noc, svátek, atd.), napíše toto do předávky a doplnění zajistí strojmistr nebo mistr ve 
směně nejbližší pracovní den. Výdej zdravotnického materiálu provádí skladník DKP, který též 
čtvrtletně kontroluje úplnost vybavení. Kontrola úplného vybavení lékárniček na hnacích 

vozidlech ověřuje strojvedoucí při převzetí vozidla kontrolou celistvosti obalu a plomby. 
V případě potřeby vyžádají výměnu lékárničky u strojmistra. Kontrolu úplnosti provádějí též 
kontroloři vozby při své kontrolní činnosti. Případné nedostatky oznámí strojmistrovi, který 

prostřednictvím skladnice DHM zajistí nápravu. 

3.  Provozní část 

3.1  Technologické postupy – provoz 

Posun v obvodu PJ: 

Rychlost jízdy vozidel při posunu v obvodu hlavního depa a depa ÚTD je max.5km/h-1. 

Strojvedoucí musí při pojíždění míst se zúženým profilem dbát zvýšené opatrnosti a 
opakovaně dávat návěst ”Pozor” lokomotivní houkačkou. Návěst “Pozor” lokomotivní 

houkačkou se dává také před každým uvedením hnacího vozidla do pohybu. U HV 
s omezeným výhledem ze stanoviště strojvedoucího ve směru zamýšleného posunu (HV řady 

742 a podobná) se strojvedoucí před uvedením vozidla do pohybu přesvědčí pohledem 
z druhého stanoviště o tom, zda se v prostoru zamýšleného posunu nevyskytují osoby, silniční 
vozidla popř. jiná překážka.  

 

3.1.1  Vjezd vozidel od hranic do PJ 

Hlavní depo 
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Odstupy HV z ŽST Liberec provádějí severní stranou depa přes vyhybku č.53 po 3. koleji 

tzv.”malým kolečkem”. Jízda samostatného vozidla(dvou hnacích vozidel zapojených v 
dvojčlenném řízení, nebo jednotky) je posunem bez posunové čety. 

Strojvedoucí samostatného hnacího vozidla (dvou hnacích vozidel zapojených v dvojčlenném 
řízení, nebo jednotky) smí pokračovat v jízdě za námezník výhybky č.33 pouze v případě zjistí-
li  pohledem, že další posunová cesta volná a výhybka č.33 je přestavena pro jeho další jízdu a 

v posunové cestě není jiné vozidlo nebo překážka. Teprve potom pokračuje v jízdě po koleji č.3 
za hrot samovratné výhybky č.32s. Na kolej č.201 - na výzbrojní místo PHM, pokračuje  na 
návěst návěstidla samovratné výhybky č.32s. Maninipulovat  se samovratnou  výhybkou č.32s 
může pouze dozorce depa a z jeho pověření posunovač depa. Klíč od samovratné výhybky 
č.32s je uložen na stanovišti dozorce depa. Dále pokračuje v jízdě na výdejní stanoviště PHM 

na koleji č.201, přitom dbá zvýšené opatrnosti v místech křížení s vnitropodnikovou 
komunikací. 

Po doplnění PHM dojede na úroveň jižního rohu truhlárny, kde zastaví a vyčká na zpravení o 

dalším posunu od dozorce depa nebo posunovače 

Další jízda v obvodu depa je řízena dozorcem depa. 

Pokud odstupující HV zajíždí na kolej č. 202, č. 212 nebo kolej č. 301, nelze cestu posunu 
uskutečnit "samoobslužnou jízdou". V tomto případě musí strojvedoucí vyčkat  na 
zpravení o dalším posunu a souhlas k posunu na 3.koleji v úrovni zarážedla koleje č.210 (“na 

rohu správkárny”) do příchodu posunovače nebo dozorce depa. 

Předchozí odstavec platí  i pro posunové díly s neobsezenými vozidly   

V případě, že není posunová cesta na 3. koleji volná, nebo nejsou výhybky č.33 nebo č.32s 
přestaveny ze základní polohy musí strojvedoucí předpokládat posun z koleje č.201 nebo 
č.202, případně z koleje č.301 nebo koleje č.3 od budovy ”Drukov”. V tomto případě postupuje 
dále takto: 

1) Hnací vozidlo je vybaveno radiostanicí - strojvedoucí se spojí radiostanicí  s 

dozorcem depa a dále postupuje podle jeho pokynů. 

2) Hnací vozidlo není vybaveno radiostanicí, nebo je radiostanice v poruše - 

strojvedoucí zajití vozidle dle ČD V2 čl.51b), ponechá zapnutá poziční světla 
“s návěstí vozidlo obsazeno”,. Zajistí vozidlo proti ujetí, odejde přes objekt PHM 

po cestě podél koleje č. 201 ke strojmistrům. Pokud při cestě nezastihne dozorce 
depa nebo posunovače depa informuje se o dalším postupu u strojmistra. 

Dozorce depa, posunovač depa musí vždy před zahájením posunu v jižní části depa, při kterém 

by mohlo dojít k ohrožení vozidel odstupujících v ”samoobslužném provozu”, přestavit 
výhybku č.33 na kolej č.212 aby byla znemožněna jízda hnacích vozidel ze 3. koleje při 

objíždění. 

Dále lze povádět odstupy do hlavního depa po 3.koleji tzv.přes „Novou rampu“ od St3. 
Max.povolená rychlost je 10km/h-1 k hrotu výměny č.30. Dále max.5km/h-1. Odstup po této 

koleji pouze po projednání s dozorcem depa a mimo dobu posunu na na „jižním“ zhlaví depa. 
Od výměny č.30 postup jako při odstupu po třetí koleji od St4.     

Vedení záznamů o odstupujících hnacích vozidlech vede dozorce depa dle ČD V1 . 

3.1.2  Manipulace s  vozidly 

Místo a způsob manipulace s  železničními kol. vozidly určí dozorce depa. 
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V prostoru jižního zhlaví depa je dovoleno manipulovat s ŽKV mimo požárně nebezpečný 

prostor čerpací stanice označený červenobílými hranoly (červená barva je ze směru od požárně 
nebezpečného místa). Vzdálenost vozidel od čerpací stanice je  minimálně 5m. 

Dále je zakázáno zastavovat ŽKV na silničních přejezdech komunikace depa a před vjezdovými 
vraty skladu sudů a garáží. 

Při manipulaci s ŽKV na kolejích před halou běžných oprav je nutné zachovat dostatečný 

prostor mezi halou a čelem ŽKV pro průjezd silničních vozidel (čelo HV musí být vzdáleno min. 
3,5m  od budovy správkárny). 

3.1.2.1  Připojení na stacionární nabíječ  

Za připojení na nabíječ odpovídá pracovník, který s vozidlem manipuloval, dále viz.příloha 
č.18. 

3.1.3  Zajištění vozidla proti pohybu 

Zaměstnanec je vždy povinen vozidlo zajistit proti pohybu utažením ruční brzdy a podložením 

klíny v obou směrech. 

3.1.3.1  Obsazené vozidlo 

Hnací vozidla obsazená strojvedoucím zajistí proti pohybu a uzamkne strojvedoucí. 

3.1.3.2  Neobsazené vozidlo 

Hnací vozidla nebo tažená vozidla neobsazená zajistí proti pohybu a uzamkne posunovač. V 
jeho nepřítomnosti dozorce depa. 

3.1.4  Ukončení služby strojvedoucího 

Ukončení služby hlásí strojvedoucí osobně u strojmistra. Po předání hnacího vozidla "na ose" 
nebo po řádném zajištění HV proti pohybu (viz článek 3.1.3.1) v hlavním depu se strojvedoucí 
dostaví do provozní budovy. Informuje strojmistra o předání HV popř. odevzdá klíče od HV 
strojmistrovi, informuje ho o jeho provozním stavu a množství PHM v nádrži, o případných 
požadavcích na opravu HV apod. V místnosti pro lokomotivní čety sepíše předepsané písemné 
dokumenty, seznámí se nově vydanými vyhláškami, směrnicemi, rozkazy opatřeními atd. 
v knize vyhlášek. Podpisem potvrdí jejich znalost. Odevzdá příslušné písemné doklady 
strojmistrovi a ohlásí konec služby. 

Po zajištění vozidla v části depa UTD předá klíče od hnacího vedoucímu posunu, v době jeho 
nepřítomnosti mistrovi oprav ÚTD. Mimo pracovní dobu mistra oprav ÚTD strojmistrovi, 

který zajistí odeslání klíčů od vozidla na ÚTD vhodným způsobem. a ostatní úkony provede 
podle předchozího odstavce.  

3.1.5  Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami 

3.1.5.1  Zbrojení HV palivem 

Výdej PHM je pouze v hlavním depu, je řízen počítačovou jednotkou prostřednictvím IN karet 

a ČIPových klíčů(dále ČIP)). Vozidla a vozy PJ Liberec a vybraná vozidlo ČD Cargo a.s.májí  
přiděleny ČIPy. Zbrojení hnacích vozidel cizích PJ a mechanizace SŽDC se provádí pomocí 

osobního ČIPu a univerzálního ČIPu HV posunovače depa (dozorce depa)  Na veškerá zbrojení 
HV cizích výkonných jednotek se sepisuje Záznam o odběru motorové nafty k výkonům HV 
735 1 1111 dle ČD Sei 412. Kompletní popis zařízení pro výdej a stáčení PHM je popsán 
v příloze č. 16. 

3.1.5.2  Zbrojení mazivy a oleji 

Výdej olejů a maziv je popsán v příloze č. 16. 
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3.1.5.3  Zbrojení chladící kapalinou 

K doplnění chladící kapaliny do okruhů hnacích vozidel slouží vývody užitkové vody, popsané 
v kapitole 2.5.3.4. 

3.1.5.4  Zbrojení pískem 

Zbrojení pískem se provádí na koleji č.201 ze zásobníků pískárny. Obsluha zařízení pro 
zbrojení pískem podrobně popsána v příloze č.17. 

3.1.6  Zbrojení přívěsných vozů 

Zbrojení osobních vozů se provádí pomocí ČIPu posunovače depa (dozorce depa) a přidělených 
ČIPů pro osobní vozy. Zbrojení PHM a LTO do osobních vozů se eviduje v Odběrovém záznamu 
735 1 1135 nebo 735 1 1136 dle ČD Sei 60/3 v případě kdy není ČIP k dispozici popř. je 
poškozen. 

Kompletní popis zařízení pro výdej a stáčení PHM je popsán v příloze č. 16. 

3.1.7  Objednávání údržby a oprav a přistavení vozidla na místo  

Plánovanou nebo běžnou opravu u mistra správkárny objednává strojmistr. Podle zápisu 

strojvedoucího v Knize oprav domluví místo přistavení vozidla k opravě. O tomto místě  
strojmistr zpraví dozorce depa. V případě požadavku na odebrání vzorků pro PCHL pověří 

strojvedoucího, kterému bylo toto vozidlo přiděleno, odebráním vzorků pro PCHL. Označené 
vzorky se odevzdávají na určeném místě v místnosti lokomotivních čet. Před přistavením 
vozidla do MO a MM se vzorky oleje SM odevzdávájí vždy. Za odebrání vzorku odpovídá 

strojvedoucí vozidla určeného do MO popř.  MM. 

Při jízdě hnacího vozidla na místo, kde bude prováděna oprava nebo prohlídka, vyčká 
strojvedoucí na souhlas s posunem od dozorce depa nebo posunovače. Při vjezdu do haly 
běžných oprav „A“ nebo    pro vjezd do remízy „B“. Před vraty obou budov strojvedoucí 
bezpodmínečně zastaví hnací vozidlo na potřebnou vzdálenost (viz.3.1.2) a stopne spalovací 
motor, tam kde je vnitrozávodová komunikace u remízy, zastaví ještě před touto komunikací. 

Za bezpodmínečné zastavení sunutého posunujícího dílu před varty na potřebnou vzdálenost 
je odpovědný dozorce depa (nebo podle jeho pokynů posunovač). 

Na kolejích haly „A“ jsou instalována rolovací elektrická vrata. Ta jsou ovládána  buďto místně 

nebo pomocí dálkového ovládání dozorcem depa. Souhlas s projížděním vrat je signalizováno 
zeleným světlem vpravo ve směru jízdy na stěně haly vedle příslušné koleje. Dozorce depa, 

posunovač a strojvedoucí při posunu na kolejích kontrolují (mají-li takový výhled) signalizaci 
zeleného světla, při jeho zhasnutí se musí zastavit ihned posun.  

Vrata do haly otevírá a jízdu HV do haly řídí dozorce depa nebo posunovač. Dozorce depa nebo 

posunovač depa otevře příslušná vrata do remízy a o vjezdu HV vyrozumí zaměstnance 
správkárny. Zvláště upozorní pracovníky pracující na hnacích vozidlech stojících na téže koleji, 

na kterou jiné HV vjíždí, nebo kteří pracují na hnacích vozidlech na sousední koleji. Teprve 
potom dá dozorce depa nebo posunovač souhlas k vjezdu HV do remízy. Do remízy je 
zakázáno vjíždět se spuštěným spalovacím motorem HV. 

Při vjezdu HV do haly se vjíždí rychlostí max. 5km/h-1, na pomocný el.pojezd HV popř. se posun 
provádí dalším HV s tímto pojezdem. Strojvedoucí dává opakovaně návěst "POZOR" a při 
posunu dbá nejvyšší opatrnosti (vrata mají úzký profil). Zakazuje se všem zaměstnancům 
přecházet koleje nebo jít podél koleje v blízkosti vrat kde je prováděn posun s HV. Všichni 
zaměstnanci zúčastnění na posunu při vjezdu a jízdě HV po remíze po celou dobu pohybu 
vozidel a před jejich uvedením do pohybu pohledem kontrolují případný pohyb osob v blízkosti 
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koleje, na které je posun prováděn a dle potřeby vhodným způsobem(ústně, píšťalkou, 

lok.houkačkou) upozorní na možné nebezpečí. 

Stejně se postupuje při posunu do remízy „B“. Vrata jsou křídlová. Proti pohybu je zajišťuje 
zaměstnanec, který vrata otevřel. Zajištění s eprovádí „háčkem“ vně budovy.  

3.1.8  Posun hnacích vozidel v obvodu PJ 

Hlavní depo: 

Posun v obvodu depa řídí dozorce depa, pod jehož řízení spadá i posunovač. O posunu 
bez posunové čety zpraví dozorce depa strojvedoucího příslušného vozidla(dle potřeby 
prostřednictvím posunovače.). Posunu bez posunové čety se provádí podle čl.761 předpisu ČD 
D2. 

Při  posunu na severním  zhlaví depa, při kterém je z nedostatku místa nutno vjet  do obvodu 

ŽST Liberec, vyžádá si dozorce depa souhlas od staničního dozorce St. 4, který dovolí jízdu 
návěstmi "posun dovolen" na seřaďovacích návěstidlech Se 200 resp. Se 17 při posunu 

z 3.koleje. 

V obvodu depa je zakázáno odrážení a spouštění vozů! 

Dozorce depa (nebo podle jeho pokynů posunovač), vždy před uvedením posunujícího dílu do 
pohybu zajistí u přivěšených vozidel bezpečné zastavení vozidel vyzkoušením brzd a provede 
kontrolu svěšení vozidel, zkrácení nebo zavěšení příliš dlouhých šroubovek. U sunutých 
posunujících dílů musí  dozorce depa (nebo podle pokynu dozorce depa posunovač) obsadit na 

sunutém dílu takové místo, aby mohl přehlédnout kolej před vozidly, dávat potřebné pokyny a 
přitom dbát, aby nebyla ohrožena bezpečnost. Při sunutí směrem k zavřeným vratům 
seřaďovacímu návěstidlu (výkolejka a pod.), zaujme stanoviště u vyzkoušené ruční brzdy, 
kterou musí mít v pohotovostním stavu k případnému okamžitému použití. Má-li však sunutý 
díl najíždět na stojící vozidla, nemusí dozorce depa (podle pokynů dozorce depa posunovač) 
jet v čele posunujícího dílu, ale může dávat pokyny z místa mezi čelem sunutého dílu a 

stojícím vozidlem, má-li přehled přes celou posunovou cestu. 

Do budovy "A" a "B" je zakázáno vjíždět se spuštěným spalovacím motorem hnacího vozidla a 
startovat spalovací motor v těchto budovách. K posunu na kolejích do a z těchto budov je 

třeba použít  pomocný el.pojezd HV popř. se posun provádí dalším HV s tímto pojezdem. Z 
tohoto důvodu je pro “Topírenský posun” v hlavním depu turnusována lokomotiva ř.799 

vybavená pojezdem z akumulátorové baterie. Pro posun vozidel do haly a v hale běžných 
oprav slouží posunovací zařízení. Toto zařízení je instalováno na kolejích č. 204 a 206.  

Přistavení hnacího vozidla na zkušebnu lokomotiv : 

Zkoušené hnací vozidlo se přistaví předními schůdky ve směru jízdy ke sklopné části 
bezpečnostní lávky. Přístavba a odsun HV se sjednává prostřednictvím strojmistra. Otevírání 

vrat a jejich zajištění pro vjezd provede dozorce depa  nebo posunovač, klíče od vrat jsou 
uloženy na pracovišti strojmistra. 

Po příjezdu vozidla na zkušebnu zastaví strojvedoucí hnací vozidlo na požadovaném místě,  

provede všechny úkony jako při normálním zajištšní vozidla. Při přístavbě v době, kdy je na 
zkušebně obsluha, předá klíče od HV obsluze zkušebny. V ostatních případech předá klíče od 
HV strojmistrovi. Za uzamčení vrat během zkoušek HV odpovídá obsluha zkušebny. Klíče jsou 
po celou doby zkoušky HV uloženy na pracovišti zkušebny. 

Depo ÚTD: 
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Posun v obvodu depa ÚTD  řídí vedoucí posunu, který za posun plně zodpovídá. Posun provádí 

podle dispozic strojmistra, potřeb správkárny a opravny vozů nebo s ohledem na provozní 
situaci.  

Při posunu na koleje č. 212u, 202u, 407, 409, 411, 413 a při každém vjezdu do obvodu ŽST 
Liberec musí být vždy vyžádán souhlas od staničního dozorce St. 3 ŽST Liberec. Vjezd do 
obvodu stanice se dovolí přestavením seřaďovacího návěstidla Se 4 na návěst "Posun 

dovolen". Ukončení  tohoto posunu ohlásí vedoucí posunu staničnímu dozorci St. 3. 

Za řádné zajištění vozidel po ukončení posunu a za volnost námezníků odpovídá vedoucí 
posunu. 

Posun bez doprovodu v depu ÚTD je zakázáno. Neplatí pro obsazená vozidla a ucelené 
jednotky na 413.“fekální“koleji. 

Odrážení a spouštění vozů je zakázáno. Posun v obvodu depa se  provádí pouze najížděním a 
svěšováním vozidel. 

Vystavení vozidla z depa ÚTD: dle pokynů vedoucího posunu HV dojede na hranice DKV, 

kde zastaví. Strojvedoucí je zpraven o posunu při jízdě po žst staničním dozorcem St. 3 
telekomunikačním zařízením, popř. prostřednictvím vedoucího posunu. Strojvedoucí po 
návěsti “Souhlas s posunem” seřaďovacího návěstidla Se 4 pokračuje v jízdě 

Jízda HV do depa ÚTD: Odstupy HV do obvodu depa ÚTD se provádějí zásadně z koleje č. 401b. 
Vjezd je dovolen seřaďovacím návěstidlem Se 7. Strojvedoucí zastaví za úrovni výkolejky Vk 

405 a vyčká na pokyn vedoucího posunu. Pak pokračuje v jízdě na určené místo. 

Při vjezdu HV do remízy se vjíždí rychlostí max. 5km/h-1, přednostně na pomocný el.pojezd HV 
popř. se posun provádí dalším HV s tímto pojezdem. Strojvedoucí dává opakovaně návěst 
"POZOR" a při posunu dbá nejvyšší opatrnosti (vrata mají úzký profil). Vrata do remízy zajišťuje 
proti pohybu dozorce depa ÚTD háčky vně budovy. Do remízy je povolen vjezd nastartovaným 
spalovacím motorem. Po zastavení na určeném místě strojvedoucí spalovací motor bez 

prodlení stopne! Po tom provede strojvedoucí zajištění vozidla proti ujetí (utažením ruční 

brzdy a podložením klíny v obou směrech), vozidlo uzamkne a klíče od vozidla odevzdá 
vedoucímu posunu. 

Uvnitř remízy je zakázáno startovat spalovací motor HV. Odsun vozidla se z remízy provádí  
jiným hnacím vozidlem nebo se z remízy vyjede použitím pomocného  pojezdu z 

akumulátorové baterie (pokud je jím vozidlo vybaveno a má dostatek vzduchu v hlavním  
vzduchojemu). Zakazuje se všem zaměstnancům přecházet koleje nebo jít podél koleje v 
blízkosti vrat kde je prováděn posun s HV. Všichni zaměstnanci zúčastnění na posunu při 

vjezdu a jízdě HV po remíze po celou dobu pohybu vozidel a před jejich uvedením do pohybu 
pohledem kontrolují případný pohyb osob v blízkosti koleje, na které je posun prováděn a dle 

potřeby vhodným způsobem(ústně, píšťalkou, lok.houkačkou) upozorní na možné nebezpečí. 

3.1.9  Posun s přívěsnými vozy v obvodu PJ na zbrojení LTO: 

Jízdy posunujících dílů - souprav přípojných vozů a hnacích vozidel ke zbrojení v obvodu depa: 

Tyto  jízdy se provádějí jako odstupy hnacích vozidel, přičemž jednoduchý posun na jižním 
zhlaví depa provádí posunovač po souhlasu dozorce depa, nebo zajistí dozorce depa sám - 
nelze provést "samoobslužnou jízdu". Tato činnost musí být vzájemně koordinována 
dozorcem depa, všichni zaměstnanci zúčastnění na posunu musí být jednoznačně a včas 
informováni o každém zamýšleném pohybu vozidel. 

Posunující díl je od výhybky č. 53 po koleji č. 3 sunut: 
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Doprovod na prvním sunutém voze od výhybky č. 53 po celé koleji č. 3 a č. 201 k výzbrojnímu 

stanovišti PHM zabezpečí dozorce depa nebo posunovač. Po vyzbrojení dojede strojvedoucí na 
návěst dozorce depa nebo posunovače. 

Posunující  díl  jede od  výhybky  č. 53  po koleji č. 3 tažen a ke zbrojení sunut (platí i v případě, 
jsou-li na obou čelech posunujícího dílu hnací vozidla): 

Jízda od výhybky č. 53 po koleji č. 3 až k námezníku výhybky č. 33, odtud pokračuje na návěst 

dozorce depa nebo posunovače. Doprovod na prvním sunutém voze od výhybky č. 32s na 
místo zbrojení a po vyzbrojení odtud na hranice depa zajistí dozorce depa nebo posunovač. 

3.1.10  Posun ostatních kolejových vozidel v obvodu hlavního depa 

Vozy k vykládce a nakládce přistavuje do hlavního depa lokomotiva staničního posunu 
dopravce ND, a to v době určené vždy k platnému GVD. Tento posun řídí vedoucí posunu 

dopravce a je dovolen pouze se souhlasem dozorce depa. Souhlas dozorce depa je podmínkou 
také při mimořádné obsluze a mimořádném posunu.  

Pro obsluhu PJ až do úrovně vrat fa FEREX lokomotivou staničního posunu dopravce ND a 

zůčastněné pracovníky platí ustanovení čl. 3.1.1. a čl. 3.1.13. 

Při obsazení koleje č. 201 je možné výjimečně sjednat protisměrnou jízdu po 3. koleji. V tomto 
případě si souhlas k této jízdě vyžádá posunovač depa prostřednictvím dozorce depa od 
staničního dozorce St. 4. Technologii a doslovná znění pro souhlas s posunem při vjezdu a 
odjezdu hlavního depa a depa ÚT řeší př.11 a př.č.12 staničního řádu ŽST Liberec. 

Vozy se přistavují: cisterny s PHM a oleji se přistavují na stáčecí pracoviště . Vozy na čištění na 
kolej 201b a 201c dle dispozic dozorce dapa. Vozy pro fa FEREX na kolej č. 301 za přejezd 
příjezdové cesty z ulice 28. října před vrata fa FEREX.. Vozy na  vykládku a nakládku pro 
potřebu PJ převezme pracovník  MTZ vozy se přistaví dle jeho dispozic. Odsun  provode HV 
staničního posunu dopravce ND. 

Pokud je nutné cisternu z /na stáčecí pracoviště přistavit na kolej č. 301, přesunutí na/z 

stáčecí místo mimo dobu obsluhy PJ HV staničního posunu provede posun lokomotiva 
topírenského posunu. Přístavbu na/z stáčecí stanoviště řídí dozorce. Odpovídá za přistavení 
cisterny stáčecím hrdlem na určeném místo (vyznačeno na podlaze stáčecího stanoviště). 

Vozy určené na základní a výchozí čistění (dle předpisu ČD V 71) jsou z ŽST  do hlavního depa 
taženy po koleji č. 201 (proti proudu) a poté sunuty na koleje č. 201b,c v prostorách haly 

budovy “B”. Po vyčistění jsou vozy z kolejí č. 201b,c vytaženy a poté sunuty po koleji č. 201 na 
hranice depa. Posun v obvodu depa provádí dozorce spolu s posunovačem depa. Další posun 
v obvodu ŽST řídí vedoucí posunu zálohy ŽST Liberec ON. 
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Posun a obsluha fekální koleje a opravny vozů depa ÚTD. 

Vozidla na čištění a temperování a opravu se přistavují v časech určených harmonogramem 
prací platném ke každému GVD a aktualizovaném dle potřeby PJ Liberec a žst Liberec. Ostatní 
vozidla se do depa ÚTD přepravují dle provozní potřeby PJ Liberec po předchozím projednání 
strojmistrem PJ Liberec se St 3.    

Obsluha fekální koleje 

Přístavba a odsun na 413.„fekální“ kolej  je prováděna náležitostmi staničního posunu 
ON, HV dle oběhu s doprovodem. Samostatnou jízdou ucelené jednotky nebo KMV bez 
doprovodu. Vždy od St1. Od St.3 vždy s doprovodem. V tomto případě doprovod obsluhuje 
pomocné stavědlo u výhybky č.412. 

Přístavba vozů na čištění a předtápění na koleje č. 407, 409, 411 pouze s doprovodem.  

Přístavba se provádí zpravidla od St 1. V případě potřeby od St.3. V tomto případě doprovod 
obsluhuje pomocné stavědlo u výhybky č.412. 

Přístavba ucelených jednotek(843+8029,814.2) a KMV obsazených strojvedoucím bez 

doprovodu na kolej 413. pouze se souhlasem staničního dozorce St.1.  Přistaven může být 
vždy pouze jeden posunový díl bez doprovodu. Další přistavený posunový díl musí být 
doprovázen. Posun v tomto případě může být povolen až po zpravení všech zaměstanců všech 
posunových dílů. Posun řídí vedoucí posunu po dohodě se staničním dozorcem St.1. 

Samostatně jedoucí ucelená jednotka, KMV bez doprovodu zastaví na 413.koleji 

v prostoru odpadní vany fekální 413.koleje tak aby bylo zárověň možné provést doplnění vody 
do vodních nádrží WC všech vozidel ucelené jednotky, KMV. 

Čištění a další technologické úkony smí být na vozidlech a vozech prováděny až po 
předání „bezpečnostního štítku“ pracovníky zhotovitele vedoucímu posunu. V případě 
nedoprovázených ucelených jednotek, KMV strojvedoucímu. Další posun lze provádět až 
ukončení čištění a dalších technologických úkonů na vozidlech a vozech a po odebrání 

„bezpečnostního“ štítku pracovníkem zhotovitele.     

Při jízdě do ŽST Liberec přes obvod St.1 z kolejí č. 407, 409 a 411 z depa ÚTD vždy 
s doprovodem a z 413. doprovázený posunující díl zastaví před námezníkem výhybky příslušné 

koleje. Vedoucí posunu projedná posun se staničním dozorcem St.1. Za správně postavenou 
posunovou cestu v obvodu depa ÚTD odpovídá vedoucí posunu. Vyčká na souhlas s posunem 

od staničního dozorce St 1, ten předá ústně (radiopojítkem) strojvedoucímu. Posun se dále řídí 
návěstmi nepřenosných seřaďovacích návěstidel. Nedoprovázená ucelená jednotka, KMV při 
jízdě z koleje 413 z depa ÚTD přes obvod St.1 posun povolen pouze se souhlasem staničního 

dozorce St.1. V případě, že na 413. koleji je další posunový díl(v tomto případě vždy doprovázený) 
řídí posun vedoucí posunu tohoto doprovázeného dílu.  

Při jízdě z kolejí č. 407, 409, 411 413 depa ÚTD do žst. směrem ke St.3 vždy 
s doprovodem. Zastaví posunující díl (HV) před námezníkem příslušné koleje. Vedoucí posunu 
projedná posun se staničním dozorcem St 3, po výzvě od staničního dozorce obslouží 

pomocné stavědlo umístěné u výhybky č. 412. Za správně postavenou posunovou cestu 
v obvodu depa ÚTD odpovídá vedoucí posunu. Vyčká na souhlas s posunem od staničního 
dozorce St 3, ten předá ústně (radiopojítkem) strojvedoucímu. Posun se dále řídí návěstmi 
nepřenosných seřaďovacích návěstidel. 

Za úschovu a použití klíče od pomocného stavědla, umístěného u výhybky č. 412 

odpovídá vedoucí posunu, tento klíč je uložen na stanovišti posunové čety ŽST Liberec. 
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Zajištění vozidel proti ujetí na kolejích č. 407, 409, 411 a 413 provádí vedoucí posunu. 

(utažením tolika ručních brzd, aby bylo dosaženo alespoň 2 brzdících procent a směrem ke 
St.3 zarážkou na kolej bližší k ještědské straně, na koleji č.413 v prostoru pracovní -
nástupištní hrany na kolej bližší k městu – ke koleji č. 401). U vozů, na kterých se provádí 
čištění, musí být před započetím práce zajištěna bezpečnostní opatření (krytí návěstí “Stůj”). 
Za označení vozů zodpovídá určený pracovník dodavatele. Po ukončení čištění určený 

pracovník dodavatele odstraní označení vozů a zpraví vedoucího posunu o ukončí čištění. 
Během čištění nesmí dojít k najetí posunujícího dílu nebo hnacího vozidla na soupravu a nesmí 
se na ní odrážet ani spouštět vozy.  

Obsluha depa ÚTD kolej 201u-212u(opravny vozů) 

Přísun do depa ÚTD: Posunový díl je zpravidla sunutý vzhledem k tomu, že v depu ÚTD 

je omezená možnost objíždění. Posun řídí vedoucí posunu, který doprovází posunový díl. K 
vjezdu do depa ÚTD si vyžádá souhlas staničního dozorce St.3. V případě, že v depu ÚTD je 
v této době již jiný posunový díl je vjezd do depa ÚTD dovolen pouze se souhlasem vedoucího 

posunu tohoto posunujícího dílu. V tomto případě může být do depa ÚTD povolene i posun 
dalšího posunového dílu bez dorovodu. (Jedná se o případy, kdy po předchozí dohodě všech 
zúčastněných bude do depa přistaveno samostatně jedoucí vozidlo se strojvedoucím pro které bylo 
posunem uvolněno místo a technologicky je to výhodné). Vjezd je dovolen seřaďovacím návěstidlem 
Se 7. Vedoucí posunu v případě potřeby dohodne se staničním dozorcem St.3 postup posunu 

při přístavbě vozů dle dispozic zaměstnance oprav PJ Liberec s ohledem na případné přejíždění 
za úroveň Se4.  

Odsun z depa ÚTD: 

Dle pokynů vedoucího posunu posunový díl dojede na hranice depa ÚTD. Po souhlasu 
s posunem od staničního dozorce St.3 uděleném prostřednictvím vedoucího posunu  
pokračuje na návěst „posun dovolen“ na Se4 do obvodu ŽST. Posun se dále řídí návěstmi 

nepřenosných seřaďovacích návěstidel a pokynů vedoucího posunu.  

Ukončení práce, odstranění nářadí, součástek a opravárenského zařízení, připravenost 
všech vozů k odsunu do ŽST Liberec potvrzuje mistr odstraněním návěsti “Stůj”. Vozy musí být 
svěšeny a celá skupina vozů zajištěna proti ujetí směrem do ŽST Liberec utažením první ruční 
brzdy a podložena jednou zarážkou na kolejnici, kde není výkolejka. 

Mimořádná obsluha, mimořádný posun v pracovní době opravny vozů v depu ÚTD je 
dovolena jen se souhlasem mistra opravny vozů, který sdělí vedoucímu posunu. Mistr opravny 
vozů potvrzuje odstraněním návěstí “Stůj”, že jsou provedena stejná opatření pro bezpečný 

posun jako po ukončení práce v opravně vozů. 

Mimořádně lze také provést opravu vozů v kolejišti s fekální kolejí (na kolejích č. 407, 

409, 411, 413 (po souhlasu vedoucího posunu mistrovi opravny vozů). Vedoucí posunu odpovídá za 
zajištění vozů proti pohybu a mistr opravny vozů za krytí přenosnou návěstí “Stůj” ještě před 
zahájením práce. Po ukončení práce mistr opravny vozů toto sdělí vedoucímu posunu a 
odstraněním návěstí “Stůj ”potvrzuje, že jsou provedena stejná opatření pro bezpečný posun 
jako po ukončení práce v opravně vozů. 

EPZ – přístavba a odsun osobních vozů a vlakových souprav na ÚTD, kolej č. 407 – 
bezpečnostní opatření: 

Přístavba a odsun osobních vozů a vlakových souprav na kolej č. 407 je technologicky stejná 
jako v části Posun a obsluha opravny vozů a kolejiště s fekální kolejí. 

Bezpečnostní opatření před připojením osobních vozů a vlakových souprav k EPZ a při 
ukončení předtápění: 
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a)  Před svolením k zahájení předtápění osobních vozů a vlakových souprav na koleji č. 407 

oprávněnému zaměstnaci musí vedoucí posunu zajistit přestavení výhybek do odvratné 
polohy. Výhybka č. 408 ze směru od St.1 musí být přestavena na kolej č. 409 nebo č. 411, 
výhybka č. 416 od směru St.3 musí být přestavena na kolej č. 409, 411 nebo č. 413. Teprve 
potom udělí souhlas k předtápění oprávněnému zaměstnanci. Oba potvrdí povolení 
k předtápění v Záznamníku předtápění (Záznamník předtápění vede oprávněný 

zaměstnanec, uvede: datum, čas, kolej č., souhlas předtápění povolil (podpis vedoucího 
posunu), souhlas převzal (podpis oprávněného zaměstance), čištění zakázáno (podpis 
určeného zaměstnance zhotovitele. Oprávněný zaměstnanec před připojením osobního 
vozu nebo vlakové soupravy k EPZ zajistí krytí podle předpisu D1 (návěsti č. 54, Vozidla 
připojena  k elektrickému předtápěcímu stojanu), bezpodmínečně na začátku a konci 

předtápěných vozů, mimo jejich obrys. 

b) Ukončení předtápění – oprávněný zaměstnanec vypne provoz zařízení EPZ, odpojí 
přívodní kabel EPZ od vozů nebo vlakové soupravy, zajistí pohyblivý kabel v držáku 
topného stojanu, teprve potom odstraní návěst č. 54 pro krytí vozidel. Ukončení 
předtápění zapíše do Záznamníku  předtápění, kde bude uvedeno: datum, čas, kolej č., 
předtápění ukončil (podpis oprávněného zaměstnance), svolení k posunu převzal (podpis 
vedoucího posunu), čištění povoleno (podpis určené pracovníka zhotovitele). Vedoucí 
posunu může zahájit posun teprve po vyplnění a potvrzení všech položek v Záznamníku 

předtápění, a pokud na vozech nabylo započato čištění. 

c) Oprávněný zaměstnanec se při obsluze EPZ řídí ustanoveními předpisu ČD V62 a MPBP 
pro provoz, obsluhu a práci na elektrických pevných napájecích zařízeních kolejových 
vozidel a vlakových souprav EPZ platných pro PJ Liberec - depo ÚTD, které jsou uvedeny 
v příloze č. 14 Provozního řádu PJ Liberec. 

d) Při předtápění osobního vozu nebo vlakové soupravy je zakázáno čištění.  

3.1.11  Nástup služby strojvedoucího 

Strojvedoucí ohlásí nástup do služby osobně strojmistrovi v době uvedené v rozvrhu služby. V 
polici u okénka strojmistra si ve své přihrádce vyzvedne Provozní záznam, kam obyčejnou 
tužkou  předepíše dobu nástupu a záznam předá strojmistrovi k podpisu. Další výkon služby 
dle dispozic strojmistra. V místnosti lok. čet provede písemné práce, seznámí se s novými 

vyhláškami proti podpisu, vše v souladu s předpisem ČD V 2. 

3.1.12  Příprava vozidla k výjezdu 

Po přidělení vozidla si strojvedoucí vyzvedne klíče od vozidla a předepsané tiskopisy. U 

dozorce depa nebo posunovače se informuje o stanovišti hnacího vozidla. Hnací vozidlo 
připraví dle ČD D2,V21,V15 a ostatních dotčených předpisů a ustanovení. V případě napojení 

HV na el.stojan dobíjení odpojí kabel a tento uloží na určené místo (zpravidla na HV) a odstraní 
přenosnou návěst č.54. Po ZBHV popř. zkoušce ovladatelnosti brzdy HV odstraní klíny, 
kterými je HV zajištěno proti ujetí, na určené místo (zpravidla na HV). Za včasnou přípravu 
vozidla na výkon odpovídá strojvedoucí viz. ČD V2 čl.407. Před popř. během přípravy HV  se 
informuje strojvedoucí u dozorce depa RDST (osobně, telefonicky nebo prostřednictvím posunovače 

depa) o  posunu k zajištění včasného přistavení HV na hranice PJ je-li  toto určeno pro výkon 
mimo hranice hlavního depa. Platí i pro příparvu vozidla v depu ÚTD. 

3.1.13  Vystavení vozidla na hranice PJ 

Při každém výjezdu z DKV do ŽST Liberec musí být strojvedoucí zpraven o posunu v obvodu 
ŽST Liberec zaměstnancem oprávněným řídit posun (prostřednictvím staničního dozorce, 
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vedoucího posunu, dozorce depa a pod., a to buď s použitím RDST nebo ústně). Platí i pro 

vystavení vozidla z depa ÚTD. 

3.2  Technologické postupy - údržba 

3.2.1  Předávka vozidel do opravy 

Požadavky na prohlídky a opravy vozidel se uskutečňují prostřednictvím Knihy oprav. 
Instrukce pro vedení a zpracování Knihy oprav je přílohou č.16 předpisu pro  organizaci údržby 

vozidel ČD V 25. Vyplněnou Knihu oprav předá strojmistr mistrovi nebo jeho zástupci. 
Současně se dohodnou, na kterou kolej bude vozidlo přistaveno. 

3.2.2  Přístavba vozidel na určenou kolej 

Přístavbu vozidel na určenou kolej zajišťuje strojmistr prostřednictvím dozorce depa a 
posunovače. Nahromadí-li se více oprav najednou, rozhodne o postupu zprovozňování ŽKV 

vedoucí oddělení oprav po dohodě s vedoucím oddělení provozu 

3.2.3  Zabezpečení vozidel proti pohybu 

ŽKV přistavená na správkárenské koleje, zajišťuje proti pohybu zaměstnanec, který přistavení 

provedl. 

3.2.4  Krytí vozidel přistavených k opravě 

Vozidla i vozy musí být kryta návěstí ”STŮJ”. Návěst ”STUJ” na vozidlo dosadí zaměstnanec, 
který opravu provádí. Po ukončení opravy návěst odstraní. 

3.2.5  Posun vozidel v rámci správkárny 

Ve správkárenské hale ”A” na koleji č. 204 a 206  je lanové posunovací zařízení. Zařízení 
obsluhují mistři a četaři, kteří jsou poučeni a přezkoušeni z obsluhy. Pracovník, který provádí 
posun vyrozumí pracovníky správkárny o zamýšleném pohybu vozidel, současně odpovídá za 
to, že práce na posunovaných vozidlech byla přerušena. Po skončení posunu zabezpečí 
zajištění vozidla proti pohybu. 

Pokud se provádí posun s vozidly mimo správkárenskou halu, požádá mistr strojmistra, který 
posun zajistí prostřednictví dozorce depa a posunovače. 

Posun vrátky řídí a za bezpečnost práce odpovídá četař. 

Pracovník řídící posun i pracovníci zúčastnění na posunu (obsluhovatel  vrátku,   pomocní 

pracovníci) jsou pravidelně školeni o bezpečné manipulaci a zavěšování vozidel na hák 
tažného lana vrátku. 

Pracovník oprávněný řídit posun vrátky je povinen: 

 zajistit  součinnost všech pracovníků  zúčastněných na posunu,  seznámit je s 
postupem a  způsobem provedení posunu. 

 organizovat posun tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu a osobní 
bezpečnost pracovníků zúčastněných na posunu a aby nedošlo k poškození 
posunovaných vozidel ani elektrického vrátku nebo jiných zařízení. 

Pracovník oprávněný řídit posun se musí včas přesvědčit, že zamýšleným pohybům nic 
nepřekáží. Dříve než se uvedou vozidla do pohybu musí zajistit: 

 položení zarážek v místě zastavení 

 uvolnění  brzd a odstranění  klínů, jimiž byla vozidla zajištěna 

 zkrácení nebo zavěšení příliš dlouhé nepoužité šroubovky 
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 vyzvání osob, které pracují na vozidle, se kterým se bude posunovat nebo v jeho 

blízkosti, aby se vzdálily.   

Při posunu elektrickým vrátkem je zakázáno: 

 zdržovat se v blízkosti  tažného lana, otáčejících se kladek a navíjecích bubnů 

 překračovat nebo přejíždět tažné lano 

Elektrický vrátek a tažné lano musí splňovat podmínky ON 27 7959. Po skončení  posunu musí 
být tažné lano navinuto na buben vrátku. 

Obecné zásady ručního posunu: 

 Při ručním  posunu se podvozky příp. vozidla musí tlačit jen ze strany. Kráčet v  
koleji mezi nárazníky, tlačit  za nárazníky a za pohyblivé části vozidla nebo 
táhnout vozidla je zakázáno. 

 Při posunování dvojkolí musí být na určeném místě na koleji zarážky. Je zakázáno  
pohybovat se před kouleným dvojkolím nebo se zdržovat kdekoli před ním. 

 Pracovníkem určeným pro řízení ručního posunu je mistr nebo četař. 

3.2.6  Předávka vozidel po opravě 

Po ukončení opravy předá mistr, v době jeho nepřítomnosti četař, řádně vyplněnou Knihu 
oprav strojmistrovi. 

3.3  Služba provozních zaměstnanců 

3.3.1  Strojmistři 

Vedoucí strojmistr má kancelář v budově ”C”, jeho pracovní doba je denně v době od 06.00 

hod. do 17.13 hod. 

Kancelář strojmistra je  v budově ”C”, pracovní doba strojmistra vnitřní služby je dána 

turnusem nepřetržité služby  0.00 - 24.00 hod. 

Vedoucí strojmistr: 

1) Zodpovídá za hospodárné a rovnoměrné přidělování práce strojvedoucím, vozmistrům a 

ostatním provozním zaměstnancům v PJ Liberec s ohledem na minimalizaci prostojů, 
přesčasů a jiných nehospodárných výkonů. 

2) Zodpovídá za rovnoměrné čerpání dovolené s ohledem na okamžitou potřebu provozu v PJ. 

3) Zodpovídá za trvalé dodržování Zákoníku práce, Podnikové kolektivní smlouvy a ostatních 
souvisejících předpisů ČD, rozkazů, směrnic a opatření. 

4) Zodpovídá za včasné a řádné zpracování všech nařízených prvotních výstupů z oblasti 
provozních i ekonomických z pracoviště strojmistrů a technických pracovnic PJ. 

5) Zodpovídá za kvalitní a včasné zpracování podkladů pro mzdovou účtárnu v oblasti 
provozních zaměstnanců PJ Liberec. 

6) Řídí a kontroluje práci strojmistrů a technických pracovnic v PJ Liberec. 

7) Zabezpečuje poznání tratí strojvedoucími PJ Liberec, kontroluje jejich provedení a vede 
karty poznání. 

8) Podílí se společně s vedoucím oddělení provozu na zařazování lokomotivních čet do 
turnusových skupin. 
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9) Spolupracuje se zpracovatelem GVD a IŽD pro výluky a mimořádnosti na přípravě opatření 

ke všem druhům výluk a mimořádných přeprav v obvodu PJ Liberec. 

10)Zodpovídá za včasné zpravení strojvedoucích o výlukách a mimořádnostech a o opatřeních 
přijatých k těmto situacím. 

11)Zodpovídá za hospodárné pokrytí mimořádných výkonů v oblasti provozu PJ Liberec 
kvalifikovaným personálem. 

12)Provádí kontrolní činnost na svém úseku v souladu s plánem kontrolní činnosti, interními 
předpisy ČD, s.o. a vnitřními opatřeními DKV. 

13)Zodpovídá za řádné a včasné uplatňování všech opatření k dodržování pracovní kázně 
podřízených pracovníků, důsledně dbá na vyšetření zjištěných závad a uplatnění postihů za 
zjištěné závady. 

14)Kontroluje dodržování zásad bezpečnosti práce a požárních a ekologických opatření, 
platných pro provoz v PJ Liberec. 

15)Systematicky zvyšuje svoji odbornou kvalifikaci. 

16)Plní další úkoly vyplývající z předpisů ČD, rozkazů, směrnic a opatření nadřízených orgánů a 
pracovníků. 

Strojmistr: 

Strojmistr je vedoucím směny, mimo pravidelnou pracovní dobu vedoucích TH pracovníků je 
zastupuje v rozsahu: 

 ve styku s cizí osobou 

 je nadřízený ostatním pracovníkům depa včetně podřízených provozních 
pracovišť 

 je nadřízený mistrům oprav 

1) Vede záznamy o službě lokomotivního personálu, ostatních zaměstnanců provozu a 
kolejových vozidel v souladu s předpisem ČD V1, případně vede programovou verzi na PC.  

2) Zodpovídá za úplnost a správnost záznamů ve vozidlovém grafikonu a ostatní 

dokumentaci, kterou vede (strojmistrovská kniha služby, denní hlášení stavu kolejových 
vozidel, kniha protáčení, kniha informačních jízd, kniha detalkoholových zkoušek apod.) 

3) Zodpovídá za dodržování stanoveného km proběhu vozidla mezi periodickými 

prohlídkami a opravami určenými předpisy ČD, interními opatřeními DKV Česká Třebová 
nebo PJ Liberec 

4) Zodpovídá za včasné vystavení kolejového vozidla (vlastní jednotky i ostatních) na výkon  

5) Zodpovídá za technický stav kolejových vozidel (kromě kolejových vozidel v provozním 
ošetření a opravě) 

6) Informuje se navzájem s provozním dispečerem  o nástupech, jízdách, obratech vlastních i 
cizích kolejových vozidel, o nástupech a obratech vlastních i cizích lokomotivních čet 
v obvodu PJ a s tímto provozním dispečerem spolupracuje ve smyslu předpisu ČD D7 

7) Vede dokumentaci podle ustanovení předpisů ČD D7 a odpovídá za její správnost a 
úplnost  

8) Zajišťuje úkoly související s vedením služebních pomůcek podle rozpisu stanoveného 
vedoucím strojmistrem. 
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9) Určuje konkrétní kolejová vozidla (řadou a inventárním číslem) na jednotlivé pravidelné i 

mimořádné výkony. Přitom dbá zásad bezpečnosti (technický stav a vybavení vozidla), 
přechodnost apod., pravidelnosti dopravy (dostatečný výkon hnacího kolejového vozidla 
pro daný druh použití) v souladu s platným grafikonem vlakové dopravy, hospodárnosti, 
jakož i dalších podmínek, rozhodujících o použitelnosti kolejového vozidla. 

10) Obsazuje lokomotivními četami všechny pravidelné i mimořádné výkony podle 

směnového plánu a dalších dispozic (vyhlášek, výlukových rozkazů a pod.), výkony mezi 
zaměstnance rozděluje tak, aby nedocházelo ke zbytečné přesčasové práci. Zodpovídá za 
trvalé dodržování Zákoníku práce, Kolektivní smlouvy a ostatních souvisejících předpisů 
ČD, rozkazů, směrnic a opatření. Kontroluje provozní záznamy lokomotivních čet, 
hlášenky dle Sei 412, odběrové záznamy PHM. Zodpovídá za správnost záznamů o 

nástupu a ukončení směn podřízených pracovníků a řádné využití pracovní doby 
zaměstnanců v průběhu směny. 

11) Na jednotlivé výkony určuje zaměstnance, kteří splňují všechny předpoklady pro výkon 

služby (per. prohlídky, seznání tratí, zkoušky z  "Prováděcích nařízení", zákonité zkoušky, 
pravidelné poučování a pod.). Odpovídá za to, že zaměstnanec nastupující do služby není 
pod vlivem návykových látek ve smyslu příslušných zákonů a opatření, že mu byl 
poskytnut  řádný odpočinek podle ustanovení ZP a PKS. 

12) Při mimořádných událostech kategorie ”A” a ”B” a ostatních závažných událostech v 

provozu (ekologická havárie, požár apod.) informuje neprodleně i vedoucího pracovníka 
PJ Liberec podle rozvrhu domácí nehodové pohotovosti a podle obvodu působnosti. 

13) Veškeré závady vyskytující  se v provozu řeší operativně a hlásí je vedení depa písemně na  
tiskopisu hlášení strojmistrů. 

14) Strojmistr spolupracuje s dozorci depa a mistry správkárny. Strojmistr předává pokyny k 
řešení provozní situace v depu přímo dozorci depa.   

15) Eviduje opravy hnacích vozidel požadované strojvedoucími v Knize oprav, rozhoduje o 

určení hnacího vozidla do opravy. 

16) Zpracovává a aktualizuje údaje v SW APS podle pokynů vedoucího strojmistra, vedoucího 
úlohy APS a vedoucího výpočetního střediska. Odpovídá za správnost, včasnost a úplnost 
záznamů v tomto programu. 

17) Kontroluje a předává ve směnách technické vybavení kanceláře, inventář a pod., zajišťuje 
jej proti poškození nebo zcizení. 

18) V případě potřeby sjednává vůz záchranné služby a současně zajišťuje pracovníka, který  

vůz očekává a navádí do obvodu pracoviště k místu úrazu. 

19) V případě mimořádných událostí  (ekologická havárie, požár, úraz a pod.) kdekoli v 

obvodu  PJ (ÚTD, opravna vozů, PP Frýdlant v Č., PP Tanvald, PP Turnov,KLD Horní 
Hanychov) postupuje podle ”Plánu havarijních opatření” a organizuje potřebná opatření. 

20) Provádí kontrolu chodu výměníkové stanice v sociální budově na signalizačním zařízení 

v kanceláři strojmistra. V případě potřeby sjedná opravu. Kontroluje  naplnění zásobních 
jímek pískárny. 

21) Provádí věcnou a cenovou kontrolu účetních dokladů v souladu s jejich oběhem v PJ. 
Odpovídá za obsazení nocležen, vede řádně evidenci převzaté a předané hotovosti za 
nocležné, odpovídá za správně účtované částky.  

22) Dbá na dodržování plánovaných obratů v depu, v případě potřeby organizuje jejich 
změny. 
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23) Společně s dozorci depa zajišťuje včasné vystavování hnacích vozidel na hranice depa. 

24) Zajišťuje včasné přistavení vozidel na správkárnu. Dbá na dodržování plánu provozního 
ošetření. 

25) Odpovídá za řádné protáčení spalovacích motorů u hnacích vozidel v depu. U vozidel se 
zařízením pro temperování odpovídá za jeho předností použití. 

26) V mimopracovní době pracovníků skladu PHM zabezpečuje odeslání dokladů o podeji 

vozů do přepravy. 

27) Kontroluje práci podřízených pracovníků ve směně, dodržování zásad bezpečnosti práce, 
požárních, zdravotních a ekologických opatření platných pro DKV a PJ. Dodržuje a 
kontroluje uplatňování zásad ochrany a hospodárného používání majetku. Provádí 
kontrolní činnost v souladu s plánem informativních jízd, interními předpisy ČD s.o. a 

vnitřními opatřeními DKV Česká Třebová. 

28) Dodržuje provozní řád PJ, kontroluje dodržování provozního řádu PJ u podřízených 

pracovníků. Plní další úkoly vyplývající z předpisů ČD, rozkazů, směrnic a opatření 

nadřízených orgánů a pracovníků. Účastní se se pravidelného poučování a v rozsahu pro 
strojmistry a průběžně zvyšuje svoji odbornou kvalifikaci.  

29) Zabezpečuje kázeň, pořádek a bezpečnost na řízeném úseku. 

3.3.2  Dozorce depa 

Stanoviště dozorce hlavního depa a dozorce depa UTD jsou obsazena v době od 0.00 do 24.00. 

Nástup a ukončení směny hlásí dozorce hlavního depa osobně strojmistrovi, předávka služby 
se děje přímo na pracovišti, včetně všech písemností. Nástup a ukončení směny hlásí dozorce 
depa UTD telefonicky.  

Dozorce hlavního depa 

1) Organizuje a zodpovídá za veškerý posun v depu. Otevírá a zavírá vrata do haly 
správkárny nebo revize a odpovídá za jejich zajištění. 

2) Řídí činnost posunovače depa, pověřuje jej prováděním jednoduchého posunu, k němuž 
vydává jednoznačné pokyny. Bezprostředně řídí strojvedoucího topírenského posunu. V 
případě potřeby žádá strojmistra o zajištění při posunu v depu.  

3) Odpovídá za včasný nástup hnacích vozidel na hranice depa a za zajištění potřebných 
podmínek pro provádění provozního ošetření. 

4) Spolupracuje se staničním dozorcem St. 4. při jízdě vozidel do a z hlavního depa. 
V případě potřeby předává informace mezi strojvedoucím a signalistou stavědla 3. Vede 
sjednaných jízdách  evidenci l.  

5) Spolupracuje se strojmistrem a dělmistrem. Po dohodě se strojmistrem rozhoduje podle 
důležitosti a situace v depu o prováděném  posunu. 

6) Určuje místo pro hnací vozidla, přičemž přihlíží k oběhům, časové posloupnosti při 
vystavování na hranice depa a k potřebám správkárny. O tomto informuje posunovače. 

7) Odpovídá za zajištění proti pohybu všech neobsazených  vozidel a vozů v depu a jejich 
připojení na el.stojany, včetně manipulace s el.kabelem a dosazení přenosné návěsti č.54. 

 

8) Před zahájením posunu odpovídá za odstranění klínů, podložek u neobsazených vozidel a 
vozů. a jejich odpojení z el.stojanů, včetně manipulace s el.kabelem a jeho uležení. 
Odstranění přenosné návěsti č.54. Odpovídá za dodržení průjezdného profilu. 
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9) Odpovídá za zajištění proti pohybu všech neobsazených  vozidel a vozů v depu a jejich 

připojení na el.stojany, včetně manipulace s el.kabelem.  

10) Kontroluje stav zajištění hnacích vozidel(klíny, zavřená okna a dveře, zajištění proti 
vniknutí cízých osob). V zimním období v Knize předávky služby zaznamenává, která 
hnací vozidla jsou zajištěna proti zamrznutía u kterých je třeba protáčet spalovací motor. 
Dle dispozic strojmistra dbá na zajištění protáčení hnacích vozidel. U vozidel se zařízením 

pro temperování vyžaduje jeho předností použití. 

11) Kontroluje práci posunovače depa, stav výhybek (čistotu, řádné mazání, stav 
výměnových těles a pod.). V případě zjištění závad ihned vydává pokyny k jejich 
odstranění, při závadě ohrožující bezpečnost při posunu musí zajistit okamžitě označení 
nesjízdného místa podle předpisu ČD D2. Odpovídá za stav přidělených výhybek podle 

článku 2.4.2. provozního řádu PJ Liberec.  

12) Sleduje čistotu v kolejišti a obvodu pracoviště depa. Každé znečištění naftou, olejem, 
odpadky, kovovým šrotem a pod. hlásí strojmistrovi a dále postupuje podle ”Plánu 

havarijních opatření” a zajišťuje potřebná opatření v obvodu depa. 

13) Zajišťuje obsluhu závory u vjezdu do depa. Do areálu depa vpouští pouze vozidla s 
oprávněním k vjezdu. 

14) Při všech mimořádnostech v provozu depa (protisměrné jízdy, atd.) dbá zyšené opatrnosti 
a úzce spolupracuje se strojmistrem a posunovačem depa pro zajištění bezpečnosti 

provozu.  

15) Při obsluze čerpací stanice PHM postupují podle předpisů ČD, platných směrnic a 
opatření. Dodržuje technologické postupy při výdeji nafty, evidenci o výdeji vede podle 
přílohy č. 16.   

16) V noční směně kontroluje chod vytápěcích zařízení (vytápěcí zařízení RODA v hale 
běžných oprav a nízkotlaké teplovodní kotle ve sklepě haly běžných oprav). Dále v noční 

směně kontroluje čističku odpadních vod Alfa 1,0  v hale revize. Při zjištěné závadě ihned 

informuje strojmistra. V mimopracovní době pracovníků TO dle dispozic strojmistra 
zajišťuje chod výměníkové stanice v sociální budově D. 

17) V zimním období odstraňuje sníh a námrazu z přidělených výhybek podle článku 2.4.2. 
provozního řádu PJ Liberec .  

18) V mimopracovní době  (14.00 – 06.00 hod. a So, Ne)  kontroluje objekty v depu, jejich 
neporušenost (dveře, okna,...)., dále provádí kontrolu plynových kotelen v budově ”J” a 
v hale ”A” flotační čistírnu Alfa 2.0. 

19) Dodržuje Provozní řád PJ, kontroluje dodržování Provozního řádu PJ u podřízených 
pracovníků. Plní další úkoly vyplívající z předpisů ČD, Provozního řádu PJ Liberec, rozkazů, 

směrnic a opatření nadřízených orgánů a pracovníků. Účastní se pravidelného poučování 
v rozsahu pro dozorce depa. 

20) Zabezpečuje kázeň, pořádek a bezpečnost na pracovišti depa. 

vedoucí posunu – obsluha ÚTD 

1) Organizuje a řídí veškerý posun (po dohodě s mistrem správkárny a opravny vozů) na 
pracovišti depa UTD, obsluhuje výhybky. 

2) Určuje místo pro vozidla.Kontroluje stav zajištění hnacích vozidel(klíny, zavřená okna a 
dveře, zajištění proti vniknutí cizích osob). Klíče od vozidel ukládá na určené místo na 
pracovišti.  
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3) Odpovídá za zajištění proti pohybu všech neobsazených  vozidel a vozů v depu a jejich 

připojení na el.stojany, včetně manipulace s el.kabelem. 

4) Před zahájením posunu odpovídá za odstranění klínů, podložek u neobsazených vozidel a 
vozů  a jejich odpojení od el.stojanů, včetně manipulace s el.kabelem a jeho uležení. 
Odpovídá za dodržení průjezdného profilu. 

5) Spolupracuje se staničním dozorcem St. 3(Dle potřeby St 1) při jízdách  vozidel do a z depa 

ÚTD. V případě potřeby předává informace mezi strojvedoucím a signalistou St 3. (Dle 
potřeby St 1) Vede evidenci uvedených jízd.Odpovídá za včasné vystavení hnacího vozidla 
na vlak,  

6) Obsluhuje pomocné stavědlo u výhybky č. 212 k udělení souhlasu k obsluze výkolejky Vk 
404a a Vk 404b stavědlem 3.   

7) Odpovídá za zajištění otevřených vrat remízy před zahájením posunu do nebo z remízy. 

8) Odpovídá za uzavření a zamčení vybraných objektů a vrat depa ÚTD. V mimopracovní 

době pracovníků opravny kontroluje  uzavření objektů depa ÚTD.  

9) Kontroluje  čistotu v kolejišti a obvodu pracoviště depa UTD. Každé znečištění naftou, 
olejem, odpadky, kovovým šrotem a pod. hlásí strojmistrovi a dále postupuje podle ”Plánu 
havarijních opatření” a zajišťuje potřebná opatření v obvodu depa UTD.  

10)  Každý den k 24-té hodině  zapíše do denníku stav měřidel spotřeby LTO v kotelně. 

11) Spolupracuje s mistrem opravny osobních vozů, vozmistrem četařem a zaměstnanci 

firmy zajišťující čistění vozů na přístavbě vozů k čistění. 

12) V zimním období odstraňuje sníh a námrazu z přidělených výhybek podle článku 2.4.2. 
provozního řádu PJ Liberec  

13) Dodržuje Provozní řád PJ, kontroluje dodržování Provozního řádu PJ u podřízených 
pracovníků. Plní další úkoly vyplívající z předpisů ČD, rozkazů, směrnic a opatření 
nadřízených orgánů a pracovníků. Účastní se pravidelného poučování v rozsahu pro 

dozorce depa. 

14) Obsluhuje osvětlovací věž č. 2 podle Rozkazu přednosty ŽST Liberec č. 8/2000. 

15) Zabezpečuje kázeň, pořádek a bezpečnost na pracovišti depa UTD. 

3.3.3  Vedoucí posunu - posunovač depo 

Stanoviště posunovače depa jsou obsazena v době od 0.00 do 24.00. Nástup a ukončení 

směny hlásí osobně strojmistrovi.  

1) Podle pokynů dozorce depa spolupracuje při provádění posunu v depu, případně 
jednoduchý posun provádí sám. Řídí se příkazy dozorce depa. 

2) Spolupracuje s dozorcem depa při zajišťování včasného nástupu hnacích vozidel na 
hranice depa. 

3) Udržuje přidělené výhybky a obsluhuje výhybky podle rozpisu uvedeném v Provozním 
řádu PJ Liberec, v části 2.4.2 - výhybky. 

4) Otevírá a zajišťuje vrata haly běžných oprav (případně revize) podle pokynů dozorce depa. 
Po skončení posunu vrata uzavírá a odpovídá za jejich zajištění. 

5) Nastupující strojvedoucí informuje o umístění hnacích vozidel. 

6) Odpovídá za zajištění proti pohybu všech neobsazených  vozidel a vozů v depu a jejich 
připojení na el.stojany, včetně manipulace s el.kabelem a dosazení přenosné návěsti č.54. 
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7) Před zahájením posunu odpovídá za odstranění klínů, podložek u neobsazených vozidel a 

vozů. a jejich odpojení z el.stojanů, včetně manipulace s el.kabelem a jeho uložení. 
Odstranění přenosné návěsti č.54. Odpovídá za dodržení průjezdného profilu. 

8) Sleduje čistotu v kolejišti a obvodu pracoviště depa. Každé znečištění naftou, olejem, 
odpadky, kovovým šrotem a pod. hlásí dozorci depa nebo strojmistrovi a dále postupuje 
podle ”Plánu havarijních opatření” a zajišťuje potřebná opatření v obvodu depa. 

9) Při všech mimořádnostech v provozu depa (např.protisměrné jízdy, atd.) dbá zvýšené 
opatrnosti a úzce spolupracuje s dozorcem depa pro zajištění  bezpečnosti provozu.  

10) Odpovídá za stav přidělených výhybek k obsluze podle článku 2.4.2. Provozního řádu PJ 
Liberec (čistotu, řádné mazání, stav výměnových těles a pod.). V případě zjištění závad 
ihned zajišťuje jejich odstranění, při závadě ohrožující bezpečnost při posunu musí zajistit 

okamžitě označení nesjízdného místa podle předpisu ČD D2. Všechny závady na 
výhybkách neprodleně oznámí nadřízenému.   

11) V zimním období odstraňuje sníh a námrazu z  výhybek přidělených dle 2.4.2.  

12) V mimopracovní době zaměstnanců objektů v depu kontroluje jejich neporušenost 
(dveře, okna,...). dále provádí kontrolu nízkotlakého teplovodního plynového kotle v 
budově ”J” (vodárna). 

13) Při obsluze čerpací stanice PHM postupují podle předpisů ČD, platných směrnic a 
opatření. Dodržuje technologické postupy při výdeji nafty a LTO, evidenci o výdeji vede 

podle přílohy č. 16   

14) Dodržuje Provozní řád PJ, kontroluje dodržování Provozního řádu PJ u ostatních 
zaměstnanců. Plní další úkoly vyplývající z předpisů ČD, rozkazů, směrnic a opatření 
nadřízených orgánů a pracovníků. Účastní se pravidelného poučování v rozsahu pro 
posunovače depa. 

15) Zabezpečuje kázeň, pořádek a bezpečnost na pracovišti depa. 

16) Řídí posun v obvodu ŽST při přístavbě určených souprav na 413.fekální kolej ÚTD, a 
zajišťuje v určené době posun v obvodu depa ÚTD.    

3.3.4  Vozmistr, vozmistr osobního nádraží 

Na stanovišti vozmistrů je Záznamní kniha technické služby vozové 735 1 5306. 
Vedoucím pracovníkem vozmistrů v ŽST Liberec je vedoucí STP DKV Česká Třebová. Vozmistři 

pracující v uzlu Liberec se řídí ustanoveními platné ZDD ŽST Liberec. 

Vozmistr 

1. Je představený vozmistra osobního nádraží 

2. Vybírá vozy do periodických oprav a prohlídek dle dispozic odboru oprav PJ Liberec. 

3. Vybírá vozy na základní a výchozí čistění. 

4. Přebírá vozy po základním a výchozím čistění vždy, po vratném namátkou. 

5. Vede veškerou agendu o osobních vozech.  

6. Spolupracuje s posunovou četou ŽST Liberec ON a strojmistrem PJ Liberec 

7. Spolupracuje při výměně hasicích přístrojů. 

Vozmistr osobního nádraží 

1. Provádí zkoušky brzd v ŽST Liberec. 
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2. Provádí výchozí a konečné technické prohlídky. 

3. Spolupracuje s posunovou četou ŽST Liberec ON a strojmistrem PJ Liberec 

4. Kontroluje kapacitní stav baterií, dle potřeby zajistí jejich dobíjení. Kontroluje uzavření a 
zajištění vozů proti vniknutí cizích osob a jejich poškozování. Veškeré zjištěné závady 
neprodleně hlásí vozmistru četařovi. V době jeho nepřítomnosti strojmistrovi.  

3.3.5  Olejář 

Neobsazeno. 

3.3.6  Jeřábník 

1) Práce jeřábníka je kumulována s funkcí provozní zámečník. 

2) Vykonává všechny práce, které mu nařídí jeho bezprostřední nadřízený, v rámci své 
pracovní náplně. 

3) Udržuje pořádek na jeřábech a v prostorách stabilní  pracovní koleje. 

4) Odpovídá za zajištění bezprostředně vykládaných vozů proti ujetí. 

5) Provádí posun železničních vozů příslušným jeřábem na stabilní pracovní  koleji,  ale 

pouze za doprovodu  vedoucího posunu, který provádí vzájemné svěšování vozů s 
jeřábem. 

6) Po skončení práce jeřábu zajišťuje umístění  jeřábu na určené  místo, to je na kolej  č. 312  
nebo případně na jinou kolej, ale po předchozí domluvě se strojmistrem. 

7) Provádí mazání jeřábu dle mazacího plánu předpisu ČD V 106. Pro zimní  období  provádí 

včasné dosazení nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů zauhl. jeřábů a dle potřeby 
provádí protáčení spal. motorů jeřábů, včetně dobíjení a kontroly startovacích baterií. 
Tuto činnost zajišťuje ve spolupráci s dispečerem jeřábů. 

8) Veškeré práce s jeřábem  provádí pouze na osobní příkaz  svého bezprostředního 

nadřízeného. 

3.3.7  Posunová četa osobního nádraží ŽST 

1) Pracovníci jsou komandováni na směny vedoucím strojmistrem depa. Nástup a ukončení 
směny hlásí pracovníci telefonicky na pracoviště strojmistra. 

2) Vedoucím posunové čety je vedoucí posunu zálohy osobního nádraží. Řídí činnost 

vedoucího posunu osobního nádraží. Spolupracuje s vozmistry ŽST Liberec. 

3) Ve směně je jejich přímým nadřízeným výpravčí osobního nádraží ŽST. 

4) Provádí sestavu vlaků dle pomůcek k platnému GVD. 

5) Dle pokynů strojmistra, popř. vozmistra provádí přistavení vozů do opravy(údržby) 

6) Přistavuje vozy na čištění na 413.fekální koleji ÚTD do hlavního depa 

7) Přistavuje vozy na zbrojení  LTO do depa. 

8) Další činnosti dle ZDD ŽST Liberec 

9) Vedoucího posunu osobního nádraží plní další úkoly při obsluze depa ÚTD viz.3 

3.3.8 Kontrolor vozby 

Kontroloři vozby jsou řízeni vedoucím provozu PJ. 
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1) Provádí kontrolní činnost se zaměřením na ŽKV PJ Liberec a pracovníky          

oddělení provozu PJ Liberec. 

2) Dbá na dodržování ZP, PKS a interních předpisů ČD při své kontrolní činnosti. 

3) Kontroluje  technický stav kolejových vozidel PJ Liberec a zjištěné závady 
oznamuje příslušným vedoucím pracovníkům. 

4) Kontroluje čistotu ŽKV v PJ Liberec. 

5) Dbá na vyšetření zjištěných závad a uplatnění postihů u odpovědných pracovníků 
za zjištěné závady. 

6) Kontroluje provedení oprav služebních pomůcek během platnosti GVD ve sbírkách 
hnacích vozidel. 

7) Kontroluje úplnost nářadí, lékáren a dalšího inventáře na hnacích vozidlech. 

8) Zastupuje inspektora pro školení při provádění pravidelného poučování 
lokomotivních čet. 

9) 1x měsíčně se zúčastňuje u vedoucího oddělení provozu hodnocení pracovníků 
oddělení provozu. 

10) Spolupracuje s vedoucím oddělení provozu při zařazování pracovníků PJ Liberec do 
jednotlivých turnusových skupin. 

11) Spolupracuje s IŽD pro provoz na minimalizaci počtu nehodových událostí, 
ostatních závad a pracovních úrazů a působí preventivně na přidělené 
pracovníky. 

12) Spolupracuje při zpracování provozního řádu celé PJ a dbá na jeho důsledné plnění 
v praxi. 

13) Upevňuje kázeň přiděleného kolektivu pracovníků. 

14) Zúčastňuje se skupinových kontrol. 

3.3.9. Technická pracovnice 

Technická pracovnice má kancelář v budově ”C”, pracovní doba je určena turnusem, nástup 
směny a její ukončení hlásí vedoucímu strojmistrovi. 

1) Pracuje v denních směnách, vedoucímu strojmistrovi ve směně je přímo podřízena. 

2) Zpracovává do výpočetního programu TP 412 Záznamy o výkonech hnacích vozidel 

(hlášenky), ve výpočetním programu APS průběžně vyhodnocuje Provozní záznamy 
strojvedoucích a odpovídá za správně pořízená data do PC programů. Při zpracování dat 
do výpočetních programů se řídí  pokyny vedoucího strojmistra, vedoucího úlohy TP 412 a 
APS a vedoucího výpočetního střediska. 

3) Zajišťuje úkoly související s vedením služebních pomůcek dle rozpisu stanoveného 
vedoucím strojmistrem. Zpracovává předlohy dle Sei 412 a udržuje aktuální sbírku 
předloh v místnosti lokomotivních čet. 

4) Vydává pomůcky GVD (SJŘ,atd.) a jejich změny pracovníkům lokomotivních čet a vede o 
tom řádnou evidenci. 
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5) Podle pokynů nadřízených pracovníků oddělení provozu (VOP, IŽD) vede požadovanou 

evidenci rychloměrných proužků a vykonává úkony související s jejich převzetím od 
pracovníků lokomotivních čet a odevzdávkou technikovi oddělení provozu, který zajišťuje 
jejich vyhodnocení a kontrolu. 

6) Ověřuje správnost údajů v Provozních záznamech lokomotivních čet, hlášenkách TP 412, 
odběrových záznamech PHM a ostatních dokladech a tiskopisech, které má podle rozpisu 

vedoucího strojmistra přiděleny, zjištěné závady neprodleně oznamuje strojmistrovi ve 
směně, nebo vedoucímu strojmistrovi. 

7) Plní na pracovišti další úkoly podle pokynů strojmistra ve směně. 

8) Plní další úkoly vyplývající z předpisů ČD, rozkazů, směrnic, opatření a příkazů 
nadřízených orgánů a pracovníků. Průběžně zvyšuje svoji odbornou kvalifikaci.  

3.3.10  Pracovník výdejny předpisů 

1) Na pracovišti výdejny předpisů zajišťuje: 

2) evidenci uložených předpisů ČD, norem a ostatních pomůcek  ve výdejně předpisů pro 

zaměstnance PJ Liberec 

3) evidenci vyzásobených předpisů ČD, norem a ostatních pomůcek a jejich výdej 
zaměstnancům PJ Liberec, vyzásobení musí být prokazatelné (podpis zaměstnance)    

4) Evidenci doručených předpisů ČD, norem a ostatních pomůcek do výdejny předpisů, 
rovněž tak odeslaných na provozní pracoviště ; odpovídá za jejich včasné odeslání na 

provozní pracoviště  

5) V místnosti lokomotivních čet udržuje aktuální seznam změn SJŘ a TTP 

6) Odpovídá za včasné provedení změn a oprav ve sbírce předpisů na pracovišti strojmistra 

7) Před zavedením nového grafikonu vlakové dopravy a před změnami v SJŘ organizuje ve 
spolupráci se strojmistrem a vedoucím strojmistrem včasné zajištění potřebného 
počtu opravených SJŘ a ostatních pomůcek pro strojvedoucí, strojmistry, oddělení 
provozu PJ Liberec. Je odpovědný za to, že všechny pomůcky GVD budou včas a správně 
opraveny a připraveny k předání na HKV. Plní úkoly vyplývající z platných rozkazů a 
ustanovení předpisu ČD V1 o zásadách pro výměnu a změny pomůcek GVD a ostatních 

předpisů ČD. 

8) Udržuje pořádek a přehlednost uložených předpisů ČD, norem, ostatních pomůcek GVD a 

evidenčních dokladů na pracovišti ve výdejně předpisů. 

9) Plní další úkoly vyplývající z předpisů ČD, rozkazů, směrnic, opatření a příkazů 
nadřízených orgánů a pracovníků. Průběžně zvyšuje svoji odbornou kvalifikaci. 

 

3.3.11  Sbírka Provozních a Staničních řádů 

udržuje a evidenci rychloměrných proužků provádí určený pracovník provozu. 

3.4  Technologické postupy - STP 

3.4.1  Služba vozmistrovská 

1) Určené stanoviště vozmistrů v PJ Liberec je na 4. nástupišti osobního nádraží. Výkony jsou 
pouze v osobní dopravě. Jednotlivé úkony jsou rozepsány v Rozpisu práce dle ČD V1 a 
v ZDD ŽST Liberec 

2) Zajištění vozidel proti  samovolnému pohybu provádí u obsazených vozidel strojvedoucí 
tohoto vozidla. Vozidla nedoprovázená vozy vedoucí posunu, dozorce depa nebo 
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posunovač na jejich příkaz. KŽV na kterých se provádí určené technologické 

úkony(čištění, udržba) musí být označena přenosnou návěstí „stůj“ na čele vozidla. Za 
umístění přenosné návěsti odpovídá vedoucí směny pracovníků, kteří technologické 
úkony na KŽV provádí. Za odstranění přenosné návěsti „stůj“odpovídá vedoucí směny 
pracovníků, kteří technologické úkony na KŽV prováděli. 

3.4.2  Vozový zámečník 

neobsazeno 

3.4.3  Vozový elektrikář 

neobsazeno 

3.4.4  Čistička ŽKV 

1) Čištění interiéru KŽV a čištění skříní KŽV ruční se provádí dodavatelsky. 

2) Strojní čištění skříní vozidel se provádí na koleji 208(viz.příloha č.19.) 

3.4.5  Obsluha vleček 

Neobsazeno. 

3.5  Provozní řád opravny vozů 

3.5.1  Přístavba vozů k opravě 

Přístavba osobních vozů do oprav do depa ÚTD je prováděna v termínech dle ZDD ŽST Liberec 
na základě Plánu oprav a dispozic vozmistra četaře. Přístavba a odsun vozů je prováděn 
v mimopracovní době opravny. 

Zajištění vozidel proti samovolnému pohybu provádí dozorce depa nebo ÚTD. KŽV na kterých 
se provádí určené technologické úkony(oprava, udržba) musí být označena přenosnou návěstí 
„stůj“ na čele vozidla. Za umístění přenosné návěsti odpovídá vedoucí směny pracovníků, kteří 
technologické úkony na KŽV provádí. 

 

3.5.2  Technologické postupy práce 

Technologické postupy práce pro opravy osobních vozů jsou stanoveny předpisy ČD V 15/II, 
ČD V 68, ČD V 25 a příslušnými normami. Případný posun řídí na základě požadavku opravny 
vozů dozorce depa(dozorce depa ÚTD). 

3.5.3  Předávka vozů po opravě 

Předávka vozů se provádí na konci směny pracovníků opravny mezi mistrem oprav a 
vozmistrem četařem. Za řádnou kvalitu oprav odpovídá mistr oprav. Odesílání správkových 
vozů do dílenských oprav nebo opraven jiných DKV zajišťuje vozmistr. 

Za odstranění přenosných návěstí „stůj“ z čela KŽV po opravě odpovídá vedoucí směny 

pracovníků, kteří technologické úkony na KŽV prováděli. 
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4 PŘÍLOHY 

4.1 PLÁN OBVODU PROVOZNÍ JEDNOTKY LIBEREC 

hlavní depo a depo ÚTD jsou součástí tohoto PŘ a z technologických důvodů jsou zařazeny na 
konci tohoto PŘ vydaného elektronicky ve formátu *.pdf i tiskem. 
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4.2  Provozní řád radiostanic 

Pro veškerý provoz RDST platí ustanovení předpisu ČD T7 „Radiový provoz“, ČD 
Z1 „Předpis pro obsluhu staničního a traťového zabezpečovacího zařízení“ a ČD Z11 
„Předpis pro obsluhu radiových zařízení“. 

Povolení ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic vydané TÚDC je 
uloženo v sídle DKV Česká Třebová. 

Hlavní operatér pro DKV Česká Třebová je provozní náměstek. 

Odpovědného operatéra pro PJ Liberec určuje přednosta PJ. 

Provozní operatér je  

Pro potřeby PJ Liberec je základem radiového spojení radiodispečerská síť SRD 
provozovaná systémem TRS TESLA SELECTIC. Čísla kanálů pro jednotlivé traťové 

úseky pojížděné PJ Liberec jsou v TTP tabulka 1 příslušného SJŘ. Volací znaky, 
frekvence ostatních účastníků radioprovozu a další podmínky pro provoz jsou součástí 
Provozních řádů TRS příslušných RCP a jejich příloh č.9 viz. http://provoz.szdc.cz. 
Řídící radiová stanice je určena přílohou 21 Staničního řádu ŽST Liberec. 

Hnací vozidla PJ Liberec jsou vybavena vozidlovou radiostanicí VS-47 TRS TESLA a 
do doby úplného nahrazení původního systému ASCOM jsou na některých vozidlech 
ř.810 používány pro radiové spojení radiostanice ASCOM SE 550 v tzv.dusimplexním 
provozu. Pro komunikaci s těmito vozidly je na pracovišti dozorce depa a staničním 
dozorcem St 1. dosazena přenosná RDST systému ASCOM, viz. tabulka.V místě 
upevnění ovládacího panelu na KŽV je i informace o číselných předvolbách kanálů pro 
spojení v systému TRS TESLA SELECTIC v síti STE. Na pracovišti strojmistra PJ Liberec je 
umístěna přenosná RDST zn.MOTOROLA systému TRS Tesla a základnová 

radiostanice systému ASCOM typ SE 550. Ostatní pracoviště provozu PJ Liberec jsou 
vybavena přenosnými RDST zn.MOTOROLA v systému a naladěných na kanálech viz. 
„Přehled pracovišť…“. V technologické síť STE. Slouží ke vzájemnému radiovému 
spojení strojvedoucího, vedoucím posunu, zálohy osobního nádraží v ŽST, dozorcem 
depa, posunovačem depa, vozmistrem osobního nádraží ŽST, strojmistrem,  mistra 
údržby a těmito zaměstnanci. Řídící radiová stanice je radiostanice na pracovišti 
strojmistra PJ Liberec. 

Pro funkční zkoušku zařízení, navazování spojení včetně zkoušky spojení, hovor a 
ukončení spojení mezi provozními operatéry jsou závazné ustanovení a slovní znění 
dle ČD T7, ČD Z1, ČD Z11, ČD D1, ČD D2 .  

Předávka RDST se zapisuje do „Knihy předávky“ na příslušném pracovišti(včetně 
KŽV).   

Servis  pro radiostanice systému TRS zajišťuje dodavatelsky ČD Telematika. 
Servis pro radiostanice systému ASCOM zajišťuje vlastní PJ. Opravu vozové 
radiostanice požaduje strojvedoucí v knize oprav hnacího vozidla. Ostatní pracoviště 
prostřednictvím svého přímého nadřízeného pracovníka a následným zápisem do 
„Knihy předávky„.  

 

http://provoz.szdc.cz/
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Přehled pracovišť s RDST, 

volacích značek a přidělených frekvenčních kanálů pro STE. 
Pracoviště Volací 

značka 
Selektivní 

volba 
ASCOM 

Číslo 
kanálu 

ASCOM 

Kmitočet 
(MHz) 

Číslo 
kanálu 

SIMPLEX 

Kmitočet 
(MHz) 

strojmistr ZLI 
285 

000085 22 457,725 31 158,250 

Dozorce depa ZLI 
204 

- 
- 

22 
33 

457,725 
458,000 

31 158,250 

Posunovač 
depa 

ZLI 
206 

- 
- 

22 
33 

457,725 
458,000 

31 
 

158,250 
 

Topírenský 
posun 

ZLI 
205 

- 22 
 

457,725 
 

31 158,250 

St.1 ŽST Lbc ZLI 
101 

- 34 458,025 31 
 

158,250 
 

Mistr oprav ZLI 
207 

- 22 457,725 31 158,250 
 

Vozmistr   -  11 157,650 
Záloha 

osobního 
nádraží ŽST 

Liberec 

ZLI 
202 

- - - 11 
25 

157,650 
157,875 

Vedoucí 
posunu 
zálohy 

osobního 

nádraží ŽST 
Liberec 

ZLI 
107 

- - - 11 
25 

157,650 
157,875 

Vedoucí 
posunu 

osobního 
nádraží ŽST 

Liberec 

ZLI 
113 

- - - 11 
25 

150,850 
157,875 
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4.3  Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 

 

 
 

 
 
 

České dráhy, a.s. 
Depo kolejových vozidel 

Česká Třebová 

 

 
 

Opatření vrchního přednosty DKV č.  14/2011 
 

Organizace zabezpečení požární ochrany  
v DKV Česká Třebová 

 

zpracováno dle  
§ 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. 

 
 

 
 
Změna č.: 5 
 
Účinnost od: 1.7. 2011  
     57860/2011   21.7. 
Schváleno Č.j. GŘ O30 :  __________________      dne _________ 2011  
 

 
 
Rozdělovník:  

 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS 

Zpracoval: syst. specialista Otakar Dobrovský 28.6.2011  

Ověřil: VOOS Ing.Václav Bartoníček 28.6.2011  

Schválil: 
Vrchní přednosta 

DKV 
Ing. Jiří Slezák 29.6.2011  

VP, M, VOOS, VOP, VOU, VOT, VP ČT, VO CT, CPS, P PJ, FS, OSŽ 
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Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech 

prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany 

odpovídá statutární orgán. 

A. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny 

- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné 

prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení a udržovat 

 j e v  provozuschopném stavu 

- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné 

příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný 

přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie,  

k uzávěrům vody, plynu,topení 

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností 

- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny 

ve vztahu k požární ochraně 

- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany 

nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně  

odstraňovat zjištěné závady 

- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku 

požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady,dokumentaci a informace vztahující 

se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách  

splnit jím uložená opatření 

- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského 

záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují 

B. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí 

-vypalovat porosty 

- při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny se zřetelem na rozsah této 

činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru 

- spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou  

povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchranném sboru kraje, který 

může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat  

C. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným 

  požárním nebezpečím jsou dále povinny 

- stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí 

provozované činnosti 

- prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti 

provozovaných činností 

- zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve 

lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení 
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- mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovaných 

nebo skladovaných látek a materiálů. 

 

1. Všeobecné ustanovení 

Požární ochrana v DKV Česká Třebová je organizována dle zákona č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. 

Povinností každého zaměstnance, který zpozoruje požár v obvodu DKV je, aby požár sám nebo s 

ostatními zaměstnanci uhasil. Je-li požár většího rozsahu a není v možnostech zaměstnanců jej uhasit, 

musí se ihned neprodleně ohlásit vznik požáru ústně nebo telefonicky na příslušné ohlašovny požáru 

nebo na označená místa, kde se požár ohlašuje. 

Jedná-li se o požár na hnacím vozidle nebo vozu mimo obvod DKV, oznámí toto strojvedoucí, popř. 

jiný zaměstnanec telefonicky nebo radiostanicí výpravčímu nebo přednostovi železniční stanice 

příslušného obvodu. 

Přivolaný vedoucí zaměstnanec, strojmistr (dozorce depa) ve směně ve  spolupráci se členy 

preventivní požární hlídky řídí přestavení hnacích vozidel, vozů a evakuaci zaměstnanců a 

materiálu z ohroženého prostoru až do příjezdu JPO HZS, kdy se podřídí rozkazům velitele zásahové 

jednotky, který řídí požární zásah a hasební práce. 

2. Způsob hlášení požárního poplachu a požáru 

Požární  poplach v jednotlivých  provozních jednotkách  se  vyhlašuje  voláním  „HOŘÍ". 

3. Organizace zabezpečení požární ochrany - organizační systém nezbytný 

pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně 

V souladu s ustanovením §2 odst. 2 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a vydané plné moci Generálním ředitelem Českých drah a.s., odpovídá za 

plnění povinností na úseku požární ochrany v DKV Česká Třebová vrchní přednosta. 

K plnění úkolů na úseku požární ochrany v DKV Česká Třebová je ustanovena funkce systémový 

specialista - požární referent - odborně způsobilá osoba požární ochrany. Tato osoba je 

zaměstnancem DKV Česká Třebová a je podřízena ved. oddělení organizačně správního DKV. Odborně 

způsobilá osoba navrhuje systém organizačních a technických opatření v rámci požární ochrany, která 

jsou prostřednictvím preventistů PO, vedoucích provozních jednotek a vedoucích jednotlivých 

pracovišť přenášena na ostatní zaměstnance. 

4. Odpovědnost za požární ochranu na jednotlivých pracovištích 

PJ Česká Třebová 

- provoz   systémový specialista provozu PJ 

- správkárna   vedoucí oddělení  HN DKV 

- uzlová kotelna   četař 

- stanoviště vozmistrů os. nádraží  

ŽST Česká Třebová   syst. specialista – odpovědný za službu  

                                                                                                                           vozovou 

- MTZ   vedoucí oddělení MTZ 

- THP   syst. specialista - požární referent 

  

PJ Pardubice 
- provoz                    syst. specialista provozu PJ 
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- správkárna syst. specialista oprav PJ 

 

 
- opravna vozů IŽD opravny vozů 

- stanoviště vozmistrů os. nádraží  a vozmistrů 

   četařů ŽST PA 

syst. specialista – odpovědný za 

službu  vozovou 

                                                                                                                           

vozovou 

 

 

- MTZ zásobovač 

- THP systémový specialista 

- pracoviště Praha                   četař Praha 

- pracoviště Brno                    zam. pracoviště  

  

PP Hradec Králové 
 

- provoz strojmistr PP H.K. 

- správkárna syst. specialista  oprav PP  H.K. 

- opravna vozů IŽD opravny TV PP H.K. 

- stanoviště vozmistrů os. nádraží 

   a vozmistra četaře ŽST HK 

-  

syst. specialista – odpovědný za 

službu  vozovou 

                                                                                                                           

vozovou 
- MTZ zásobovač 

- THP četař  tech. útvaru  

PJ Trutnov 
 

- provoz syst. specialista  provozu PJ 

- správkárna syst. specialista  oprav PJ 

- Technomat  IŽD pro opravy TV 

- MTZ zásobovač 

- THP + fekální kolej  syst. specialista  tech. útvaru 

- stanoviště vozmistrů os. nádraží 

   ŽST Trutnov 

syst. specialista – odpovědný za 

službu  vozovou 

                                                                                                                           

vozovou PJ Liberec 

– provoz 

- správkárna 

 

 

 

 

                  syst. specialista  provozu PJ 

                  syst. specialista  oprav PJ  

- lanová dráha                    syst. specialista 

- MTZ                   zásobovač 

- THP                   technolog tech. útvaru 

- stanoviště vozmistrů os. nádraží ŽST   

  Liberec                  syst. specialista – odpovědný za     

                  službu  vozovou 

                                                                                                                           

vozovou 

PP Letohrad  

- provoz strojmistr PP Letohrad 

- správkárna strojmistr PP Letohrad 

- stanoviště vozmistrů os. nádraží syst. specialista – odpovědný za     

službu  vozovou 

PP Meziměstí  

- provoz  

 

 

 

syst. specialista  provozu PJ TR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

Další provozní pracoviště 

Choceň, Polička, Častolovice, Chornice 

Doudleby 

 

 

 

 

                  syst. specialista provozu PJ ČT 

 

Chrudim, Týniště nad Orlicí, Přelouč,                   syst. specialista provozu PJ  PA 

 

 

 

PPAPardubice 

Heřmanův Městec, Chlumec n.C.,                   syst. specialista provozu PJ  PA 

Žďárec u Skutče                  syst. specialista provozu PJ  PA 

Jaroměř, Jilemnice, Vrchlabí, Stará Paka, 

Náchod, 

Tanvald, Turnov, Frýdlant v Č.            

LD Horní Hanychov    

             

                 syst. specialista provozu PJ TR 

 

                 syst. specialista provozu PJ LB 

        

 

 5. Úkoly a povinnosti vedoucích zaměstnanců 

a) kontrolují, zda na jimi řízených pracovištích a provozech jsou dodržovány požárně  

bezpečnostní předpisy, stanovené pracovní předpisy, technologická kázeň, respektovány  

požadavky požární ochrany a zda zaměstnanci plní své povinnosti při ochraně pracovišť před 

možností vzniku požáru 

b) spolupracují  s osobou pověřenou požární  ochranou v DKV  a  ostatními  odbornými  

zaměstnanci požární ochrany v otázkách zpracování požárních řádů, zajištění požární  

ochrany na technologických zařízeních apod. 

c) předkládají vrchnímu přednostovi DKV, nejsou-li oprávněni sami tak učinit, návrhy  

na opatření proti těm zaměstnancům, kteří soustavně porušují požárně bezpečnostní 

předpisy a jiné výchovné prostředky nevedou k nápravě 

d) zúčastňují   se   školení   vedoucích   zaměstnanců   o   požární   ochraně   a   podrobují 

se stanoveným zkouškám k ověřování znalostí, které jsou součástí jejich kvalifikačních 

předpokladů 

e) provádějí školení zaměstnanců o požární ochraně na svěřených pracovištích, zajišťují  

na   těchto    školeních   účast,   potřebnou   písemnou   dokumentaci   včetně   dokladů 

o provedeném školení předkládají na vyžádání osobě pověřené požární ochranou v DKV 

f) dbají, aby externí zaměstnanci, kteří dočasně vykonávají na jimi řízených pracovištích  

určitou pracovní činnost, byli prokazatelně seznámeni se   stanovenými podmínkami  

požární bezpečnosti 

g) zajišťují operativní odstraňování požárních závad na svěřených úsecích, závady, které  

nemohou odstranit ve  své kompetenci, hlásí svému nadřízenému a vyžadují jejich  

odstranění 

h)  zajišťují, aby byly plánovány, finančně zabezpečovány, opatřovány a udržovány věcné  

prostředky  požární  ochrany,  úměrné  velikosti  a  důležitosti  pracovišť  a  požárního  

nebezpečí  

i)   dbají, aby veškerá provizoria byla likvidována a nová nebyla budována, jsou-li v rozporu 

se zásadami požární bezpečnosti 

 j)   vedoucí zaměstnanci jsou povinni dbát na to, aby po ukončení směny bylo    

      pracoviště v požárně bezzávadném stavu, aby byly vypnuty všechny el. spotřebiče,   

      uzavřen plyn apod. Rovněž musí dbát, aby objekty byly řádně zajištěny proti vstupu   

      nepovolaných osob, a aby byl uhašen oheň v lokálních topidlech 

k) povinnost v souvislosti se zdoláváním požáru je poskytnout osobní a věcnou pomoc 

1)   vrchní přednosta DKV může stanovit i další úkoly k zajištění požární ochrany, a to podle 

potřeb a charakteru pracoviště 
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6. Úkoly a povinnosti zaměstnanců v požární ochraně 

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,  

elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání  hořlavých nebo 

požárně nebezpečných látek a při manipulaci s techn. plyny a otevřeným ohněm 

b) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech 

c) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pouze s odbornou způsobilostí  

požadovanou zvláštními předpisy pro výkon takových prací 

d) pro všechny zaměstnance platí zákaz poškozování a zneužívání hasících přístrojů, hydrantů 

nebo jiných věcných prostředků požární ochrany 

e) zúčastňovat se školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravy zaměstnanců 

určených do preventivní požární hlídky 

f) pro všechny zaměstnance platí povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc v souvislosti 

se zdoláváním požáru 
 

 

7. Úkoly požární ochrany ve vztahu k určeným funkcím s uvedením 

požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti 

a) při provádění svářečských prací v místech se zvýšeným nebezpečím požáru se musí vždy  

písemně stanovit požárně bezpečnostní podmínky v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. 

a dle směrnice ČD, a.s. „požární bezpečnost při svařování ze dne 3.7. 2008 vydané věstníkem ČD, 

a.s. musí být sepsán příkaz ke svařování. Také platí rozkaz vrchního přednosty DKV Česká 

Třebová č. 24/1997 se všemi dodatky 

b) na pracovištích, kde se používá technický benzín, líh, petrolej, ředidla jsou zaměstnanci 

povinni dodržovat všechna opatření souvisejících se skladováním a manipulací s hořlavými 

kapalinami. I. a II. třídy 

c) údržbu technických a technologických zařízení, (kromě zařízení elektrických) smějí  

provádět jen zaměstnanci technického úseku - údržba DKV Česká Třebová 

d) údržbu technického elektrického zařízení smějí provádět zaměstnanci ČD SŽDC – správa 

elektrotechniky a energetiky popř. jiní zaměstnanci s požadovanou elektro kvalifikací 

(kvalifikace, požadavky a lhůty podle vyhlášky MD č. 100/95)  

e) na pracovištích se zvýšeným nebezpečím požáru provádět 2x za 6 měsíců preventivní požární 

prohlídku. Prohlídky provádějí jmenovaní pověření zaměstnanci požární ochrany DKV  Česká 

Třebová-preventisté PO, popř. odborně  způsobilá osoba požární  ochrany  se  zápisem do 

požární knihy. Jedenkrát za rok se předkládá požární kniha ke kontrole přednostům PJ.  

f) na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí provádět tyto prohlídky 2x do roka,  

taktéž se zápisem do požární knihy 

g) lx za rok na všech preventivních úsecích (PJ, PP) provést cvičný požární poplach (zajišťují 

zaměstnanci požární ochrany ve spolupráci s odborně způsobilou osobou PO).  

h) každý požár vzniklý v organizační jednotce nebo na drážním vozidle musí být neodkladně 

oznámen příslušnému operačnímu středisku HZS kraje (příslušnému územnímu odboru), JPO 

HZS SŽDC a příslušnému útvaru Policie ČR. Současně musí být každý požár oznámen 

požárnímu referentovi – odborně způsobilé osobě požární ochrany. Hlášení o požáru musí 

obsahovat jméno a příjmení oznamovatele, adresu vzniklého požáru, místo odkud je zpráva 

podávána, telefonní číslo volající stanice a další informace k upřesnění situace. 

 

8.  Dokumentace požární ochrany 
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K zajištění přehledu o organizačním uspořádání požární ochrany v DKV Česká Třebová je vedena 

jednotná dokumentace a tvoří ji: 

-    dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím 

-    stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

-    požární řády pro pracoviště uvedená v bodu 9./ opatření požární ochrany pro nezačleněná   

      pracoviště  

-    požární poplachové směrnice 

-    požární knihy 

-    požární evakuační plán (sklady tech. plynů – Č.T., PA,  Trutnov) 

-    dokumentace zdolávání požáru (operativní karty pro sklady tech. plynů - Č.T., PA, Trutnov) 

-    tématický plán a časový rozvrh školení - vedoucích zaměstnanců, 

      ostatních zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek, preventistů    

      požární ochrany, zaměstnanců zajišťujících PO v mimopracovní době a v době sníženého provozu  

      a zaměstnanců cizích firem vykonávajících práce v prostorech DKV 

-    dokumentace o provedeném školení vedoucích zaměstnanců,  

 ostatních zaměstnanců a odborné přípravě preventivních pož. hlídek, preventistů požární  

 ochrany a zaměstnanců zajišťujících PO v mimopracovní době a v době sníženého provozu    

 (strážných, dozorců depa apod.), popř. zaměstnanců cizích firem vykonávajících práce v   

 prostorech DKV (není-li smlouvou stanoveno jinak). 

 

      K dokumentaci požární ochrany dále patří : 

 

-     veškerá dokumentace uložená v elektronické podobě (shora neuvedená) jako např: seznamy    

      členů preventivních požárních hlídek, seznamy výstražných a bezp. tabulek, seznamy      

      rozmístění PHP a  hydrantů, tiskopisy pro školení PO, zkušební testy o PO pro školení atd. 

-    doklady o provozuschopnosti PHP, hydrantů (revize), doklady o provozuschopnosti EPS,  

      požárně bezpečnostních zařízení – požárních dveří, nouzového osvětlení, požární nádrže,  

      popř. další doklady (revizní zprávy elektro, hromosvodů, kontroly komínů a kouřovodů aj.). 

 

9. Přehled míst se zvýšeným požárním nebezpečím 

PJ Česká Třebová      

-     Truhlárna  

-     Sklad technických plynů 

-     Dobíjecí stanice - akumulátorovna 

-     Ústřední kotelna DKV – sklad 

-     Ústřední kotelna DKV – zauhlování 

-     Sklad hořl. kapalin – karbidka 

-     Sklad hořl. kapalin – olejna 

-     Správkárenská hala – motorárna 

-     Správkárenská hala  

-     Správkárenská hala - velká rotunda 

-     Čerpací stanice PHM 

 

PP Letohrad 

-    Čerpací stanice PHM 
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Provozní pracoviště (PP)-  

Choceň, Doudleby n.O., Častolovice, Chornice - objekty 

(prostory) bez zvýšeného pož. nebezpečí  

PJ Pardubice 

-    Otevřený sklad hořlavých kapalin 

-    Olejna 

-    Sklad technických plynů 

-    Truhlárna 

-    Sklad hořlavých kapalin 

-    Česká hala OV 

-    Rakouská hala OV 

-    Remíza hnacích vozidel 

-    Sklad barev 

-    Čerpací stanice PHM 

 

Provozní pracoviště (PP) – 

Chrudim, Heřmanův městec, Chlumec nad Cidlinou Týniště nad Orlicí,  Praha, Brno -  

objekty (prostory) bez zvýšeného pož. nebezpečí. 

PP Hradec Králové 

- Uzavřený sklad hořlavých kapalin OV  

-      Sklad technických plynů OV 

- Truhlárna OV 

- Sklad hořlavých kapalin - malovýdej olejů a maziv  

- Sklad hořlavých kapalin - velkovýdej olejů a maziv  

- Čerpací stanice PHM 

 

PJ Trutnov 

-      Sklad technických plynů 

- Čerpací stanice PHM  

- Sklad hořlavých kapalin a olejů (olejárna) 

- Opravna žel. kolej. vozidel (správkárna) 

- Truhlárna 

- Sklad barev 

- Opravna tažených kolej. vozidel (remíza) 

Provozní pracoviště (PP) Stará Paka 

- Čerpací stanice PHM 

 

Provozní pracoviště (PP) – 

Dobruška, Jaroměř, Náchod, Vrchlabí, Jilemnice - objekty (prostory) bez 

zvýšeného pož. nebezpečí 

PP Meziměstí 

-      Čerpací stanice PHM 

- Sklad hořlavých kapalin a sklad olejů a sudů (olejárna) 

 

 

PJ Liberec  

-      Sklad technických plynů 

-      Skladování hořlavých kapalin - barev 
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- Skladování kapalného paliva 

- Opravy ŽKV – hala oprav ÚTD 

- Vyvazování  ŽKV – hala oprav ÚTD 

- Opravy el. zařízení –ÚTD 

- Skladování hořl. kapalin a sudů – objekt skladu (garáže u vodárny) 

- Skladování sudů hořl. kapalin – objekt skladu (u olejárny HBO) 

- Truhlárna 

- PHM – stáčení, výdej a skladování 

- Sklad olejů a mazadel – objekt HBO  

- Opravna ŽKV a garážování – objekt HBO 

- Zkušebna trysek – objekt HBO 

- Sklad a přečerpávání hořl. kapalin – objekt provozní budovy    

          část staré vodárny ÚTD 

Provozní pracoviště  (PP) Frýdlant v Čechách 

- Čerpací stanice PHM 

Provozní pracoviště (PP) – 

Horní Hanychov – Lanová dráha – (kancelář přednosty lanové dráhy, Nocležna, strojovna LD-dílna 

zámečníka) - objekty (prostory) bez zvýšeného pož. nebezpečí 

Provozní pracoviště Tanvald - objekt (prostory) bez zvýšeného pož. nebezpečí  

Provozní pracoviště Turnov - objekt (prostory) bez zvýšeného pož. nebezpečí 

Na všech výše uvedených místech se zvýšeným nebezpečím požáru musí být vyvěšeny 

požární řády, které upravují základní zásady zabezpečování požární ochrany. Přílohou požárních 

řádů jsou přehledy o umístění výstražných a bezpečnostních značek (tabulek) a přehled o druzích, 

počtu a umístění věcných prostředků požární ochrany – PHP, hydranty ap. a pokyny pro činnost 

preventivních požárních hlídek (pokud jsou stanoveny).  

Na dalších vybraných pracovištích, kde přicházejí zaměstnanci do styku s hořlavými látkami a tato 

pracoviště nejsou začleněna do kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím mohou být na 

doporučení HZS vyvěšena opatření k zabezpečení požární ochrany. 

10. Požární knihy a jejich vedení včetně odpovědnosti 

Požární knihy slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se 

požární ochrany, např. o provedených kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně, zjištěných 

nedostatcích a způsobu jejich odstranění, o vzniklých požárech, o uskutečnění cvičného požárního 

poplachu, o kontrole dokumentace požární ochrany, kontrole provozuschopnosti přenosných 

hasících přístrojů, kontrole provozuschopnosti hydrantů apod. 

Požární knihy na jednotlivých PJ, a PP vedou proškolení požární preventisté (proškolení - 

odborná příprava lx za rok), určení vrchním přednostou a přednosty PJ, kteří jsou seznámeni v  rámci 

odborné přípravy se způsobem vedení požární knihy. Zápisy  

v požární knize slouží mj. jako doklad pro kontroly prováděné státním kontrolním orgánem. 

 

Osoby odpovědné za vedení požární knihy: 

PJ Česká Třebová - 3 knihy 

1) - provoz Josef Krajzl systémový specialista             

     - správkárna Vlastimil Rybka systémový specialista 

- sklady olejů, PHM,UTK Jaroslav Šauer systémový specialista 

      - stanoviště vozmistrů os. nádraží      František Beránek                systémový specialista –     

                                                                                                                                                     odpovědný  za sl.  vozovou 



 

 66 

2) - uzlová kotelna ČD Vladimír Štarman                mechanik el. zařízení 

PP Polička -1 kniha Josef Krajzl systémový specialista             

PP Choceň - 1 kniha Josef Krajzl systémový specialista             

PP Letohrad -2 knihy   

1) - celé PP Vladimír Mach četař 

2) - stanoviště vozmistrů os. nádraží František Beránek systémový specialista  - 

  odpovědný za sl. vozovou 

PJ Pardubice - 3 knihy 

1) - provoz Ing. Jan Semerák systémový specialista 

      - správkárna Ing. Jan Semerák systémový specialista 

2) - stanoviště vozmistrů os. nádraží  

           a vozmistrů četařů František Beránek syst. specialista –          

                                                                                                                                                     odpovědný za sl. vozovou 

3) - opravna vozů Ing.Zdeněk Mikan IŽD 

  Martin Budínský četař 

PJ PA - PP Praha – 1 kniha Jiří Turek                                 četař (Smíchov. nádraží) 

PP Hradec Králové - 2 knihy 

1) - stanoviště vozmistrů os. nádraží   

       a vozmistra četaře                                         František Beránek systémový specialista - 

 odpovědný za sl. vozovou   

2) – OV, dispečink, vrátnice   

         OV – dílny, lokomotivní část Vladimír Mach četař 

 

PJ Liberec – 3 knihy 

1) – celá PJ + PP Turnov Helena Rakoušová četař 

 Martin Antal mistr SZT, revizní technik 

2) – PP Horní Hanychov 

         Lanová dráha Jaromír Janda strojník lanové dráhy 

3) - stanoviště vozmistrů os. nádraží  

          a vozmistrů četařů František Beránek systémový specialista  - 

   odpovědný za sl. vozovou 

PJ Trutnov - 4 knihy   

1) – celá PJ Lenka Čudová referent investic 

2)   -  stanoviště vozmistrů os. nádraží František Beránek systémový specialista  - 

  odpovědný za sl. vozovou 

 

Provozní prac. Jilemnice – 1 kniha Lenka Čudová referent investic 

Provozní prac. Stará Paka – 1 kniha Lenka Čudová referent investic 

 

PP Meziměstí, Dobruška, Náchod   

– 1 kniha Lenka Čudová referent investic  

 

 

Požární kniha pro všechna pracoviště vozmistrů na osobních nádražích (Česká Třebová, Pardubice, 

Trutnov, Hradec Králové, Liberec, Letohrad, Meziměstí, Týniště nad Orlicí je jedna a  je uložena 

v kanceláři IŽD vozmistrů u vedoucího vozové služby p. Františka Beránka v PP Hradec Králové.  
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11. Školení zaměstnanců, odborná příprava preventivních požárních hlídek preventistů požární 

ochrany a strážných (hlídačů)  

 

Školení zaměstnanců při nástupu 

U nastupujících zaměstnanců se provádí školení dle osnovy v Dopravně vzdělávacím institutu 

(DVI) a dále se provádí vstupní školení před zařazením na pracoviště. Školení provádí určený 

zaměstnanec přednostou PJ, který má minimální kvalifikaci – platné školení PO (včetně „osvědčení“) pro 

vedoucí zaměstnance a to v rozsahu dle platné osnovy pro školení ved. zaměstnanců. Toto proškolení 

má platnost do dalšího plánovaného školení o PO – nejdéle však na  

2 roky. Záznam o provedeném školení PO je součástí nástupního listu zaměstnance (tzv. obíhačky), 

záznam o školení o PO v Dopravně vzdělávacím institutu (DVI) je proveden zápisem do výkazu o 

zkouškách zaměstnance. 

 

Školení zaměstnanců 

Odpovědnost za proškolení mají vedoucí jednotlivých pracovišť. Školení se provádí dle 

schváleného tematického plánu u všech zaměstnanců jednou za dva roky. Školení ostatních 

zaměstnanců provádějí proškolení vedoucí zaměstnanci o PO, preventisté PO, nebo osoba odborně 

způsobilá v PO (dále jen OZO). Záznam o prokazatelném školení je uložen u osoby odpovídající za 

požární ochranu v DKV Č. Třebová - na jednotlivých PJ a PP u jmenovaného preventisty PO. Dále se 

školení ostatních zaměstnanců (strojvedoucích, vozmistrů, popř. posunovačů) provádí v  rámci 

pravidelné školy  na DVI (Dopravně vzdělávací institut). Školení provádějí lektoři DVI dle schváleného 

tematického plánu zpracovaného DVI. Záznamy o provedeném školení v písemné i elektronické 

podobě jsou uloženy na DVI a jsou na vyžádání pro potřeby DKV předány v kopiích. Pro potřeby ved. 

strojmistrů nebo IŽD pro vyšetřování na jednotlivých PJ nebo PP jsou možné k prohlédnutí 

v elektronické podobě na stránkách DVI. 

Školení vedoucích zaměstnanců 

Školení se zúčastní všichni vedoucí zam. DKV dle jmenného seznamu schváleného vrchním 

přednostou DKV Česká Třebová –vyhláškou Vpř. č. 53/2007 (Školení požární ochrany v DKV) a jejími 

aktualizovanými dodatky. Školení se provádí dle schváleného tematického plánu jednou za tři roky. 

Školení provádí osoba odborně způsobilá v požární ochraně – požární referent DKV. Záznam o 

prokazatelném školení, doklad o ověření znalostí (vyhodnocený test) a „Osvědčení o absolvování 

školení" je uložen u osoby odpovídající za požární ochranu DKV Č. Třebová – u jmenovaného 

preventisty PO na jednotlivých PJ a PP. 

Odborná příprava preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany a 
školení zaměstnanců zajišťujících PO v mimopracovní době a v době 
sníženého provozu (strážných, vrátných, dozorců depa apod. 

Odpovědnost za odbornou přípravu - proškolení mají vedoucí jednotlivých pracovišť. 
Odbornou přípravu a školení provádí osoba odborně způsobilá v 
požární ochraně dle tématického plánu jednou za rok. Záznam o 
provedené odborné přípravě a školení je uložen u osoby odpovídající za 
požární ochranu DKV Č.Třebová nebo u jmenovaného preventisty PO 
na jednotlivých PJ a PP.  

Školení zaměstnanců při změně pracoviště nebo pracovního zařazení 

Při změně pracoviště nebo pracovního zařazení (s výjimkou zařazení na vedoucího 

zaměstnance) školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec (nového pracoviště) nebo 

preventista PO ihned po nástupu zaměstnance na toto pracoviště. Školení se dále opakuje jednou za 

dva roky. Záznam o prokazatelném školení je uložen u osoby odpovídající za požární ochranu v DKV Č. 

Třebová - na jednotlivých PJ a PP u jmenovaného preventisty PO. 
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Školení PO pro osoby cizích firem, kteří se s vědomím DKV zdržují nebo pracují na jeho pracovištích 

 

Školení je prováděno na základě zvláštního ujednání (např. smlouvy), ve kterém se musí 

stanovit, kdo školení o PO zajišťuje a provádí. Zaměstnancům cizích firem provede první proškolení 

vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO DKV a seznámí je s  problematikou činností DKV, se 

způsobem vyhlášení požárního poplachu, místem, kde se hlásí požár, s  riziky, které mohou při 

nedodržení požárních a bezp. opatření vést ke vzniku požáru a s provozem (pracovištěm), kde 

budou zam. cizí firmy provádět svojí prac. činnost. Záznamy o provedených školeních jsou uloženy u 

osoby odpovídající za požární ochranu v DKV Č. Třebová - na jednotlivých PJ a PP u jmenovaného 

preventisty PO. 

 

12. Vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických  

a technologických zařízení 

- revize elektrických zařízení provádí revizní technik SŽE-SŽDC dle stanovených 

lhůt 

- kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů (revizi) provádí PJ Pardubice dle 

stanovených lhůt 

- kontrolu provozuschopnosti hydrantů (revizi) provádí PJ Pardubice 

- revize elektrických zařízení na kotelně provádí revizní technik SŽE-SŽDC dle 

stanovených lhůt 

- revize elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 ed.2,(331000) provádí zaměstnanci RG čety 

technického odd. PJ a PP DKV Česká Třebová dle stanovených lhůt 

- čištění komínů provádí kominický mistr lx za rok dle stanovených lhůt  

 

 

13. Přehled věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení 

V obvodu DKV Česká Třebová jsou na budovách a dále pak na hnacích vozidlech, kolejových 

jeřábech, vozech osobních, služebních a nářaďových rozmístěny přenosné nebo pojízdné hasicí 

přístroje. Tyto jsou pravidelně kontrolovány, kontrolu provozuschopnosti  

a opravy provádí revizní technici PJ Pardubice. 

V administrativní budově PJ Česká Třebová je v přízemí zřízena elektrická požární signalizace (dále 

jen EPS), která je propojena smyčkou z výpočetního střediska do místnosti s nepřetržitým provozem 

– ke strojmistrovi.  

Na pracovišti PP Hradec Králové je EPS   instalována v opravně vozů. Její síť je rozmístěna v budovách 

OV (dílny, sklady, haly, adm. budovy) a je propojena na ústřednu ve vrátnici, kde je zajištěna obsluha 

a  provoz zaměstnanci zajišťujícími ostrahu objektu (soukromá hlídací služba). Zaměstnanci této 

firmy zajišťují obsluhu EPS a povinnosti s tím spojené i v mimopracovní době. 

Dalšími požárně bezpečnostními zařízeními jsou: požární dveře a nouzové osvětlení v  PJ  

Česká Třebová, PJ Trutnov, PJ Liberec, PP Hradec Králové (opravárenské haly, adm. budovy, sklady, 

kanceláře, obě stanice a strojovna lanovky na Ještěd v  PJ Liberec).  

V PJ Česká Třebová je k dispozici jednotkám HZS vybetonovaná požární nádrž o obsahu 1125 m
3   

a 

sací hloubce 3 m. Nádrž je umístěná v prostoru za budovou UTK a olejny, příjezdová cesta je 

dostatečně široká, zpevněná. 

 

Lhůty kontrol (revizí) provozuschopnosti PHP, hydrantů a EPS  

-    na budovách lx za rok 



 

 69 

-    na hnacích vozidlech a vozech lx za rok 

-    elektrická požární signalizace (dále jen EPS) 1x za rok  

-    hydranty, hadice, proudnice apod. – 1x za rok 

 

 

Lhůty kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení: 

- nouzové osvětlení 1x za rok 

- požární dveře 1x za rok 

- požární nádrž 1x za rok 

14. Systém  provádění preventivních  požárních  prohlídek,  rozsah, lhůty 

a vedení záznamů o provedených preventivních prohlídkách 

Preventivní požární prohlídky pracovišť provádí OZO a preventisté PO na jednotlivých 

provozních jednotkách, provozních pracovištích DKV a to : 

- n                                    a pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí dvakrát za rok . 

 - na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně dvakrát za 6 měsíců. Mohou     

 se provádět i častěji – dle charakteru pracoviště (3-4x  za 6 měsíců). 

  O provedené kontrole dle metodického pokynu pro provádění preventivních požárních 

prohlídek (uloženého v požární knize) se provede zápis do požární knihy. Jedenkrát za rok se 

předkládá požární kniha ke kontrole přednostovi provozní jednotky-ved. provoz. pracoviště. 

Preventivní požární kontroly a prohlídky na kolejových vozidlech provádí IŽD, technici 

provozu, technici správkárny a mistři - viz.Vyhláška vrchního přednosty DKV Česká Třebová  č. 

64/2001. Dále se provádí mimořádné preventivní prohlídky v areálech a zařízeních depa se zvláštním 

zaměřením na možnost snížení rizik úmyslně založených požárů - žhářství – viz. Vyhláška vrchního 

přednosty DKV Česká Třebová č. 79/2007. Prohlídky provádějí preventisté PO  

a pověření vedoucí zaměstnanci, popř. členové preventivních pož. hlídek a o těchto kontrolách  

se rovněž provede zvláštní zápis do požárních knih. 

15. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu 

 

    Cvičný požární poplach se v provozních jednotkách provádí jedenkrát za rok dle požadavku § 

32, odst. 4, 5 vyhlášky o požární prevenci. Cvičný požární poplach na provozních pracovištích se 

provádí jedenkrát za rok jen v PP Letohrad, PP Hradec Králové a v PP Meziměstí. V ostatních PP z 

důvodů nenaplnění § 32, odst.4, 5 prováděcí vyhlášky se cvičný požární poplach neprovádí. Pracoviště 

nejsou natrvalo  obsazena zaměstatnanci. 

 

     Cvičný požární poplach se může provést i např. provedením kontrolního telefonního spojení mezi 

provozní jednotkou (provozním pracovištěm) a příslušnou ohlašovnou požáru uvedenou v  platných 

požárních poplachových směrnicích a to především vždy tam, kde dojde ke změně telefonních čísel 

nebo byla provedena změna v požární dokumentaci (se zápisem do požární knihy).  

Zápis o provedeném cvičném požárním poplachu se vždy provede do příslušné požární knihy. 

16. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní 

době 

Požární ochrana na pracovištích provozních jednotek a pracovišť DKV Č. Třebová je  

v době sníženého provozu a v mimopracovní době zajištěna prostřednictvím nepřetržité služby 

strojmistrů, zaměstnanců hlídací služby soukromých firem nebo strážných (vrátných), popřípadě 

přechází povinnost na vedoucí posunu (tzv. dozorce depa) ve směně. Zaměstnanci hlídací agentury 
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zabezpečující ochranu majetku v DKV (jsou mj. proškolení z požární ochrany) mají mj. za povinnost 

zajišťovat požární ochranu a zjištěné závady a nedostatky hlásit strojmistrovi ve směně. V případě vzniku 

požáru musí postupovat dle platné poplachové směrnice DKV. V PP Hradec Králové mj. zajišťují obsluhu 

EPS na vrátnici v areálu OV. 

 

17. Elektrická požární signalizace /EPS/ 

V provozní jednotce Česká Třebová, a na provozním prac. Hradec Králové jsou instalovány 

EPS typu MHU 103, 106 - výrobky Tesly Liberec. Ústředny pro vybavování jednotlivých hlásičů jsou 

umístěny v místnosti  strojmistrů v PJ Česká Třebová a na vrátnici v PP Hradec Králové (místnosti s 

nepřetržitým provozem). Na ústředny jsou napojeny jednotlivé smyčky, z nichž každá má přidělený 

ochranný obvod. 

Povinnosti strojmistrů a vrátných hlídací služby v případě zaúčinkování signalizačního zařízení: 

V případě signalizace  konkrétní  smyčky na ústředně je povinností ve  službě konajícího  

strojmistra nebo vrátného ihned zjistit příčinu zareagování signalizačního zařízení na místě podle 

příslušné smyčky. V případě, že se jedná o „planý poplach" uvede strojmistr /vrátný ústřednu do 

klidového stavu, provede o tom záznam do provozní knihy EPS a planý poplach ohlásí druhý den 

požárnímu referentovi v PJ Česká Třebová nebo jmenovanému preventistovi PO  v PP Hradec Králové. 

Údržbu zařízení provádí  v PJ Česká Třebová  

a v PP Hradec Králové firma VÚDEPS - Houška s.r.o. Hradec Králové. V případě skutečného požáru 

postupuje strojmistr/vrátný dle požárních poplachových směrnic. 

18. Ohlašovna požárů 

  V DKV Česká Třebová jsou zřízena místa, kde se hlásí požár a která jsou vybavena požárními 

poplachovými směrnicemi. Jedná se o místnosti – kanceláře strojmistrů  a v PP Hradec Králové také 

vrátnice. Jako ohlašovna požáru pro DKV Č. Třebová je určena příslušná ohlašovna požáru HZS ČR.  

19. platnost opatření  

 Dnem platnosti tohoto opatření pozbývají platnosti všechny předešlé změny organizace zabezpečení 

požární ochrany v DKV Česká Třebová. 

 

 

 

Zpracoval: Otakar Dobrovský - Odborně způsobilá osoba požární ochrany 

pož. ref. DKV         (číslo osvědčení: Z-OZO-2/2002),   tel. 972 32 5443 
 

 
 
 

 
4.4 Plán havarijních opatření  
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České dráhy a.s                                                      Datum zpracování: Květen 2006 

Depo kolejových vozidel Česká Třebová 

Provozní jednotka Liberec 

Platnost ode dne schválení vodoprávním úřadem 

Zpracovatel:  ekolog PJ Liberec :       J. Čubrda 

 

 

 

P L Á N   H A V A R I J N Í C H 

O P A T Ř E N Í 
 

DKV Česká Třebová 

 

PROVOZNÍ JEDNOTKA L I B E R E C 

 

Přílohy 

 
 

 
1. Situační plány jednotlivých částí DKV-PJ Liberec s vyznačením  inženýrských sítí 

2. Situační plány s vyznačením míst s uložením nebezpečných látek 

3. Mapa hydrogeologických poměrů pro oblast PJ Liberec 

4. Provozní řády jednotlivých pracovišť 

5. Ohlašovací plán 

6. Důležitá telefonní čísla 

7. Seznam Bezpečnostních listů (BL) 

8. Záznam o provedeném školení – vzor 

 

příloha 1-4 uložena u zpracovatele 

 

Příloha  č. 4 
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Čerpací stanice PHM a sklad olejů . 
 

Popis zařízení : 

Úložiště nádrží - 4 ks. ocelových nádrží dvouplášťových o obsahu 4 x 100 m
3
pro PHM 

- 1 ks ocelová nádrž 50 m
3  

 dělená 2 x 25 m
3 

(1 x 25 m
3
 pro nový a 1 x 

pro upotřebený olej)
    

     

- hlídání hladin  zařízením Indikon  

 

Technologické rozvody    - potrubní rozvody jsou uloženy v nepropustném instal. Kanále  

    signalizace uniku ropných látek sondou Indikon 

Kanalizace   -   dešťové odpadní vody – odkanalizování zpevněných ploch v areálu  

DKV a dešťové vody čisté ze střech objektů stáčení a výdeje. 

Způsob zabezpečení objektů stáčení a výdeje PHM proti haváriím  

Objekty hospodaření s RL. : 

Stáčení PHM 

Zděný objekt stáčení (čerpadlový domek) 

Výdej PHM 

Úložiště sudů 

Stavební řešení 

nádrže jsou opatřeny izolací 2  x  Sklobit a nátěry 

-    u všech nádrží byly provedeny zkoušky vodotěsnosti 

-    potrubní rozvod je uložen v nepropustném kanále 

-    prostor stáčení a výdeje je celý zastřešen 

-    nádrže jsou uloženy na betonové zákl. desce  

-   nádrže jsou dvouplášťové s indikací meziprostoru 

-   plochy a podlahy s izolací Ropoplastem 

-   záchytné a havarijní jímky 

 

Signalizační a kontrolní systém 

hlídání hladiny v nádržích – Indikon 

-    akusticky a opticky 

-    měření výšky v nádržích měřící tyčí 

-    stáčecí ovladače proti přeplnění nádrží u nádrží PHM 

-    přeplnění nádrží PHM a olejů – indikace Indikon 

Místa úniku včetně výčtu možných poruch a havárií spojených s rizikem úniku závadné látky : 

 

Prostor výdejních stojanů 

 

porucha pistole 

-    únik z výdejních stojanů 

-    přeplnění nádrže lokomotivy 

-    poškození nádrže lokomotivy 

-    přeplnění nádrže automobilu zákazníka 

 

Postup při okamžitém zásahu v případě úniku ropných látek : 

Havárie podzemní nádrže 

zabránit dalšímu úniku ropných látek okamžitým vyčerpáním obsahu havarované nádrže do 

cisterny, resp. Zbývajících podzemních nádrží, nebo sudů 

návazně provádět další opatření podle vzniklé situace 
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Přeplnění podzemní nádrže 

 

okamžité přerušení stáčení z železniční cisterny a zahájení odčerpání uniklého produktu 

snížení hladiny v přeplněné nádrži na 95 % objemu 

návazně provádět další opatření 

 

Havárie potrubí a výdejního zařízení 

 

zastavit jakoukoliv manipulaci spojenou s příjmem a výdejem pohonných hmot 

případně uzavřít potřebné úseky potrubních tras k vyloučení havarovaného místa z provozu 

na dostupných místech provést provizorní utěsnění trhlin a zachycovat vytékající kapaliny do 

vhodných nádob 

Prostor stáčení 

 

přeplnění skladovacích nádrží (při poruše stáčecích ovladačů) 

poškození těsnosti skladovacích nádrží 

poškození stáčecí hadice 

porušení těsnosti cisternového vozu 

 

Havárie železniční nebo automobilové cisterny 

 

zabránit dalšímu vytékání kapaliny utěsněním trhlin, nebo okamžitým vypuštěním kapaliny 

z havarované části cisterny do nádrží nebo vhodných nádob 

návazně provádět další opatření podle vzniklé situace 

 

Technologické rozvody 

 

porušení těsnosti potrubí, spojů, armatur 

 

Čerpadlový domek 

 

porušení těsnosti armatur, ucpávek 

 

K úniku ropných látek může dojít v prostoru stáčení a prostoru výdejních stojanů, a to při výdeji do 

motorových lokomotiv, při výdeji do autocisteren, při výdeji do nádrží automobilů zákazníků a při 

příjmu PHL z železniční cisterny do skladovacích nádrží , výhledově výdej z podzemních nádrží do 

automobilových cisteren (využívá se při doplňování ELTO do kotelny ÚTD).Celá plocha prostoru 

stáčení je opatřena izolací Ropoplast proti pronikání RL . V hale stáčení je provedena havarijní 

jímka o objemu 41,5 m
3
. 

V hale výdeje se provádí výdej PHM do nádrží železničních kolejových vozidel . Výdejní místo je 

opatřeno izolací Ropoplast proti úniku RL . Součástí výdejního místa je záchytná jímka o objemu 2 

m
3
, která je trvale napojena na jímku havarijní v hale stáčení . Všechny technologické kanály pro 

rozvod potrubí jsou vyplechovány . 

Netěsnosti potrubních rozvodů se projeví v nepropustných potrubních kanálech , které jsou 

vyspádované s možností i vizuální kontroly rovněž sondou Indikon k indikaci případných úniků RL 

– signalizace opticky i zvukově . Netěsnosti armatur se projeví v šachtách nádrží, které jsou také 

vizuálně kontrolovatelné po otevření poklopů nad dómy nádrží . 

Ve zděném objektu stáčení je vzhledem k možným únikům ropných látek v celé ploše  provedena 

izolace podlahy Ropoplastem . 
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Úložiště sudů 

 

Sklad sudů je umístěn v levé části (při pohledu od kolejiště) objektu garáží v hlavním depu. Objekt 

se nachází  u vodárny  u koleje č. 301. 

 

Popis pracoviště: 

 

Sklad sudů je zděná menší hala se střechou z ocelové konstrukce. Vnitřní prostor skladu 
sudů je rozdělen pomocí pletiva na dva prostory, oba prostory mají samostatné vchody od 
koleje č. 301. Prostor v levé části skladu (blíže k budově vodárny) slouží jako úložiště 
prázdných sudů, pravá část slouží jako sklad olejů, mazadel a dalších látek (seznam v 
tabulce).   
Sklad sudů patří evidenčně pod sklad paliv a maziv PJ Liberec (421818/981). Sklad sudů 
není trvale obsazen, je obsluhován podle potřeby zaměstnancem olejárny (hala běžných 
oprav), který zabezpečuje manipulaci s materiálem (výdej, příjem) a vede pomocnou 
evidenci skladovaných látek.  
 

Skladované látky a jejich max. skladované množství: 

Pol. Název výrobku Max. skladované 

množství 

Poznámka 

1 Petrolej 4 sudy HK II. tř. 

2 Technický benzín 6 sudů HK  I. tř. 

3 Plastické mazivo MOGUL N 000 3 sudy  

4 Plastické mazivo EKO - OK 4 sudy  

5 Olej motorový MOGUL SUPER 15W-50 1 sud HK IV. tř. 

6 Plastické mazivo MOGUL LKP 00 3 sudy  

7 Olej převodový PP 90 3 sudy HK IV. tř. 

8 Olej převodový OT – HP 3 6 sudů HK IV. tř. 

9 PARAMOL (OD 3) 4 sudy HK IV. tř. 

10 BIPOL L 4 sudy  

11 BIPOL L 68 1300 litrů V kanystrech 

12 BIPOL V 3 sudy  

13 Olej motorový M 7 ADS V 5 sudů HK IV. tř. 

14 EMULZIN ERO SB 3 sudy  

15 Olej ložiskový MOGUL LK 32 1 sud HK IV. tř. 

16 Olej převodový CASTROL TQ – D 3 sudy HK IV. tř. 

17 Plastické mazivo MOGUL G 3 40 kg  

18 Plastické mazivo MOGUL V 2 120 kg  

19 Plastické mazivo MOGUL LV 2 – 3 200 kg  

20 Plastické mazivo MOGUL L2 EPS 50 kg  

21 INDACOR LAM 300 kg  

    

Objem sudů 200 l 

Uvedená množství jednotlivých látek jsou maximální, najednou se však ve skladu 

z kapacitních důvodů nemohou vyskytovat 

 

Pokyny bezpečnosti práce: 
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Ve skladu sudů mohou pracovat pouze určené osoby seznámené s bezpečností práce ve skladu vždy 

za přítomnosti zaměstnance olejárny. Při práci je nutné používat předepsané ochranné pracovní 

pomůcky a prostředky. 

 Ve všech prostorech olejárny je nutno dodržovat pořádek, mastné hadry je nutno 
skladovat v určených označených nádobách mimo prostor skladu. 
Při jakémkoliv zasažení osob skladovanou látkou je třeba postupovat dle bezpečnostního listu 

příslušné látky. Bezpečnostní listy uskladněných látek jsou přílohou tohoto provozního řádu.  

V prostoru skladu sudů a při manipulaci s uskladněnými látkami je zakázáno kouřit, jíst, pít, 

používat otevřeného ohně. 

 Při práci ve skladu sudů se nakládá z chemickými látkami ve smyslu zákona o 
chemických látkách a přípravcích č. 157/1998 Sb.. Podle tohoto zákona mohou být 
některé látky, se kterými se nakládá, klasifikovány jako nebezpečné a zdraví škodlivé. 
Podrobné údaje jsou uvedeny v bezpečnostních listech těchto látek. 
 

Způsob zajištění proti úkapům: 

 

 Sklad sudů je stavebně zajištěn proti ekologické havárii při rozlití ropných látek 
pomocí specielní konstrukce podlahy. Podlaha je zhotovena z nepropustného betonu. 
Podlaha celého skladu sudů je vyspádována do záchytné jímky, která pojme 20% max. 
množství skladovaných látek. 
Proti úkapům se musí skladované látky zabezpečit následovně: 

Sudy musí být uloženy naležato vypouštěcím otvorem vzhůru. Proti překlopení musí být sudy 

zajištěny vhodnými klíny (platí pro sudy s bočním vypouštěcím otvorem). 

Nádoby s plastickými mazivy musí být uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu. 

Při manipulaci se skladovanými látkami je nutno dodržovat podmínky uvedené v bezpečnostních 

listech skladovaných látek, bezpečnostní listy – viz příloha.  

Při výdeji ropných látek musí být zabezpečeny případné úkapy pomocí vhodných prostředků 

(vany), tyto jsou uloženy ve skladu sudů. 

 

Havarijní zabezpečení pro případ havarijního úniku látek: 

 

Při rozlití či úniku ropných látek použít sorbenty schopné vázat ropné látky, například VAPEX, 

PETRO-EX, OIL JAGER, Chezakarb, Rop-ex, Cansorb a jiné. Pro případ havarijního úniku 

ropných látek je ve skladu sudů umístěn zásobník se sorbentem. 

V případě úkapu ropné látky je obsluha povinna zabezpečit zasypání znečištěného místa sorbentem. 

Následně se musí zabezpečit uložení znečištěného sorbentu jako nebezpečného odpadu do 

vyhrazené nádoby na pracovišti. 

Pro případ havarijního úniku látek většího rozsahu (např. proražení sudu) je třeba okamžitě 

podniknout takové kroky, které zabezpečí nerozšiřování havarijního stavu a dále postupovat 

v souladu s havarijním plánem. 

Při havarijním úniku, násilném poškození zařízení je nutno vždy plnit „Ohlašovací povinnost“ 

v souladu s předpisy ČD (směrnice M32) a ohlašovacího plánu. 

 

 

 

Protipožární opatření 

 

 Největší nebezpečí z hlediska požární ochrany (nebezpečí požáru a výbuchu) vzniká 

v prostoru skladu při manipulaci s hořlavými kapalinami (přečerpávání nebo rozlití). Nebezpečí 
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požáru a tím i výbuchu se zvyšuje při havarijních stavech, v případě poškození, či neodborné 

manipulaci s přepravními obaly a při nedodržování bezpečnostních předpisů.  

V případě úkapů musí být havarijní jímka vždy okamžitě vyčištěna pomocí Vapexu či jiného 

absorpčního materiálu. V případě havárie musí být rozlitá hořlavá kapalina ze skladu okamžitě 

odčerpána a zbytky opět vyčištěny. Znečištěný sorbent odstraněn mimo sklad. 

V prostorách a okolí skladu hořlavých kapalin je zákaz kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm ve vzdálenosti 2 m.  

Nesmějí zde být skladovány žádné hořlavé materiály a další materiál nesouvisející přímo 

s provozem skladu. Tímto materiálem nesmí být zataraseny ani větrací otvory. 

Provádět svářečské práce a práce s otevřeným ohněm lze za dodržení všech ustanovení Vyhlášky 

MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách,  a ustanovení souvisejících ČSN.  

Při práci s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti  je nutno používat nástroje 

v nejiskřivém provedení. Zaměstnanci skladu nesmí používat oblečení ze syntetických vláken a 

obuv s kovovými součástkami. 

 Vznik požáru musí být ohlášen dle „Ohlašovacího plánu PJ Liberec“, dále se zaměstnanci 

řídí „Požárními poplachovými směrnicemi“ vyvěšenými na pracovišti. 

 Zodpovědnost jednotlivých pracovníků je dána  „Směrnicí pro řízení a organizování PO 

v DKV Ústí nad Labem 
 

Pro prvotní hasební zásah je na pracovištích umístěno 5 ks hasicích  přístrojů. 
 

sklad - 5x PHP CO2  5 kg …..      umístěn za vstupními dveřmi do skladu HK 
  

K hasicím přístrojům a větracím otvorům musí být trvale volný přístup. 
 

  Podrobné údaje o skladovaných látkách a dalším zabezpečení pracovišť jsou uvedeny v 

„Požárním řádu“, „Identifikačních listech nebezpečného odpadu“ a „Bezpečnostních listech“ 

skladovaných látek, které dodává výrobce či dodavatel a které jsou v příloze tohoto provozního 

řádu. 

 

Druhy nebezpečného odpadu: 
 

15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

Odběratel:  Akreditovaná firma , dle platné smlouvy o odstranění odpadů 

 

V případě vzniku havarijního úniku vznikne nebezpečný odpad – znečištěný sorbent: 

 

15 02 02 – Absorbční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 
Odběratel: Akreditovaná firma , dle platné smlouvy o odstranění odpadů 

 

Kanalizace 

 

Popis zařízení 

 

 

Kanalizace centrální část PJ : 

 

DKV PJ Liberec je na základě kolaudačního rozhodnutí OKÚ – RŽP v Liberci (č.j.: 
RŽP/2/1426/99-231.2/Ne, ze dne 27. 9. 1999) provozovatelem podzemní sběrné 
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kanalizační štoly, která sbírá odpadní vody centrální části depa a svádí je do hlavního 
kanalizačního sběrače městské kanalizace v Nákladní ulici. 
Kanalizace v PJ Liberec je jednotná pro dešťové i odpadní – splaškové vody. Páteřní část 

kanalizace je tvořena rozvodem DN 300 a DN 400 s kanalizačními šachtami o průměru 1 m, do 

kterých jsou zaústěny přípojky vedoucí z jednotlivých objektů a technologických zařízení. 

Kanalizace je zaústěna přes měrnou šachtu do spadiště o hloubce 22 metrů s trubkami HOBAS DN 

250. Spadiště je napojeno na kanalizační štolu vystrojenou potrubím HOBAS DN 800 a zaústěno do 

městského sběrače „B“, který odvádí odpadní vody na městskou ČOV . 

  Veškeré průmyslové odpadní vody z hlavního depa jsou předčišťovány na dvou 

ČOV (typu Alfa 2,2 eP a Alfa 1,0 eP), které jsou umístěny v hale běžných oprav a v hale mycího 

pracoviště, čištění vozových skříní. 

  Vypouštěné odpadní vody jsou měřeny v měrné šachtě, která je osazena 

Parshallovým žlabem p2. Žlab je dimenzován na průtočné množství v rozsahu 0 – 13,3 l/sec. 

Měření průtoku zajišťuje ultrazvukový průtokoměr SMART MQU 99 , dodaný firmou Ela spol. 

s.r.o. Brno, který zajišťuje měření výšky hladiny, okamžitý průtok a celkové proteklé množství. 

Průtokoměr je osazen elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Princip měření spočívá ve snímání 

odrazu vysílané ultrazvukové vlny od hladiny vody v průtočném profilu Parshallova žlabu. 

Vyhodnocení naměřených hodnot se provádí v řídící jednotce řízené mikropočítačem. 

Vyhodonocovací a řídící jednotka je umístěna v prostoru ČOV Alfa 1,0 eP v hale mycího pracoviště 

skříní ŽKV. 

 Jednotlivými přípojkami v provedení DN 300,200,150 a 100 jsou odkanalizovány všechny 

objekty a technologická zařízení hlavního areálu DKV PJ Liberec . 

Do bývalého lapolu před halou běžných oprav, který slouží jako akumulační nádrž, je zaústěno 

odvodnění kolejiště, které svádí znečištěné vody z kolejiště,zpevněné plochy mycí lávky a dešťové 

vody z plochy před halou běžných oprav a skladu materiálu. Tyto vody jsou z lapolu (akumulační 

nádrže) přečerpávány a následně čištěny na ČOV Alfa 2,2 eP v hale běžných oprav.  

Odpadní vody z pracoviště čistící čety v hale revizí jsou předčištěny na ČOV Alfa 1,0 eP.  

Po vyčištění je z obou ČOV voda odváděna kanalizací do měrné šachty a dále kanalizačním 

sběračem do městské kanalizace a ČOV města Liberce 

 

Kanalizace ÚTD 
 

  Odpadní vody vznikají při opravě žkv v prostoru ÚTD a to v hale remízy ÚTD, dále při 

čištění WC a interiérů osobních vozů na fekální koleji. 

Z prohlížecích kanálů na klejích 206u a 210u je znečištěná voda spolu s vodou dešťovou svedena 

do dvou lapolů. Z lapolů je voda svedena do sběrné šachty. Dále je vedená přes šachtu u sociální 

budovy ÚTD napříč kolejištěm a je svedena spolu s odpadními vodami s fekální koleje do městské 

kanalizace a ČOV města Liberce . 

 

Fekální kolej – popis, ekologické zabezpečení provozu 

 

Stavba fekální koleje byla ukončena v roce 2001 a na základě místního šetření 28. 5. 2001 bylo toto 

technologické zařízení dáno do zkušebního provozu. Zkušební provoz byl povolen 31. 5. 2001. 

Kolaudace proběhla 1. 11. 2001.  

K obvodu fekální koleje patří kolej č. 407,409,411,413 

    vyhybky č. 416,415,412.409,408a,408 

V kolejišti jsou umístěny výkolejky 404a a 404b ovládané ze stavědla III, po předchozím souhlasu 

pomocí tlačítka umístěného ve skříňce u přestavníku vyhybky č.412. 

 

Kolejová vana 
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Na koleji 413 je zbudována nepropustná kolejová vana o délce 70 m, která je členěna na 4 sekce 

dlouhé 15 m a jednu sekci dlouhou 10 m.Každá sekce je odkanalizována ze středu vany do 

kanalizačních šachet podél koleje. Čištění WC probíhá na této vaně,čištění ostatních interiérů může 

být prováděno i mimo vanu s tím, že splašky budou vylévány do této vany, nebo kanalizačních 

vpustí v obvodu fekální koleje. 

 

Kanalizační řád 

 

Podél koleje 413 je vybudován kanalizační řád, který je zaústěn do stávající kanalizace, ta 

odvodňuje areál DKV shybkou pod Slunným potokem do kanalizace SČVaK . Do jednotlivých 

šachet jsou zaústěny vpusti z kolejové vany, odpady z vodovodních šachet, vpusti ze zpevněných 

ploch a je sem odkanalizován útulek čističek . Jednotlivé vpusti jsou opatřeny  vybíracím košem pro 

zadržení hrubých nečistot . 

 

Opatření při havárii 

 

V případě havarijního úniku nebezpečných látek nebo látek škodlivých vodám do kanalizace: 

zastavit všechny činnosti směřující k vypouštění odpadních vod, včetně ČOV  

neprodleně havárii ohlásit dle havarijního plánu HZS ČD . 

provést opatření k zamezení dalšího úniku do kanalizace a zjištění zdroje úniku 

-           spolupracovat při odstraňování následků havárie a plnit ostatní povinnosti dané §             40 

, 41 a 42 zákona č. 254/2001 Sb. 

-              při havarijním úniku použít vhodný sorbční prostředek ( Vapex). Znečištěný sorbent 

umístit jako nebezpečný odpad do vyhrazených nádob. 

 

Ekologické zabezpečení – odpady vznikající činností  

 

Při čištění odpadních vod na ČOV a lapolech vznikají odpady (kaly), při čištění interiérů vozů na 

fekální koleji vzniká směsný komunální odpad.podle zákona č. 185/2001 o odpadech a vyhlášky 

MŽP č. 381 a 383/2001 Sb.  

 

 

Odpad Číslo dle 

katalogu 

Kategorie Místo vzniku 

Kal z provozů, zařízení  a udžby 050106 N Čištění lapolů 

Kaly z jiných způsobů čištění 

průmyslových odpadních vod 

obsahující nebezpečné látky 

190813 N Kaly ČOV 

Směsný komunální odpad 200301 O Čištění vozů na fekální koleji 

Absobční činidla,filtrační 

materiály (včetně olejových 

filtrů),čistící tkaniny a ochrané 

oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

150202 N Čištění vozů na fekální koleji 

 

 

Odpady budou ukládány do nádob určených ke shromažďování odpadů . Odvoz komunálního 

odpadu bude provádět PJ Liberec, dle platné smlouvy na spalovnu Termizo Liberec. Nebezpečné 

odpady bude odebírat k odstranění  akreditovaná firma , dle platné smlouvy o odstranění odpadů 
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Čistírny odpadních vod 

 

čistírna ČOV Alfa 1,0 eP hala revizí – mycí pracoviště 

 

Flotační čistička  Alfa 1,0 eP zajišťuje na mycím pracovišti nacházejícím se v hale bývalé revize, 

čištění technologických odpadních vod vznikajících při mytí ŽKV . 

Čistička odpadních vod se nachází ve vyhrazeném prostoru vlastního mycího pracoviště .  

Přístup k ČOV je přes halu revize do oploceného prostoru . Klíče má v pracovní době pracovník 

režijní čety ve službě, v době mimopracovní  strojmistr .  

   

 

stupeň čištění 

 

Znečištěná voda vznikající při provozu v hale mycího pracoviště je svedena kanalizací do jímky o 

objemu cca 1,0m
3
 , která obsahuje bezpečnostní uzávěr . V případě kdy dojde z nějakých důvodů 

k úniku ropných látek ve větším množství , dojde k uzavření uzávěru aby nedošlo k zatížení ČOV a 

ropné látky se nechají odčerpat do kontejneru určenému ke shromažďování nebezpečných odpadů  . 

Dále je odpadní voda svedena do jímky cca 1,5 m
3
,
 
odtud je čerpadlem přečerpávána do 

sedimentační nádrže o objemu cca 6m
3
. Zde je znečištěná voda zadržována .  Z této části se pod 

nornou stěnou protlačí voda do sběrné části nádrže odkud je čerpadlem nasávána do vlastní čističky 

odpadních vod .  

 

  II . stupeň čištění - ČOV Alfa 1,0 eP 

 

    Čistička odpadních vod Alfa 1,0 je určena k plynulému čištění vod obsahujících mechanické 

nečistoty a ropné látky . ČOV má automatický režim provozu a sestavna je jako monoblok z 

chemicky odolného plastu .  

    Přečerpávaná voda z jímky před ČOV teče přes směšovač chemikálií a pitné vody do reaktoru 

ČOV , kde za pomocí automaticky dávkovaných koagulantů ( chlorid hlinitý , louh sodný a 

polyflokulant - sokoflok 20 ) dochází k separaci vyflotovaných částic z vločkového mraku , těžší 

částice klesnou na dno reaktoru , zbývající jsou zachyceny vznášenou filtrační vrstvou - 

polystyrénovými kuličkami- koplénem . Čištěná voda protéká do aerační věže kde je 

provzdušňována a odtud přes sorbční filtr do kanalizace . Kaly ze spodní části reaktoru jsou čerpány 

do kalové jímky , která bude čerpána a likvidována odbornou firmou .      

 

  ČOV obsluhuje v pracovní době proškolený pracovník režijní čety ve službě . 

 

                                           Povinnosti obsluhy 

 

 seznámit se s návodem pro obsluhu ČOV 

kontrolovat množství kalu v odvodňovači kalu , je-li naplněn do 1/2 je třeba jej po 15 min   po 

posledním odkalení vyprázdnit .  
kontrolovat a doplňovat chemikálie do chemických nádrží 
vizuálně kontrolovat čistotu vody nad plovoucí filtrační vrstvou v reaktoru .  
při akustické signalizaci vzít na vědomí hlášení na displeji a za pomoci návodu na obsluhu    na toto 

hlášení reagovat   
kontrolovat hlášení na displeji rozvaděče ČOV.   
      Popis hlášení na displeji : 

      .    StS Slovácko sro    - název firmy 



 

 80 

      .    tel      518 367 481  - číslo telefonu 

      .    Provozní hlášení 
      .   pH = 7,05                 -  hodnota pH vyčištěné vody na výstupu z čistírny 

      .   vodivost = 500 uS    - okamžitá hodnota vodivosti ( zasolení ) vody na výstupu 

                                              vztaženo na teplotu 20 
0
C ( dle hodnot si dávkuje ČOV 

                                              chemikálie ) 

      .   teplota = 15 C         - teplota vody na výstupu čistírny 

      .   průtok = 1,0m
3
/h    - hodnota průtoku vody čistírnou v m

3
/hod 

      .   chod = 354 hod       - doba aktivního chodu čistírny od instalace čistírny  

      .   verze 1,2                 - číslo verze řídícího programu , které je třeba při poruše nahlásit 

      .   *** vše OK ***     - tato zpráva se objeví pokud není hlášena žádná chyba 

                                          - kód chyby je obsažen v „Návodu na obsluhu“ 

provádět kontrolní a údržbovou činnost dle rozpisu prací pro denní a týdenní periodický servis                           

- rozpis prací je obsažen v „Návodu na obsluhu“ 

po dobu směny , minimálně 3x provést kontrolu chodu ČOV  

zajistit nebo provést  úkony dle rozpisu prací pro 3- měsíční periodický servis 

při údržbě a obsluze je pracovník povinen dbát všech bezpečnostních předpisů pro práci se 

zařízením pod elektrickým napětím a předpisů pro práci s chemikáliemi . 

provést zápis do knihy provozu ČOV - datum , stav vodoměrů , závada , podpis  

                                                                - vždy na začátku a konci směny 

Chemikálie a jejich příprava 

 

       Pro správnost chodu ČOV Alfa se používá několika kombinací chemikálií  

    

louh sodný      -   ředí se v poměru 1 : 1  

                                dodává se jako 40% v 25 litrových kanystrech 

chlornan hlinitý     -   neředí se 

                            dodává se jako 40% v 25 litrových kanystrech 

polyflokulant sokoflok 20   - na jednu náplň dáváme 1-2 uzávěry 

                                 dodává se v práškové formě v 1 litrovém balení , zásobní nádrž na  

                                  flokulant se doplní do 1/4 objemu vodou z vodovodního řádu , zmáčkne 

tlačítko „ Míchadlo“ , potom velice pomalu přisypává práškový flokulant , jakmile začne  roztok 

viditelně houstnout  dopustí se do 1/2 objemu vodou. Asi po 5 - 10 min se nádrž na chem. dopustí 

vodou z vodovodního řádu na plný objem . 

 Pozor , dodržovat postupy dle návodu na obsluhu ČOV  .      
 

                                           Zapnutí a běžný provoz ČOV 

 

     Veškerý provoz čistírny probíhá zcela automaticky , je řízen počítačem , který je součástí 

čistírny . Čistírnu je nutno provozovat při nezámrzných teplotách , pro dobrý průběh chemické 

reakce je doporučena minimální teplota 8
0
 C . Čistírna se zapíná hlavním vypínačem . Pokud bylo 

před vypnutím čistírny stisknuto tlačítko „ STOP“, vypíše se na displeji počítače zpráva  „ Stiskni 

START“. Stisknutím tlačítka „START“ se uvede čistírna do provozu . 

     Během provozu se na displeji zobrazují informace o provozu čistírny , o možných poruchách  

čistírny a další informace , které jsou podrobně uvedeny v „ Návodu na obsluhu čistíren odpadní 

vody“ , který je součástí a je přiložen k ČOV .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Čistírna se vypíná hlavním vypínačem . Pokud se čistírna vypíná na delší dobu , doporučuje se 

před vypnutím hlavního vypínače stisknout tlačítko „ STOP“. 

 

                                           Údržba ČOV .     
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       Údržbu a provoz ČOV provádí určený a proškolený pracovník . Proškolený pracovník provádí 

jednoduchou údržbu , na složitější poruchy a závady je nutno přivolat servis firmy , která ČOV 

dodala . Firma provádí servis dle uzavřené smlouvy .  K jednoduché údržbě patří kontrola provozu 

ČOV , doplňování chemikálií , kontrola a výměna  filtračního pytle v odvodňovači kalů . 

 

                                          Kontrola vypouštění odpadních vod  
 

    Četnost a rozsah kontroly je dána rozhodnutím  OÚ RŽP Liberec. Za odebrání vzorků  a zaslání 

do chemické laboratoře  odpovídá ekolog .     

 

                                        Opatření v případě havarijních událostí 

 

     K havarijní události může dojít v těchto případech : 

 

vypnutí elektrické energie   -  dojde k přeplnění nádrží , po spuštění energie je třeba                             

                                                kontrolovat naskočení ČOV  

vypouštění odpadní vody v hale je větší než stačí přečerpávat čerpadlo ze sběrné jímky do 

sedimentační                  -  dojde k přeplnění nádrží a nastoupání vody v   

                                                pracovních kanálech       

dojde k přeplnění sběrné jímky před vstupem do ČOV  - zaúčinkuje plovákový hlídač , 

                                                          vypne čerpadlo  ve sběrné jímce a tím dojde k  

                                                          nastoupání vody v pracovních kanálech 

  

Kromě případu vypnutí elektrické energie je o tomto stavu obsluha informována akustickou 

signalizací . 

 

 Činnost obsluhy  v těchto případech: 

 

1. Ihned uvědomit ekologa , v mimopracovní době strojmistra 

2. Pokud na displeji ČOV svítí porucha , odstranit za pomocí „ Návodu na obsluhu“ 

3. Upozornit mistra , omezit na nezbytně nutnou dobu vypouštění odpadní vody v hale 

4. V případě poruchy čerpadla , zavolat mistra údržby          

 

   Povinnosti strojmistra :  

 

V případě ohlášení  závady , volat : 

ekologa , p. Čubrda  9723 65598 , 724 655 053 

ekologa , pí. Hulínská  9723 65571 , 724 655 030 

servisní technik StS  Slovácko , 518 367 481 - týká se závady , která se dle „ Návodu na  

                                                                               obsluhu“ nedá odstranit vlastní silou 

   

Ekolog  zodpovídá za včasnou aktualizaci provozního řádu . 

Proškoleni : obsluha na denní provoz ČOV , dozor v mimopracovní době  

 

Provozem ČOV vznikají kaly jako nebezpečný odpad č. 19 08 13,  které jsou v usazovací nádrži 

odkud je odváží akreditovaná firma dle platné smlouvy o odstranění odpadů.  

 

čistírna ČOV Alfa 2,2 eP – hala běžných oprav 
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 Flotační čistička  Alfa 2,2 eP zajišťuje v hale běžných oprav čištění technologických 

odpadních vod vznikajících při údržbě ŽKV v hale běžných oprav . 

Čistička odpadních vod se nachází v suterénu pod halou běžných oprav.  

Přístup k ČOV je od toalet zhruba ve 2/3 délky haly přes  prostor plynové kotelny. Klíče má v 

pracovní době  pracovník skladů , v době mimopracovní  strojmistr .  

 

   

  stupeň čištění 

 

Znečištěná voda vznikající při provozu v hale běžných oprav je svedena kanalizací do jímky o 

objemu cca 1,0m
3
 . Odtud je čerpadlem přečerpávána do sedimentační nádrže o objemu cca 5 m

3
. 

Zde je znečištěná voda provzdušňována v časových intervalech systémem nucené cirkulace. 

Z hladiny sedimentační nádrže jsou odebírány pásovým odlučovačem „PAL – 1“ ropné látky. 

Takto předčištěná voda protéká pod nornou stěnou a přepadem vtéká do nádrže o objemu cca 2,7 

m
3
, která je rozdělena nornou stěnou  na dvě části. Za poslední nornou stěnou dochází k vlastnímu 

sání čerpadlem do ČOV. Ropné látky odloučené pásovým odlučovačem jsou sbírány do soudku 

s čerpadlem a dále přečerpávány do sudu v prostoru haly odkud se vyváží do kontejneru určenému 

ke shromažďování nebezpečných odpadů .  

 

    II . stupeň čištění - ČOV Alfa 2,2 eP 

 

    Čistička odpadních vod Alfa 2,2 eP je určena k plynulému čištění vod obsahujících mechanické 

nečistoty a ropné látky . ČOV má automatický režim provozu a sestavna je jako monoblok z 

chemicky odolného plastu .  

    Přečerpávaná voda z jímky před ČOV teče přes směšovač chemikálií a pitné vody do reaktoru 

ČOV , kde za pomocí automaticky dávkovaných koagulantů ( chlorid hlinitý , louh sodný a 

polyflokulant - sokoflok 65 ) dochází k separaci vyflotovaných částic z vločkového mraku , těžší 

částice klesnou na dno reaktoru , zbývající jsou zachyceny vznášenou filtrační vrstvou - 

polystyrénovými kuličkami- koplénem . Čištěná voda protéká do aerační věže kde je 

provzdušňována a odtud přes sorbční filtr do kanalizace . Kaly ze spodní části reaktoru jsou čerpány 

do kalové jímky , která bude čerpána a likvidována odbornou firmou .      

 

  ČOV dozoruje  v pracovní době pracovník skladu  ve službě , který předá požadavek na doplnění 

chemikálií a případnou opravu četaři režijní čety. 

 

                                              Povinnosti obsluhy 

 

 seznámit se s návodem pro obsluhu ČOV 

kontrolovat množství kalu v odvodňovači kalu , je-li naplněn do 1/2 je třeba jej po 15 min   po 

posledním odkalení vyprázdnit .  
kontrolovat a doplňovat chemikálie do chemických nádrží 
vizuálně kontrolovat čistotu vody nad plovoucí filtrační vrstvou v reaktoru .  
při akustické signalizaci vzít na vědomí hlášení na displeji a za pomoci návodu na obsluhu    na toto 

hlášení reagovat   
kontrolovat hlášení na displeji rozvaděče ČOV.   
      Popis hlášení na displeji : 

      .    StS Slovácko sro    - název firmy 

      .    tel.     518 367 481  - číslo telefonu 

      .    Provozní hlášení 
      .   pH = 7,05                 -  hodnota pH vyčištěné vody na výstupu z čistírny 
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      .   vodivost = 500 uS    - okamžitá hodnota vodivosti ( zasolení ) vody na výstupu 

                                              vztaženo na teplotu 20 
0
C ( dle hodnot si dávkuje ČOV 

                                              chemikálie ) 

      .   teplota = 15 C         - teplota vody na výstupu čistírny 

      .   průtok = 1,0m
3
/h    - hodnota průtoku vody čistírnou v m

3
/hod 

      .   chod = 354 hod       - doba aktivního chodu čistírny od instalace čistírny  

      .   verze 1,2                 - číslo verze řídícího programu , které je třeba při poruše nahlásit 

      .   *** vše OK ***     - tato zpráva se objeví pokud není hlášena žádná chyba 

                                          - kód chyby je obsažen v „Návodu na obsluhu“ 

provádět kontrolní a údržbovou činnost dle rozpisu prací pro denní a týdenní periodický servis                           

- rozpis prací je obsažen v „Návodu na obsluhu“ 

po dobu směny , minimálně 3x provést kontrolu chodu ČOV  

zajistit nebo provést  úkony dle rozpisu prací pro 3- měsíční periodický servis 

při údržbě a obsluze je pracovník povinen dbát všech bezpečnostních předpisů pro práci se 

zařízením pod elektrickým napětím a předpisů pro práci s chemikáliemi . 

provést zápis do knihy provozu ČOV - datum , stav vodoměrů , závada , podpis  

                                                                - vždy na začátku a konci směny 

 

Chemikálie a jejich příprava 

 

       Pro správnost chodu ČOV Alfa se používá několika kombinací chemikálií  

louh sodný      -   ředí se v poměru 1 : 1  

                                dodává se jako 40% v 25 litrových kanystrech 

 chlornan hlinitý     -   neředí se 

                            dodává se jako 40% v 25 litrových kanystrech 

    -  polyflokulant sokoflok 20   - na jednu náplň dáváme 1-2 uzávěry 

                                 dodává se v práškové formě v 1 litrovém balení , zásobní nádrž na  

                                  flokulant se doplní do 1/4 objemu vodou z vodovodního řádu , zmáčkne 

tlačítko „ Míchadlo“ , potom velice pomalu přisypává práškový flokulant , jakmile začne  roztok 

viditelně houstnout  dopustí se do 1/2 objemu vodou. Asi po 5 - 10 min se nádrž na chem. dopustí 

vodou z vodovodního řádu na plný objem . 

kyselina sírová 30% - neředí se  

  dodává se ve 25 litrových kanystrech 

 Pozor , dodržovat postupy dle návodu na obsluhu ČOV  .      
 

                                           Zapnutí a běžný provoz ČOV 

 

     Veškerý provoz čistírny probíhá zcela automaticky , je řízen počítačem , který je součástí 

čistírny . Čistírnu je nutno provozovat při nezámrzných teplotách , pro dobrý průběh chemické 

reakce je doporučena minimální teplota 8
0
 C . Čistírna se zapíná hlavním vypínačem . Pokud bylo 

před vypnutím čistírny stisknuto tlačítko „ STOP“, vypíše se na displeji počítače zpráva  „ Stiskni 

START“. Stisknutím tlačítka „START“ se uvede čistírna do provozu . 

     Během provozu se na displeji zobrazují informace o provozu čistírny , o možných poruchách  

čistírny a další informace , které jsou podrobně uvedeny v „ Návodu na obsluhu čistíren odpadní 

vody“ , který je součástí a je přiložen k ČOV .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Čistírna se vypíná hlavním vypínačem . Pokud se čistírna vypíná na delší dobu , doporučuje se 

před vypnutím hlavního vypínače stisknout tlačítko „ STOP“. 

 

    Upozornění: 
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ČOV Alfa 2,2 eP mesí být nastavena na maximální průtok pouze do 1,9 m
3
 , jinak se dostává 

do kategorie střední zdroj znečišťování ovzduší a podléhá zpoplatnění .  

 

                                           Údržba ČOV .     
 

       Údržbu a provoz ČOV provádí určený a proškolený pracovník . Proškolený pracovník provádí 

jednoduchou údržbu , na složitější poruchy a závady je nutno přivolat servis firmy , která ČOV 

dodala . Firma provádí servis dle uzavřené smlouvy .  K jednoduché údržbě patří kontrola provozu 

ČOV , doplňování chemikálií , kontrola a výměna  filtračního pytle v odvodňovači kalů . 

 

                                          Kontrola vypouštění odpadních vod  
 

    Četnost a rozsah kontroly je dána rozhodnutím  OÚ RŽP Liberec. Za odebrání vzorků  a zaslání 

do chemické laboratoře  odpovídá ekolog .     

 

                                        Opatření v případě havarijních událostí 

 

     K havarijní události může dojít v těchto případech : 

 

vypnutí elektrické energie   -  dojde k přeplnění nádrží , po spuštění energie je třeba                             

                                                kontrolovat naskočení ČOV  

vypouštění odpadní vody v hale je větší než stačí přečerpávat čerpadlo ze sběrné jímky do 

sedimentační                  -  dojde k přeplnění nádrží a nastoupání vody v   

                                                pracovních kanálech       

dojde k přeplnění sběrné jímky před vstupem do ČOV  - zaúčinkuje plovákový hlídač , 

                                                          vypne čerpadlo  ve sběrné jímce a tím dojde k  

                                                          nastoupání vody v pracovních kanálech 

  

Kromě případu vypnutí elektrické energie je o tomto stavu obsluha informována akustickou 

signalizací . 

 

 Činnost obsluhy  v těchto případech: 

 

1. Ihned uvědomit ekologa , v mimopracovní době strojmistra 

2. Pokud na displeji ČOV svítí porucha , odstranit za pomocí „ Návodu na obsluhu“ 

3. Upozornit mistra , omezit na nezbytně nutnou dobu vypouštění odpadní vody v hale 

4. V případě poruchy čerpadla , zavolat mistra údržby          

 

   Povinnosti strojmistra :  

 

V případě ohlášení  závady , volat : 

ekologa , p. Čubrda  9723 65598 , 724 655 053 

ekologa , pí. Hulínská  9723 65571 , 724 655 030 

servisní technik StS  Slovácko , 518 367 481 - týká se závady , která se dle „ Návodu na  

                                                                               obsluhu“ nedá odstranit vlastní silou 

   

Ekolog  zodpovídá za včasnou aktualizaci provozního řádu . 

 

Fekální kolej 
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Stavba fekální koleje byla ukončena v roce 2001 a na základě místního šetření 28. 5. 2001 bylo toto 

technologické zařízení dáno do zkušebního provozu. Zkušební provoz byl povolen 31. 5. 2001. 

Kolaudace proběhla 1. 11. 2001.  

K obvodu fekální koleje patří kolej č. 407,409,411,413 vyhybky č. 416,415,412.409,408a,408 

V kolejišti jsou umístěny výkolejky 404a a 404b ovládané ze stavědla III, po předchozím souhlasu 

pomocí tlačítka umístěného ve skříňce u přestavníku vyhybky č.412. 

 

Technické vybavení 

 

Kolejová vana 

Rozvod pitné vody 

Rozvod užitkové vody 

Kanalizační řád 

Zázemí pro pracovníky fekální koleje 

 

Kolejová vana 

 

Na koleji 413 je zbudována nepropustná kolejová vana o délce 70 m, která je členěna na 4 sekce 

dlouhé 15 m a jednu sekci dlouhou 10 m.Každá sekce je odkanalizována ze středu vany do 

kanalizačních šachet podél koleje. Čištění WC probíhá na této vaně,čištění ostatních interiérů může 

být prováděno i mimo vanu s tím, že splašky budou vylévány do této vany, nebo kanalizačních 

vpustí v obvodu fekální koleje. 

 

Rozvod pitné a užitkové vody 

 

Rozvod pitné vody je napojen na stávající vodovodní řád, který je ve správě SDC Liberec. Rozvod 

je proveden z plastové hadice o světlosti 2“. Vodu lze odebírat na pěti odběrných místech  podél 

koleje č. 413. Rozvod vody je možné v zimním období zastavit a výdejní místa odvodnit. 

Spolu s pitnou vodou je rozvedena užitková voda. Tato je odebírána z nádrží vodárny ÚTD přes 

automatickou tlakovou stanici umístěnou v bývalé kotelně sociální budovy ÚTD. Rozvod je 

proveden z plastových trub světlosti DN 80 mm. Armaturní šachty jsou společné pro pitnou i 

užitkovou vodu a jsou odkanalizovány  do kanalizačního řádu.V případě nepříznivých 

povětrnostních podmínek lze výdejní místa odvodnit. 

Vývody pro odběr vody jsou označeny modře pro pitnou vodu, zeleně pro užitkovou vodu . Teplou 

vodu lze odebírat v místnosti vyčleněné pro čističky pracující na fekální koleji.. 

 

Kanalizační řád 

 

Podél koleje 413 je vybudován kanalizační řád, který je zaústěn do stávající kanalizace, ta 

odvodňuje areál DKV shybkou pod Slunným potokem do kanalizace SČVaK . Do jednotlivých 

šachet jsou zaústěny vpusti z kolejové vany, odpady z vodovodních šachet, vpusti ze zpevněných 

ploch a je sem odkanalizován útulek čističek . Jednotlivé vpusti jsou opatřeny  vybíracím košem pro 

zadržení hrubých nečistot . 

 

Ekologické zabezpečení provozu fekální koleje 

 

Znečištěné vody z mytí mohou být vylévány pouze do záchytné vany nebo do kanalizačních vpustí 

podél fekální koleje . 



 

 86 

Pro používané chemické přípravky musí být od výrobce či distributora  k dispozici bezpečnostní list 

ve smyslu zákona 157/98 Sb. v aktuálním znění . Nutno se řídit pokyny o způsobu nakládání 

s konkrétními přípravky, dbát pokynů pro ochranu zdraví při práci a dodržovat požadavky pro 

zajištění ekologické bezpečnosti. Tyto informace jsou garantovány výrobcem a bez nich nelze 

přípravky pro čištění a mytí žkv používat. V případě dodávky nového přípravku bude doplněn nový 

bezpečnostní list . – odpovídá vedoucí skladu PHM 

Bezpečnostní listy v platném znění budou zaměstnancům kdykoliv k dispozici přímo na pracovišti 

ve skladu chemikálií . Zaměstnanci budou s jejich obsahem prokazatelně seznámeni přímým 

nadřízeným s povinností aktualizace poučení v případě potřeby- presenční listina nebo deník(např. 

nový chemický přípravek)-odpovídá vedoucí čistící čety 

Místa skladování chemických přípravků budou označena etiketami s výstražnými symboly 

nebezpečnosti.-odpovídá vedoucí MTZ 

Používání přípravků na bázi kyseliny fosforečné je zakázáno, protože vypouštění těchto látek 

nepřipouští kanalizační řád –odpovídá vedoucí MTZ 

Ostatní limity vypouštění odpadních vod z fekální koleje se řídí platným kanalizačním řádem 

SČVaK Liberec případně dalšími pokyny správních orgánů, které budou stanoveny jako podmínky 

provozování pracoviště-odpovídá ekolog PJ 

Odpady z čištění interiérů vozů jsou charakteru směsného komunálního odpadu  

č. 20 03 01. Jsou ukládány do kontejnerů, které DKV Liberec odváží dle platné smlouvy s odbornou 

firmou . Pro případ vzniku nebezpečného odpadu č. 15 02 02 je v prostoru fekální koleje přistaven 

kontejner HOVAL označený jako MASTNÉ  HADRY. 

 Odvoz nebezpečných odpadů zajišťuje odborná firma dle platné smlouvy. 

 

Sklad olejů – olejárna 

 

Umístění:  
Olejárna je umístěna v přístavku haly běžných oprav u koleje č. 206. Vstup do olejárny je z haly 

běžných oprav u konce koleje č. 206 (první dveře od skladu PHM).    

 

Popis pracoviště: 

 

Olejárna slouží jako sklad olejů, mazadel a dalších látek (seznam v tabulce). Olejárna  
patří evidenčně pod sklad paliv a maziv PJ Liberec . Olejárna není trvale obsazena 
zaměstnancem, který zabezpečuje manipulaci s materiálem (výdej, příjem). Tento 
zaměstnanec zároveň zabezpečuje provoz skladu sudů (objekt garáží u vodárny). 
Olejárna sestává ze tří místností a přístřešku.  
V první místnosti (sklad maziv), do které se vstupuje z haly běžných oprav (hlavní vstup do 
olejárny), jsou umístěny uzamykatelné klece a regály pro uskladnění materiálu. Zde jsou 
skladovány oleje v menších baleních, plastická maziva, přísady do pohonných hmot a 
chladicích okruhů spalovacích motorů. Dále je zde na podstavci umístěn sud s Fridexem, 
který je odtud vydáván pro potřeby správkárny. Z této místnosti se vchází do kanceláře 
zaměstnance olejárny a do druhé místnosti olejárny. 
Ve druhé místnosti (sklad olejů) olejárny je možno také vstupovat a vjíždět menšími 
manipulačními prostředky z cesty vedoucí mezi halou běžných oprav a kolejí č. 3. V této 
místnosti je zabudováno deset nádrží pro skladování a výdej olejů. Nádrže č. 1, 2, 3 a 4 
slouží pro uskladnění nejvíce používaných olejů (obsah se může podle potřeby měnit), 
nádrže č. 5 – 10 jsou propojeny (mají společné výdejní potrubí s čerpadlem a počítadlem) 
a slouží k uskladnění nejvíce používaného motorového oleje. Tyto nádrže jsou 
technologicky propojeny  s podzemní dělenou nádrží s motorovým olejem skladu PHM – 
viz Provozní řád skladu PHM č.j. 5853/02. Všech deset nádrží je možno pomocí 
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zabudovaného technologického zařízení (čerpadla, rozvody) umístěného v této místnosti 
doplňovat ze sudů. V této místnosti jsou dále skladovány sudy s dalšími oleji, které jsou 
vydávány ze sudů pomocí ručních čerpadel.  
Z nádrží 5 – 10 v olejárně je možno vydávat motorový olej přímo do kolejových vozidel 
pomocí čtyř výdejních stojanů v hale běžných oprav. Dopravu oleje k těmto stojanům 
zajišťují čerpadla umístěná v hale běžných oprav vedle dveří do olejárny. 
Upotřebené oleje lze odebírat přímo z kolejových vozidel, nebo lze upotřebený olej 
vypouštět do sběrných van umístěných v koleji č.204 a 206. Upotřebený olej je vypouštěn 
pomocí čerpadla umístěného na stojanech pro výdej nového motorového oleje přímo do 
podzemní dělené nádrže na vyjetý olej skladu PHM. 
Součástí olejárny je podzemní jímka o objemu 1 m3 v hale běžných oprav, která slouží pro 
sběr upotřebených olejů. Oleje se do této jímky vlévají trychtýřem opatřeným mřížkou, 
který je umístěn v úrovni podlahy v pokračování koleje č. 206. Přečerpání oleje z této 
jímky do podzemní nádrže na upotřebený olej (dělená nádrž – součást skladu PHM) se 
provádí dvěma způsoby: 
při automatickém provozu plovákové zařízení spíná čerpadlo při dosažení určité hladiny 
oleje v jímce 
ručně – obsluha olejárny sepnutím tlačítka na rozvaděčové skříni vyřadí automatický 
provoz a přečerpá obsah jímky do podzemní nádrže  
Součástí skladu olejů je i přístřešek kde se skladují hořlavé kapaliny I. a II. třídy 
nebezpečnosti, dle ČSN 65 0201,  v sudech o objemu 200 litrů. Tyto látky jsou 
klasifikovány dle zákona o chemických látkách a přípravcích č. 157/1998 Sb., jako vysoce 
hořlavé.  
 
Skladované látky a jejich max. skladované množství: 

 

Pol. Název výrobku Max. skladované 

množství 

Poznámka 

1 Olej motorový MADIT M 7 ADS III 12000 kg Nádrž 5 –10 

2 Olej hydraulický MOGUL OT - HP 3 2000 kg Nádrž 4 

3 Olej OD 3 2000 kg Nádrž 3 

4 Olej převodový PP 90 2000 kg Nádrž 2 

5 Olej ložiskový BIPOL L 68 2 sudy (400 l)  Nádrž 1 

6 Motorový olej M 7 ADS V 1 sud (200 l)  

7 Olej převodový CASTROL TQ – D 1 sud (200 l)  

8 Plastické mazivo EKO - OK 1 sud (200 l)  

9 Plastické mazivo MOGUL N 000 1 sud (200 l)  

10 Plastické mazivo MOGUL LV 2 – 3 60 kg  

11 Plastické mazivo MOGUL V 2 100 kg  

12 Plastické mazivo MOGUL A 00 50 kg  

13 Plastické mazivo MOGUL LKP 00 1 sud (200 l)  

14 Plastické mazivo MOGUL LV 2 EPS 50 kg  

15 Petrolej  1 sud (200 l) Přístřešek  

16 Technický benzín 1 sud (200 l) Přístřešek 

17 Bipol V (pro mazání výhybek) 1 sud (200 l)  

18 Indakor LAM 50 kg Regál 

19 Přísada do nafty (např PROMOTOR, Diesel 

– X) 

100 kg Regál,    A 
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A – konkrétní přípravek dle dodávky 

 

Způsob zajištění proti úkapům: 

 

 Druhá místnost olejárny (místnost s deseti nádržemi) je stavebně zajištěna proti ekologické 

havárii při rozlití ropných látek pomocí nepropustné betonové podlahy. Podlaha celé olejárny je 

vyspádována do záchytné jímky, která pojme 20% max. skladovaného množství olejů. Záchytná 

jímka je překryta ocelovým roštem, v této záchytné jímce se hromadí případné úkapy olejů 

vznikající při přelévání. Záchytná jímka se vyprazdňuje ručně dle potřeby  

Proti úkapům se musí skladované látky zabezpečit následovně: 

Sudy musí být uloženy naležato vypouštěcím otvorem vzhůru. Proti překlopení musí být sudy 

zajištěny vhodnými klíny (platí pro sudy s bočním vypouštěcím otvorem). 

Nádoby s plastickými mazivy musí být uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu. 

Při manipulaci se skladovanými látkami je nutno dodržovat podmínky uvedené v bezpečnostních 

listech skladovaných látek, bezpečnostní listy – viz příloha.  

Při výdeji ropných látek musí být zabezpečeny případné úkapy pomocí vhodných prostředků 

(vany), tyto jsou uloženy v olejárně. 

 
Havarijní zabezpečení pro případ havarijního úniku látek: 

 

 Pro případ havarijního úniku ropných látek je v olejárně umístěn zásobník se sorbentem 

(Vapex). V případě úkapu ropné látky je obsluha povinna zabezpečit zasypání znečištěného místa 

v olejárně sorbentem. Následně se musí zabezpečit uložení znečištěného sorbentu do vyhrazené 

nádoby na pracovišti hlavní depo. 

Pro případ havarijního úniku látek většího rozsahu (např. proražení sudu) je třeba okamžitě 

podniknout takové kroky, které zabezpečí nerozšiřování havarijního stavu a dále postupovat 

v souladu s havarijním plánem. 

 

Protipožární opatření 
 

 Největší nebezpečí z hlediska požární ochrany vzniká v prostoru skladu při manipulaci s 

hořlavými kapalinami (přečerpávání nebo rozlití), nebezpečí požáru a výbuchu. 

V prostorách a okolí skladu olejů, i přístřešku, do vzdálenosti 3,5 m, je zákaz kouření a 

manipulace s otevřeným ohněm.  

Nesmějí zde být skladovány žádné hořlavé materiály a další materiál nesouvisející přímo 

s provozem skladu.  

Provádět svářečské práce a práce s otevřeným ohněm lze za dodržení všech ustanovení Vyhlášky 

MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách,  a ustanovení souvisejících ČSN.  

Při práci s hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti je nutno používat nástroje 

v nejiskřivém provedení. 

 Vznik požáru musí být ohlášen dle „Ohlašovacího plánu DKV “, dále se zaměstnanci řídí 

požárními poplachovými směrnicemi vyvěšenými na pracovištích. 

 Zodpovědnost jednotlivých pracovníků je dána  „Směrnicí pro řízení a organizování PO 

v DKV Ústí nad Labem“. 

  

Pro prvotní hasební zásah jsou na pracovištích rozmístěny 4 ks hasicích  přístrojů. 

olejárna  - 1x PHP VP 9          ….……  umístěn za vraty 

   1x PHP VP 9          .………  umístěn za vstupními dveřmi vpravo 
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sklad - 2x PHP PG 6 kg ……….. umístěn za vstupními dveřmi do skladu 

  1x PHP CO2 2 kg ……….. umístěn u vstupních dveří do kanceláře 

 

K hasicím přístrojům musí být trvale volný přístup. 

 

  Podrobné údaje o skladovaných látkách a dalším zabezpečení pracovišť jsou uvedeny v 

„Požárním řádu“, „Identifikačních listech nebezpečného odpadu“ a „Bezpečnostních listech“ 

skladovaných látek, které dodává výrobce či dodavatel a které jsou v příloze tohoto provozního 

řádu. 

 

Druhy nebezpečného odpadu: 
 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

Odběratel:  Odborná firma dle platné smlouvy 

 

15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

Odběratel:  Odborná firma dle platné smlouvy 

 

V případě vzniku havarijního úniku vznikne nebezpečný odpad – znečištěný sorbent: 

15 02 02 – Absorbční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 
Odběratel:  odborná firma dle platné smlouvy 

 

                   Příloha  č. 5 

 
OHLAŠOVACÍ    PLÁN 
                            pro případ vzniku požáru nebo ekologické havárie   

 
V případě požáru nebo  havarijního úniku nebezpečných látek do vody, půdy a ovzduší, kdy je   ohroženo 

životní prostředí  je strojmistr ( vedoucí pracoviště)  povinen ihned uvědomit: 

 

Hasičský záchranný sbor ČD Liberec -   telefon ČD :   9723 65444 , 150 

                                                                operátor :   9723  65040 

                                                  

                                                 mobil  :   606 451 289 

                                           

HZS ČD vyrozumí všechny dotčené orgány  včetně Policie ČR. 

           

Způsob dalšího vyrozumění v rámci DKV Ústí n/L  (tel. spojení): 

                                                                                                   

POŽÁR                                                                       EKOLOGICKÁ HAVÁRIE   

 

Odborně způsobilou osobu požární ochrany:             Ekologa: 

 

Otakar Dobrovský    972 325 443                              Ing. Hulínská Ivana  972 365 571                                   

                               723 949 512                                     724 655 030 

                                

                                                                                    nebo vodohospodáře PJ 
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                                                                                    Čubrda Jiří             972 365 598                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   724 655 053                                          

v  obou případech pak dále informovat: 

 

                          Vrchního přednostu  DKV Česká Třebová: 

                   

                            Ing. Jiří Slezák               972 325 601 

                                                                             602 540 242 

                                                           

 

nebo jeho pověřeného zástupce v rámci pohotovosti. 

 

 

 

V závažných případech , kdy může dojít k ohrožení zdraví, života, majetku a životního prostředí,   kdy 

prvotní zásah není dostatečně účinný  kontaktovat ihned v mimopracovní době: 

 

POŽÁR                                                                           EKOLOGICKÁ HAVÁRIE                                                                  

 

Otakar Dobrovský    972 325 443                            Ing. Hulínská Ivana   972 365 571                                   

                                                                                           724 655 030 

 

        nebo 

                                                                                             

                                                                                        Čubrda Jiří        972 365 598                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                  724 655 053        

                   Příloha  č. 6 
Důležitá telefonní čísla 
 

Policie ČR Liberec …………………… 158 …………….  ……………...   974 466 111/101 

Městská policie Liberec ……………… 156 ……………………………..            488 576 156-8 

 

HZS Liberec a IZS okresu …………… 150 ……………………………..             950 471 111 

          725 070 511/10 

HZS ČD Liberec……………………….150………………………………            972 365 444                               

 

                                                                                 

RŽP Magistrát města  Liberec……………………………………………..    485 244 861  

 

Lékařská záchranná služba ……………155 ………………………………            485 101 089 

 

Krajská  hygienická stanice spojovatelka…………………………………              485 253 111 

 

Vodárny ………………………………………………………           840 111 118   

Plynárny ………………………………………………………………….                800 100 220 

Elektrárny ………………………………………………………………...               800 900 666       

 

Povodí Labe středisko Liberec …………………………………………….            485 107 279 

              485 107 263 

 

   OI ČIŽP Liberec … ………………………………………………………..            485 340 801 

 485 340 711 
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 723 083 437 

                                                                                                                                        

Magistrát města  Liberec, oddělení vodoprávní úřad ………………………          485 244 870 

                                                                                                                                  602 482 318 

 

   HZS Libereckého kraje odd. krizového a havarijního .plánování ………….          950 471 111 

                                                                                                                                     485 235 126 

 

           Příloha  č. 7 

 

Seznam Bezpečnostních listů 

 
Bezpečnostní listy a jejich seznam jsou pro svoji obsáhlost uloženy v kanceláři skladu MTZ – palivo . 

Klíče jsou v době mimopracovní zapečetěny u vedoucího strojmistra PJ Liberec . 

Jinak jsou bezpečnostními listy vybaveny všechny pracoviště kde se používají nebezpečné látky. 

 

                   Příloha  č. 8 

 

Záznam o provedeném školení 
Jméno Datum Podpis 
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České dráhy a.s                                                                        Datum zpracování: Květen 2006 

Depo kolejových vozidel Česká Třebová 

Provozní jednotka Liberec 

 

Platnost ode dne schválení vodoprávním úřadem 

 

 

Zpracovatel:  ekolog PJ Liberec :       J. Čubrda 

 

 

 

P L Á N   H A V A R I J N Í C H 

O P A T Ř E N Í 
 

DKV Česká Třebová 

 

PROVOZNÍ JEDNOTKA L I B E R E C 

 

 
Ve smyslu § 39 odst. 2  Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) a dále v souladu s Vyhláškou MŽP č.450/2005 Sb., o 

náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech  havarijního  plánu, 

způsobu  a  rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

 

 

………………… 
Vrchní přednosta  DKV Česká Třebová 

 

 

 

……………                  …………… 
Magistrát města Liberce                                                  HZS ČD  Liberec 

 

 

……………                   …………… 

Datum schválení                                                           Datum schválení 
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Opravy a kontrola Plánu havarijních opatření 

 

Datum Oprava , kontrola (stručný text) Provedl, podpis 

  
 

  
 

  
 

  
 

      

   

   
 

Obsah plánu havarijních opatření 
 
Organizace Českých drah, a.s. 

Základní ustanovení 

Geologické a hydrogeologické poměry, vodohospodářské využití území 

Náležitosti Havarijního plánu  

Plán vyrozumění v případě havárie 

Povinnosti zaměstnanců 

Zneškodňování havárie a odstraňování jejích následků 

Seznam prostředků a materiálů pro likvidaci havárie 

Přílohy : Situační plány jednotlivých částí DKV-PJ Liberec s vyznačením  inženýrských sítí 

Situační plány s vyznačením míst s uložením nebezpečných látek 

Mapa hydrogeologických poměrů pro oblast PJ Liberec 

Provozní řády jednotlivých pracovišť 

Ohlašovací plán 

Důležitá telefonní čísla 

Seznam Bezpečnostních listů (BL) 

Záznam o provedeném školení – vzor 

Závěrečná ustanovení 

 

Seznam použitých zkratek: 
 

ČD, a.s.   České dráhy, akciová společnost  

MPO                Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MD                Ministerstvo dopravy 

ČD M 32   Interní směrnice ČD,a.s.  k ochraně životního prostředí 

HZS ČD    Hasičská záchranná služba Českých drah 

HZS        Hasičský záchranný sbor  

CHOPAV    Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CHKO             Chráněná krajinná oblast 
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KÚ    Krajský úřad 

MÚ                  Městský úřad 

MU                  Mimořádná událost 

PHO    Pásmo hygienické ochrany 

POH                Plán odpadového hospodářství kraje    

RŽP    Referát životního prostředí 

DKV  Depo kolejových vozidel 

 

OS-PJ              Organizační složka – Provozní jednotka 

PP  Provozní pracoviště 

 

ÚKŘaB           Útvar krizového řízení a bezpečnosti 

OI ČIŽP    Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí 

BL                    Bezpečnostní list 

IZS                    Integrovaný záchranný systém 

RL                     Ropné látky 

NEL                   Nepolární extrahovatelné látky 

ILNO                 Identifikační list nebezpečného odpadu 

RID                   Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí po železnici 

ADR                 Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici 

PHM                 Výdejní sklad pohonných hmot 

JPO HZS          Jednotka požární ochrany hasičské záchranné služby 

HIM                  Hmotný investiční majetek 

 

Související zákony a předpisy: 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

Zákon č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů  (vodní zákon) 

Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou  se stanoví  Katalog odpadů ……. 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška MV č.383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro vypracování havarijního plánu pro havárie 

způsobené nebezpečnými látkami ……… 

Zákon č.  356/2003 Sb., o chemických  látkách a chemických přípravcích ……… 

Vyhláška MPO č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah Bezpečnostního listu k nebezpečné 

CHLP…………. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon  č. 86/2002  Sb.,  o   ochraně  ovzduší  a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 

Zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů 

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění 

Zákon č. 301/2004 Sb., úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, jak vyplývá z pozdějších změn 

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění Vyhl. č. 429/2003 Sb. 

(účinnost od 1.1.2004) 

Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií ve znění zákona č. 82/2004 Sb. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 425/11990 Sb., č. 

40/1994 Sb.,č., 203/1994 Sb., č.163/1998 Sb., č. 71/2000 Sb. a č. 237/2000 Sb. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., a č. 

320/2001 Sb.  

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti  České dráhy,  státní organizaci Správa železniční dopravní 

cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád  

Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, Vyhl. 174/2000 Sb., kterou se mění 

Vyhl. MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění Vyhl. 242/1996 Sb.  

Nařízení vlády č.1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, NV č. 295/2000 Sb., 

kterým se mění NV č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 

 

Související resortní předpisy, nařízení a metodické pokyny: 
 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady 

ČSN 65 0202 Hořlavé Kapaliny – Plnění a stáčení 

ČSN 75 3415 Ochrana vod před ropnými látkami – Objekty pro manipulaci s RL 

ČD D 17  Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

Věstník MŽP č. 3/1995 Kriteria znečištění zemin a podzemní vody + postup pro zpracování analýzy rizika 

RID  Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí 

Věstník ČD č. 5/2005 Opatření k přepravě nebezpečných věcí s vysokým potenciálem nebezpečnosti – 

Bezpečnostní plán ČD a.s. 

Věstník ČD č.1/1999 Závazné pokyny pro odstraňování následků nehod a havárií na ČD 

Další   nařízení,   vyhlášky  vlády  a   související   interní  předpisy  dráhy jsou   uvedené      ve Směrnici ČD 

M 32. 

 

Organizace Českých drah, a.s. 
 
Resort:   Ministerstvo dopravy České republiky 
                 Nábřeží Ludvíka Svobody 1222 

                 110 15 Praha 1 

 

Organizace:   České dráhy, a.s. 

                       Generální ředitelství 

                       Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

                       110 15 Praha 1 

 

  

Organizační složka:  České dráhy, a.s. 

                                  Depo kolejových vozidel Česká Třebová 

    Provozní jednotka Liberec 

                                  Na Františku 347 

                                  460 10 Liberec 10 

 

Další pracoviště:   Kabinová lanová dráha Ještěd  
    Provozní pracoviště Tanvald 

    Provozní pracoviště Frýdlant v Č 

    Provozní pracoviště Turnov 
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Základní ustanovení 

 
Tento Havarijní plán stanovuje podmínky dané Vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech 

nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 

jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Tím jsou splněny podmínky dané § 

39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. 

 

Tento Havarijní plán je zpracován ve vazbě na ostatní dokumenty v oblasti krizového řízení, havarijního 

plánování, Bezpečnostního plánu ČD,a.s.a Povodňových plánů. 

 

Poškozování  životního prostředí je zhoršování jeho stavu především znečišťováním a jinou lidskou 

činností, která je nad míru stanovenou zvláštními předpisy. Takovým poškozením je i havarijní únik nebo  

ekologická havárie ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb., kdy dojde k úniku závadné látky do vody, půdy nebo 

ovzduší. Tímto únikem dochází k překročení míry únosného zatížení území. 

 

Havárií  je (Zákon č. 254/2001 Sb., § 40)  mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Toto mimořádné zhoršení je zpravidla náhlé, 

nepředvídané a projevuje se zejména závadným zbarvením, zápachem, vytvořením usazenin, tukovým 

povlakem nebo pěnou, popřípadě mimořádným úhynem ryb. Za mimořádně závažné ohrožení jakosti vod se 

považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek do prostředí souvisejícího 

s povrchovou nebo podzemní vodou. 

Ohlašovací povinnost při způsobení či zjištění mimořádného zhoršení nebo ohrožení kvality povrchových 

nebo podpovrchových vod v důsledku havárie stroje či zařízení, nebo nesprávného nakládání s látkami 

škodlivými vodám je dána Zákonem č. 254/2001 Sb.,o vodách (vodní zákon) a je základní povinnosti 

každého občana a tedy i zaměstnance ČD, a.s.  

         K odbornému prošetření havárie musí být přizvána Česká inspekce životního prostředí – Oblastní 

inspektorát v Liberci, případně správce povodí a Magistrát města Liberce OŽP. 

 

SIGNALIZACE: 
 
            Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlásilo s platností od 1.11.2001 

zavedení nového jednotného signálu „Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo 

vzniku mimořádné události, ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

            Uvedený signál bude vyhlašován při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím 

nenadálém vzniku, kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován třikrát za sebou 

v tříminutových intervalech. 

Po akustickém tónu sirény bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků. Tento 

signál nemá přímou vazbu na vznik havarijních stavů dle § 39 zákona o vodách a Vyhl. Č. 450/2005 Sb., ale 

může být použit při úniku vysoce nebezpečné látky (jed, žíravina, výbušná látka apod.) z cisternového či 

kontejnerového vozu při přepravě nebezpečných věcí dle RID. 

            Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“, existuje v ČR ještě signál „Požární poplach“, který 

je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu jedné minuty. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární 

ochrany. 

 
V případě havarijního úniku nebezpečných látek, ekologické havárii nebo ohrožení, se řídí všichni 

zaměstnanci v obvodu DKV Česká Třebová – PJ Liberec Plánem havarijních opatření. (dále jen HP). 

. 
           Vymezení pojmů v oblasti nakládání a zacházení se závadnými látkami je uvedeno v § 2 Vyhlášky 

MŽP č. 450/2005 Sb. (dále jen Vyhlášky). Příloha č. 1 k  Zákonu č. 254/2001 Sb., definuje zvlášť 

nebezpečné látky náležející do skupin, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění 

na látky biologicky neškodné.  

Jedná se o: 
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organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním  prostředí, 

organofosforové sloučeniny, 

organocínové sloučeniny, 

látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem, 

rtuť a její sloučeniny, 

kadmium a jeho sloučeniny, 

persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, 

persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout.  

 

Nebezpečné látky 

 

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin: 

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 
 

1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 

2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 

4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 

 

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou                        

spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah 

těchto látek ve vodách. 

4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit 

obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se 

rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu. 

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu. 

7. Fluoridy. 

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné     soli 

a dusitany. 

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně 

stabilizované komposty. 
            Nakládání se závadnými látkami je prováděno tak, aby nedošlo k jejich proniknutí do povrchových a 

podzemních vod a řídí se pokyny, uvedenými v BL. Veškeré prostory (PHM, sklady apod.), kde se nakládá 

nebo zachází se závadnými látkami musí být označeny výstražnými symboly. 

            Úložiště PHM je vybaveno hlídáním těsnosti zařízení obsahující závadné látky v DKV – PJ Liberec . 

Ostatní zařízení obsahující závadné látky není chráněno žádným speciálním technickým kontrolním 

systémem pro zjišťování úniku závadných látek ve smyslu § 3 Vyhlášky.  Závadné látky jsou skladovány 

v originálních obalech – nádobách. Kontrola  zjišťování úniku je prováděna pouze vizuálně v kombinaci se 

sledováním spotřeby (množstvím závadné látky). 
 
Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných látek a CHLP jsou uvedeny v BL, který musí být vždy  

součástí zásilky jako příloha k Nákladnímu listu. Seznam pravidelně přepravovaných nebezpečných látek a 

seznam BL je k dispozici v samostatné příloze k tomuto Havarijnímu plánu, Kompletní soubor BL všech 

používaných a pravidelně přepravovaných nebezpečných látek na uceleném provozním území je k dispozici 

na pracovišti územního ekologa a ve skladu MTZ. 
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           Další základní pojmy a názvy jsou uvedeny ve Směrnici ČD M 32 (Směrnice k ochraně 

životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami č.j. 62485/2004 s účinností od 1.1.2005), 

která je nedílnou součástí „Plánu havarijních opatření“. Tento havarijní plán se Směrnicí M 32 jsou 

uloženy na pracovišti vedoucího směny (strojmistra). Tak je splněna podmínka okamžité dostupnosti. 

 

 Ucelené provozní území: 
           Pro účely tohoto Havarijního plánu se rozumí uceleným provozním územím vždy ta část DKV-PJ , 

kde se nachází zařízení, ve kterém je nakládáno nebo kde jsou skladovány závadné látky. 

           Každé ucelené provozní území je v příloze tohoto Havarijního plánu zakresleno v situačním plánku 

stanice. Situační plánky jsou rovněž v příloze Provozního řádu DKV  řádu, který je součástí Základní 

dopravní dokumentace. Tato je stejně jako Havarijní plán uložena  kanceláři strojmistra ve službě. 

V situačním plánku jsou zákresy kolejiště a jeho zařízení, budovy a technologická zařízení, infrastruktura, 

kanalizace a její šachtice a vpusti, přípojky a dále pak i odvodňovací příkopy kolejiště, drenážní šachty a 

příkopy a všechny inženýrské sítě ( voda, plyn ). Dále jsou v plánku vyznačeny místa shromažďování 

nebezpečných odpadů, skladování CHLP a závadných látek a umístění havarijních prostředků (havarijních 

souprav). 

 

 Geologické a hydrogeologické poměry, 

vodohospodářské využití území 
 
Obvod provozní jednotky Liberec, která je organizační složkou - výkonnou jednotkou ČD, a.s. je značně 

rozlehlý. 

Stanovení hydrogeoloických rizik pro ujasnění podmínek při havarajním úniku vyplývá z petrografického 

složení prostředí:  

Kvarter - celý areál se nachází na vrstvě navážky (škvára, štěrk, drť), které dosahují do mocnosti až 1,40 m.  

Kristalikum - na tuto výše uvedenou navážku navazují kamenitohlinité, písčité, kamenitopísčité a 

jílovitopísčité hlíny a jíly. Celková mocnost těchto vrstev je až do 5 m. Kolektorské prostředí se vyznačuje 

průlinovou nízkou propustností. Saturovaná zóna je odvozena od dotace ze srážek, volná hladina místy 2 až 

5 m pod terénem. Uvedené vrstvy jsou na biotické žule s nepravidelným zvětralinovým pláštěm ve svrchní 

části s průlinovopuklinovou propustí, ve vlastním tělese výhradně puklinovou. Hladina podzemní vody je 

mírně napjatá. Jedná se o hydrogeologický rajon č. 641 – kristalinikum Krkonoš a Jizerských hor. 

            Celkově se jedná morfologicky o mírně zvlněné území, terén je mírně ukloněn k severu a 

severovýchodu. Hydrograficky spadá území dílčím podílem do povodí Slunného potoka, pod povodí Lužické 

Nisy. 

            Celé hodnocené území DKV Česká Třebová – PJ Liberec leží mimo ochranná pásma zdrojů vody pro 

zásobení obyvatel. Rovněž území CHOPAV – Severočeská křída je na odvrácené straně hydrlogické i 

hydrogeologické rozvodnicee. Do areálu neústí ani z něho nevychází žádné sběrné koryto nebo erozní rýha, 

která by přiváděla nebo odváděla povrchové vody. Srážkové vody rychle infiltrují do horninového prostředí, 

do jeho svrchní propustné části, nebo jsou odváděny dešťovou kanalizací a podél kolejiště mimo prostor 

areálu. Celé území zájmové lokality a širšího okolí tvoří kvaziinfiltrační plochu, ve které jsou v omezené 

míře doplňovány zásoby podzemních vod v kvartérním kolektorském prostředí ze srážek. Generální směr 

proudění podzemní vody je k severovýchodu a severu. Oscilace hladiny v kvarterní zvodni je značná a tedy i 

významná pro případný pohyb kontaminantu z nesaturované zóny k hladině podzemní vody. 

 

 Náležitosti havarijního plánu dle § 5 Vyhlášky 

 
   Vymezení uceleného provozního prostoru – viz základní dopravní dokumentace a  přiložené situační 

plánky. 

    Adresa místa podnikání: České dráhy,a.s., DKV Ústí n/L,PJ Liberec , Na Františku 347 , 460 10 Liberec 

10 

   IČ : 709 94 226 

   Autoři Havarijního plánu: Jiří Čubrda , Heřmánková 20, 460 02 Liberec 
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                                                                          Ekolog PJ Liberec 

                                                 Dosažené vzdělání: Střední škola pro pracující, 

                                                                                           Odpadový hospodář                                                                  
                                                 Mobilní telefonní spojení: 724 655 053. 

                                                    

Statutární zástupce uživatele závadných látek:  Ing. Jiří Slezák  -   
    vrchní   přednosta DKV česká Třebová 

                                                                                  Mobilní telefon: 602 540 242 

Ostatní osoby určené uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů podle Havarijního plánu jsou 
náměstci vrchního přednosty DKV . 

 

Jméno a funkce Odpovědnost za plnění HP    Mobilní telefonní spojení 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Seznam závadných látek 
Sklad olejů – olejárna: Skladované látky a jejich max. skladované množství 

 

Pol. Název výrobku Max. skladované 

množství 

Poznámka 

1 Olej motorový MADIT M 7 ADS III 12000 kg Nádrž 5 –10 

2 Olej hydraulický MOGUL OT - HP 3 2000 kg Nádrž 4 

3 Olej OD 3 2000 kg Nádrž 3 

4 Olej převodový PP 90 2000 kg Nádrž 2 

5 Olej ložiskový BIPOL L 68 2 sudy (400 l)  Nádrž 1 

6 Motorový olej M 7 ADS V 1 sud (200 l)  

7 Olej převodový CASTROL TQ – D 1 sud (200 l)  

8 Plastické mazivo EKO - OK 1 sud (200 l)  

9 Plastické mazivo MOGUL N 000 1 sud (200 l)  

10 Plastické mazivo MOGUL LV 2 – 3 60 kg  

11 Plastické mazivo MOGUL V 2 100 kg  

12 Plastické mazivo MOGUL A 00 50 kg  

13 Plastické mazivo MOGUL LKP 00 1 sud (200 l)  

14 Plastické mazivo MOGUL LV 2 EPS 50 kg  

15 Petrolej  1 sud (200 l) Přístřešek  

16 Technický benzín 1 sud (200 l) Přístřešek 

17 Bipol V (pro mazání výhybek) 1 sud (200 l)  

18 Indakor LAM 50 kg Regál 

19 Přísada do nafty (např PROMOTOR, Diesel 

– X) 

100 kg Regál,    A 

A – konkrétní přípravek dle dodávky 
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Úložiště sudů: Skladované látky a jejich max. skladované množství: 

Pol. Název výrobku Max. skladované 

množství 

Poznámka 

1 Petrolej 4 sudy HK II. tř. 

2 Technický benzín 6 sudů HK  I. tř. 

3 Plastické mazivo MOGUL N 000 3 sudy  

4 Plastické mazivo EKO - OK 4 sudy  

5 Olej motorový MOGUL SUPER 15W-50 1 sud HK IV. tř. 

6 Plastické mazivo MOGUL LKP 00 3 sudy  

7 Olej převodový PP 90 3 sudy HK IV. tř. 

8 Olej převodový OT – HP 3 6 sudů HK IV. tř. 

9 PARAMOL (OD 3) 4 sudy HK IV. tř. 

10 BIPOL L 4 sudy  

11 BIPOL L 68 1300 litrů V kanystrech 

12 BIPOL V 3 sudy  

13 Olej motorový M 7 ADS V 5 sudů HK IV. tř. 

14 EMULZIN ERO SB 3 sudy  

15 Olej ložiskový MOGUL LK 32 1 sud HK IV. tř. 

16 Olej převodový CASTROL TQ – D 3 sudy HK IV. tř. 

17 Plastické mazivo MOGUL G 3 40 kg  

18 Plastické mazivo MOGUL V 2 120 kg  

19 Plastické mazivo MOGUL LV 2 – 3 200 kg  

20 Plastické mazivo MOGUL L2 EPS 50 kg  

21 INDACOR LAM 300 kg  

Objem sudů 200 l 

Uvedená množství jednotlivých látek jsou maximální, najednou se však ve skladu 

z kapacitních důvodů nemohou vyskytovat 

 
             Nebezpečné vlastnosti a ostatní údaje o výše uvedených látkách jsou k dispozici 

v programovém produktu  ALARM, kterým disponuje JPO HZS ČD Liberec, který je příjemcem 

ohlašovací povinnosti při havarijním úniku nebezpečné látky nebo jiné MU.  

 

     Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek: 
Kanalizační šachty dešťové vody. 

Svody okapů do dešťové nebo společné kanalizace. 

Kanalizační šachty odtoku sociálních vod. 

Kabelové zásypy, chráničky kabelů, drátovody, produktovody apod. 

Drenážní příkopy a odvodnění kolejiště. 

Přirozené vsakování na základě popisu horninového prostředí. 

V příloze, situačním plánku a havarijní kartě (výňatku z HP), je pro každé ucelené provozní území stanoven 

výčet možných cest odtoku závadných látek při havarijním úniku, výčet stavebních, technologických a 

organizačních opatření a technických prostředků využitelných při odstraňování havarijního stavu. 

 

    Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci: 
Při práci zásadně používat ochranné pomůcky a oděvy a řídit se pokyny velitele zásahu HZS ČD. 

Dodržovat zásady bezpečnosti práce v kolejišti, uvedené v předpise pro bezpečnost práce ČD OP 16 a jeho 

přílohách. Všichni zaměstnanci ČD a.s. jsou pravidelně proškolováni a přezkoušeni z pravidel a dodržování 

bezpečnosti práce a předpisu ČD Op 16. 
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Při práci se řídit místními podmínkami pro bezpečnost práce, které jsou k dispozici (určené technologické 

postupy uložené na pracovišti VTS UŽST Liberec) a na pracovišti výpravčího. Tyto místní podmínky jsou 

rovněž pravidelně proškolovány. 

 

 Plán vyrozumění v případě havárie (havarijního úniku) 

 
OHLÁŠENÍ HAVÁRIE SE MUSÍ PROVÉST NEPRODLENĚ PO JEJÍM ZJIŠŤĚNÍ! 

Havárii (havarijní únik) hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí a to neprodleně nejvhodnějším 

způsobem podle místních poměrů (např. osobně, telefonicky, rad. spojením apod.) vedoucímu směny, 

kterým je v DKV-PJ Liberec strojmistr ve službě. Tímto ustanovením není dotčena ohlašovací povinnost 

civilních osob. 

 

 V obvodu DKV-PJ Liberec dodržuje vedoucí směny následující postup: 

 

Po nahlášení provozní havárie s únikem závadné látky nebo nebezpečné CHLP, oznámí tuto skutečnost 

vedoucí směny telefonicky: 

JPO HZS ČD Liberec – prioritně, 

vrchnímu přednostovi, přednostovi PJ Liberec , Ekologovi nebo pověřenému zástupci (nehodová 

pohotovost). 

V telefonickém hlášení na operační středisko HZS ČD Liberec je nutné uvést pokud možno následující 

údaje: Způsob a rozsah hlášení havárie 

jméno a příjmení hlásící osoby,  

místo a  označení původce havárie, je-li znám, 

datum a čas vzniku (zpozorování) havárie, 

místo zasažení havárie (např. vodní tok, lokalita, kanalizace,  pozemek,    kilometrická poloha trati), 

projevy havárie (například olej,  rozbitá autocisterna v poli,  neobvyklý výtok z kanalizace), pokud je známo, 

i druh a pravděpodobné množství uniklé závadné látky, 

příčinu havárie ( je-li známa) a jejího původce, 

o jaký druh úniku se jedná (poškozený cisternový nebo kotlový vůz, poškozené hnací vozidlo, mechanizmus, 

technologický celek, apod.), 

druh unikající látky (pokud lze zjistit z původních listin nebo z výstražné identifikační tabule na kotlovém 

voze uvést číslo nebezpečné látky dle RID), 

odhadované množství unikající látky, nebo frekvenci úniku (litry/minutu), 

předpokládaný směr šíření kontaminace, oblaku, únik do kanalizace, vodoteče či, jiného recipientu, místa 

zasažená havárií (vodní tok, pozemek, rybník apod.), 

bezprostředně provedená opatření, která již byla učiněna, 

vlastní telefonní číslo (telekomunikační spojení)  pro ověření správnosti informace. 

 

VZOR HLÁŠENÍ PRO HZS ČD LIBEREC 
 
Zde strojmistr DKV Česká Třebová - PJ Liberec. Na ČD v prostoru …… (určit lokalitu) došlo v 

……hodin k úniku nebezpečné látky (druh ) z ……… v množství ……….. kg, litrů. Oblak zamořeného 

vzduchu (proud závadné látky) postupuje (vtéká…..) ve směru na ………. Telefonní číslo pro zpětný dotaz 

je ………. Jméno ohlašujícího:………… 

 
Další postup vyrozumění je obecně řešen ve směrnici ČD M 32 následujícím způsobem. Operační středisko 

HZS ČD Liberec vyrozumí: 

pověřeného ekologa Českých drah, 

útvar HZS kraje Liberec (je-li to nutné), 

orgán Policie ČR Liberec, 

lékařskou záchranou službu, 

Magistrát města Liberce, odbor ŽP nebo místně příslušný obecní (městský) úřad, 

Vodoprávní úřad, 
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provozovatele vodního zdroje, došlo-li k havárii v PHO vodního zdroje, 

OI ČIŽP, 

Krajský úřad – Referát (Odbor) ochrany ŽP, 

správce povodí ohroženého povrchového toku nebo kanalizace, 

orgány hygienické služby - orgán ochrany veřejného zdraví, 

 orgány civilní obrany  (Útvar krizového řízení a bezpečnosti) – pokud je to třeba, 

odesílatele a příjemce zásilky, případně další organizace dotčené únikem nebezpečné      látky, 

provozovatele vodovodu, kanalizace, pokud hrozí únik do kanalizace a ČOV města. 

 

            Telefonická spojení na jednotlivé orgány a organizace jsou uvedena samostatně jako příloha tohoto 

Plánu havarijních opatření. Tato telefonní spojení jsou pravidelně aktualizována. 

            Telefonní spojení na výše uvedená místa jsou na pracovišti operačního střediska JPO HZS ČD 

Liberec. 

 

 Povinnosti zaměstnanců 
 
Každý zaměstnanec DKV Česká Třebová-PJ Liberec, který zjistí nebo mu byl nahlášen únik nebezpečné 

látky i z kolejových vozidel v obvodu DKV  strojmistra a ten následně postupuje v souladu s plánem 

vyrozumění, který je přílohou Plánu havarijních opatření. 

 
Do doby prvotního zásahu při úniku nebezpečné látky, který provádí HZS ČD jsou zaměstnanci povinni 

zajistit splnění podmínek předpisu ČD Op 16 o bezpečnosti a ochraně zdraví na místě havárie a Směrnice 

ČD M 32. 

 

Zneškodňování havárie a odstraňování jejích  

následků 
Havarijní komise a sanace následků ekologické havárie 

 
V závislosti na rozsahu havarijního úniku rozhodne velitel zasahujícího útvaru HZS ČD o ustavení 

HAVARIJNÍ KOMISE. Tuto komisi tvoří: 

velitel zásahového útvaru HZS ČD – je vedoucím komise při lokalizaci úniku, 

pověřený ekolog – stává se vedoucím komise po skončení lokalizace úniku zásahovým útvarem HZS ČD, 

ukončení prvotního zásahu a předání místa podle směrnice M 32, 

vedoucí (nebo pověřený zástupce) místně příslušného správce majetku, 

územní ekolog O28 GŘ ČD, 

vrchní přednosta (nebo pověřený zástupce)  

zástupce odborné firmy, která bude provádět sanační práce. 

 

            Členové havarijní komise se scházejí na požádání vedoucího komise a zajišťují potřebné doklady, 

technické prostředky, operativně zajišťují a řídí sled prací k odstranění následků havárie a další práce podle 

požadavků orgánů státní správy a uložených nápravných opatření 

 

Za odstraňování následků ekologické havárie odpovídá po odborné stránce pověřený ekolog ČD, v případě 

trvání zásahu HZS ČD velitel zásahu. Pověření ekologové jsou pracovníci odboru 28 GŘ ČD. Pověření 

jiných pracovníků ČD touto činností je v působnosti vedoucího O28 GŘ ČD. Seznam pověřených ekologů 

je k dispozici u všech útvarů HZS ČD. 

 

Pověřený ekolog: 

zastupuje ČD a jedná jejím jménem před orgány státní správy, 

spolupracuje s velitelem útvaru HZS ČD resp. HZS kraje a s vyšetřujícím orgánem Policie ČR, 

po zásahu HZS ČD organizuje a řídí nápravná opatření uložená místně příslušným orgánem státní správy, 
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zajišťuje objednání odborných firem a sjednání podmínek smluv na provádění asanačních prací. 

 

Na základě požadavku velitele zásahu musí všechny OS poskytnout pro zásah k havarijnímu úniku 

dostupnou mechanizaci s obsluhou a asanační prostředky                   (součinnost OS při odstraňování 

následků), případně i lidské zdroje pro nutné zvládnutí potřebných prací, zvláště v případech 

nebezpečí z prodlení. 

 

Velitel zásahu  rozhodne, zda se k podpůrné činnosti zásahových útvarů požádají o pomoc složky Útvaru 

krizového řízení a bezpečnosti ĆD, případně CO a profesionální složky Armády ČR. 

 

Finanční náklady vynaložené na sanaci jakož i za práce a služby poskytnuté ostatními VJ/OS jiných drážních 

složek jsou hrazeny ve smyslu „Ekonomických pravidel ČD a.s.“ 

 

Ukončení činnosti na likvidaci ekologické havárie po odborné stránce vyhodnocuje a uzavírá pověřený 

ekolog nebo odborná akreditovaná firma ve spolupráci s vodoprávním úřadem a OI ČIŽP. 

 

Bezprostřední odstraňování příčin havárie 

 
V případě úniku obecně známé nebezpečné látky (motorová nafta, motorové oleje, benzín, mazut, případně 

jiné deriváty ropy) zajistí zaměstnanci ČD provedení okamžitých opatření, aby se zamezilo dalšímu úniku 

těchto látek za dodržení zásad protipožární bezpečnosti a bezpečnosti  a ochraně zdraví při práci. V ostatních 

případech úniku nebezpečné látky se vyčká příjezdu HZS ČD nebo HZS kraje. 

Okamžitá první opatření v závislosti na rozsahu úniku představují následné činnosti: 

utěsnění zdroje úniku (např. naražení dřevěného klínu do otvoru v cisterně), uzavření ventilů, kohoutů, 

šoupat či jiných uzavíracích zařízení přítoku nebezpečné, závadné látky, 

odpojení technologického celku od zdroje el.energie (shození jističů), přívodu plynu, páry a    ostatních 

médií,  

uzavření zdroje úniku (ŽKV ,cisterna, kontejner, kotlový vůz, nádrž apod.), 

jímání unikající látky do vhodných záchytných nádob (nádoby, kbelíky, konve, sudy), případně přečerpání 

zbytkového množství do jiných dopravních prostředků, kontejnerů nebo sudů, 

utěsnění kanalizačních vpustí (šachet) – pneumatickými ucpávkami (pokud jsou ve výbavě havarijních 

souprav).  K dispozici má vždy HZS ČD, 

osazení jednoduchých norných stěn, rohoží, koberců, fibroilu apod., 

aplikace sorbentu (VAPEX, PILINY případně písek či jiný savý materiál, na vodní ploše hydrofobní 

sorbenty SPIKLEEN, OIL-EX apod.), 

provedení průzkumných prací o rozsahu kontaminace prostředí (půda, voda). 

 

            Zaměstnanci DKV jsou povinni zajistit, aby po příchodu úředního vyšetřujícího orgánu (POLICIE 

ČR, RIBŽD, Drážní inspekce apod.) nedošlo k jakékoliv jiné úmyslné manipulaci s výpustným zařízením 

s výjimkou nutné manipulace k zamezení dalšího úniku obecně známé nebezpečné látky. 

 

            Zaměstnanci jsou povinni zajistit veškeré dostupné listinné doklady a materiály týkající se 

havarijního úniku pro další šetření a předat je neprodleně veliteli zásahu HZS ČD, vyšetřujícímu orgánu, 

pověřenému ekologovi nebo přednostovi DKV nebo jeho zástupci. Jedná se zejména  o BL, ILNO . 

 

Zneškodnění havárie a odstraňování jejích škodlivých následků 

 
            Při provádění opatření na likvidaci havárie a při odstraňování jejich škodlivých následků se původce 

řídí schváleným Plánem havarijních opatření a je povinen spolupracovat a řídit se pokyny vodoprávního 

úřadu a České inspekce životního prostředí. 

Dále je povinen havárii neprodleně ohlásit Hasičskému záchrannému sboru ČD a Policii ČR, případně 

správci povodí. Havárie se hlásí podle vodního zákona, § 41 všemi dostupnými spojovacími prostředky, 

především telefonem, telefaxem, elektronickou poštou nebo osobně.  
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            Zneškodnění havárie a rozsah provedených opatření je závislý na celkové úrovni znečištění zemin, 

příp. podzemní vody, dále na výši rizika migrace polutantu a výsledcích  průzkumných prací. Při drobných a 

vodohospodářsky nevýznamných havárií je vždy snaha havarijní únik zvládnout vlastními prostředky.  

            V případě velkých havárií s vodohodpodářskými riziky nebo pokud to v rámci nápravných opatření 

vyžaduje vodoprávní úřad nebo ČIŽP, je vždy povolána odborná akreditovaná firma, která řídí 

zneškodňování havárie podle § 10 Vyhl. a odstraňování následků havárií podle § 11 Vyhl. ve spolupráci 

s pověřeným ekologem. 

            Při zneškodňování je vždy dána přednost možnosti odtěžení kontaminované zeminy s jejím 

následným uložením jako nebezpečný odpad na dekontaminační ploše odborné firmy. Při havarijním úniku 

RL je vždy nutno odebrat mimo kontaminovaný prostor tzv. referenční vzorek, dle kterého se určuje 

znečištění pozadí (staré zátěže) a který je vodítkem pro stanovení cílových hodnot sanace. Současně probíhá 

odstranění závadných látek ze zpevněných ploch, zaslepených kanalizačních výpustí, záchytných jímek, příp. 

norných stěn. Následuje likvidace použitých sorbčních prostředků a jejich společný odvoz s kontaminovanou 

zeminou jako nebezpečný odpad. 

            Pokud odtěžení konbtaminované zeminy není účelné, nebo není možné z provozních důvodů, je 

možné použít některou z biodegradačních metod (aplikace bakterií nebo enzymů). Tyto metody jen možno 

použít pouze se souhlasem vodoprávního úřadu. Totéž platí pro použití emulgačních a čistících prostředků, 

kdy jen vždy nutno stanovit jejich ekotoxicitu a posoudit zda jejich aplikací nedojde k zhoršení následků 

havárie. 

            Podkladem pro ukončení prací při odstraňování následků havárie jsou vždy nápravná opatření, 

výsledky šetření ČIŽP a vodoprávního úřadu případně správce vodního toku, pokud se jedná o havárii 

s následkem znečištění vodního toku. 

 

 Seznam prostředků a materiálů pro likvidaci havárie 

 
V případě úniku obecně známé nebezpečné látky (motorová nafta, motorové oleje, benzín, mazut, případně 

jiné deriváty ropy) jsou v železničních stanicích uloženy prostředky pro provedení okamžitých prvých 

opatření, aby se zamezilo dalšímu úniku a šíření těchto látek. Je to především VAPEX nebo jiné sorbenty a  

prostředky, které absorbují ropné deriváty, vědra na zachycení úkapů a lopaty pro manipulaci 

s kontaminovanými materiály, prostředky pro vytvoření jednoduchých norných stěn, utěsnění kanalizačních 

vpustí apod. 

 

  Rozpis havarijních prostředků v DKV PJ Liberec  
 

    Vodárna hlavní depo - přízemí 

    (klíče „vodárna“ – p. Janda, stroje a zařízení) 

 

    havarijní 200 l plechové sudy s víkem (cca 3 ks) 

 

   Sklad havarijních prostředků , sklep – budova strojmistrů 

   (klíče č. 21 – službu konající strojmistr) 

 

pytle vapexu (cca 30 ks) 

sorbční tkanina Fibroil (jedna a půl role, cca 70 m) 

speciální havarijní záchytné vaničky ( 4 ks uloženy dole ve sklepě v místnosti vpravo vedle 

prostředků na zimní úklid sněhu) 

8 ks sorbčních hadů ( uloženy v krabici vedle pytlů vapexu) 

lopaty, smetáky (sklep – místnost vpravo) 

 

Pokyny: 
V případě havarijního úniku v DKV Liberec a požadavku vedoucího zásahu JPO HZS ČD Liberec, 

poskytnout havarijní prostředky ze zásob PJ. 
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Po provedení bezprostředních opatření k odstranění příčin havárie, následují alternativně dle povahy , 

rozsahu a šíření kontaminace a podle uložených nápravných opatření vodoprávním úřadem a ostatními 

orgány státní správy - tyto úkony : 

Zjištění rozsahu kontaminace. 

Zjištění hloubky saturované zóny. 

Zjištění směru proudění podzemní vody a její rychlost. 

Zjistit veškeré inženýrské sítě v zájmovém území, kde se předpokládá odtěžování kontaminované zeminy, 

hloubkový odběr vzorků a tvorba drenážního příkopu. Sítě nechat protokolárně potvrdit, jako součást 

místního šetření do situačního plánku. Jedná se zejména o vedení plynu, vody, kanalizaci, drenáže, silové, 

osvětlovací, sdělovací a zabezpečovací kabely, speciální kabely (např.optické, vojenské), dále drátovody, 

produktovody a ostatní podzemní zařízení. 

Po směru předpokládaného hydraulického spádu (většinou směrem k recipientu, vodoteči ve směru terénního 

spádu, vytvořit hydraulickou bariéru ve formě drenážního příkopu nebo několik vrtů tak, aby hydraulická 

clona byla pokud možno kompaktní a bránila dalšímu průniku. 

Přednostně, pokud je to provozně uskutečnitelné a  technicky možné, provést komplexní odtěžení 

kontaminované zeminy s průběžným senzorickým posuzováním úrovně kontaminace a následným odběrem a 

vyhodnocením vzorků ze dna boků jámy. 

Kontaminovanou zeminu předat jako nebezpečný odpad odborné firmě k zneškodnění na dekontaminační 

ploše nebo jiným schváleným způsobem (spalovna, solidifikace a pod). 

Pokud dojde k proniknutí závadné látky až na hladinu podzemní vody,zajistit její odčerpávání 

s nashromážděnou volnou fází až do úplného vyčištění a odvoz odčerpané vody odbornou firmou jako NO. 

Pokud je senzoricky odtěžený prostor čistý, zajistit provedení odběru kontrolních vzorků zeminy ze dna jámy 

a jejich boků a zajistit provedení rozboru na přítomnost závadné látky. 

Pokud dochází k průniku do  vodoteče nebo jiného recipientu, zajistit položení norných stěn se zásypem 

hydrofobního sorbentu. Po nasorbování jeho stažení z vodní plochy, shromážďování do nepropustných obalů 

či kontejnerů a další nakládání s ním jako s nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech. 

 

 Popis objektů a zařízení sloužících k zacházení se závadnými látkami. 
 

Prohlídkové a správkárenské kanály v hale běžných oprav – kanály na koleji č. 202,204 a 206 

jsou svedeny na ČOV Alfa 2,2   eP. Provozní podmínky jsou popsány v provozním řádu DKV-PJ 

Liberec . Pro případ havárie platí plán havarijních opatření DKV-PJ Liberec a směrnice ČD M-32. 

 

Čistící lávka před halou běžných oprav na koleji č.208 s prohlídkovým kanálem – lávka slouží 

pro čištění a údržbu hnacích vozidel . Využívá se pro čištění spodku  - podvozků lokomotiv a 

motorových vozů a kartáčové mytí skříní vozidel. Odpadní vody jsou svedeny na ČO Alfa 2,2 eP 

v hale běžných oprav. Pro pracoviště je zpracován provozní řád obsahující opatření v případě 

havárie. 

 

Správkové a čistící kanály na kolejích č. 201b , 201c a 201d v hale provozních revizí – odpadní 

vody ze všech prostor haly a prohlížecích kanálů jsou svedeny na ČOV Alfa 1,0 eP. Pro pracoviště 

je zpracován „Provozní řád haly revizí“. 

 

Správkové a prohlížecí kanály na pracovišti ÚTD na kolejích č. 206u, 208u a 210u – jsou 

svedeny přes předčišťovací zařízení – lapol, do kanalizačního systému s napojením na městský 

kanalizační řad a čištěny na městské ČOV. Pracovní postup je popsán v „Provozním řádu DKV-PJ 

Liberec“. 

 

Fekální kolej č. 413 – pracoviště pro mytí WC motorových vozů, přívěsných osobních vozů 

provozovaných řad z oběhu vlakových souprav. Pro pracoviště je zpracován „Provozní řád fekální 

koleje“. 
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Správkové a prohlížecí kanály na opravně vozů – na koleji č. 204sP a 204s, jsou prováděny 

drobné opravy nákladních vozů . Činnost se řídí „Provozním řádem DKV-PJ Liberec“. 

 

Sklad olejů a maziv (olejárna) v hale běžných oprav – sklad je vybaven nepropustnou betonovou 

podlahou s dlažbou odolnou proti ropným látkám . Pro pracoviště platí „Provozní řád olejárny“. 

 

Flotační čistírna odpadních vod Alfa 2,2 eP – je umístěna ve sklepních prostorách haly běžných 

oprav . ČOV je vybavena provozní automatikou chodu s pravidelným dohledem obsluhy. 

Vyhodnocování a odběr vzorků vyčištěné vody je prováděno dle rozhodnutí OÚ RŽP Liberec . Pro 

pracoviště je zpracován „Provozní řád ČOV Alfa 2,2 eP“. 

 

Provozně-chemická laboratoř (PCHL) – umístěná v v přístavku haly běžných oprav u koleje č. 

206. Pro pracoviště je zpracován „Provozní řád PCHL“, práce se dále řídí směrnicí ČD-DOP č.j. 

201/95-12/5Hl ze dne 1. 9. 1995a ČSN 018003, 65 6212, 65 6216, 65 0662, 65 6062, 65 021 a 65 

6005. 

 

Odmašťovací zařízení DOS 2A- umístěno mezi kolejemi č. 204 a 206 v hale běžných oprav. Jedná 

se o čističku a myčku zaolejovaných součástí ŽKV. Čištění, odmaštění a odrezování se děje 

chemickou cestou. Pro pracoviště je zpracován „Provozní řád DOS 2A“. 

 

Ekologický mycí stůl – je umístěn v hale běžných oprav, v hale ÚTD a dílně údržby . Pro zařízení 

je zpracován „Provozní řád EKO mycí stůl“. 

 

Sklad PHM – pracoviště pro stáčení a výdej provozních pohonných hmot (trakční nafty a olejů) 

sestává se z několika objektů – objekt výdeje, objekt stáčení a objektu skladovacích podzemních 

nádrží . Pro pracoviště je zpracován „Provozní řád PHM“, schválený OKÚ RŽP Liberec a HZS. 

Popis zařízení a podmínky pro provoz jsou uvedeny v UEP a provozním řádu DKV-PJ  Liberec. 

 

Čistička odpadních vod Alfa 1,0 eP – umístěna v hale provozních revizí.Zařízení zajišťuje čištění 

zaolejovaných odpadních vod z kolejí č. 201 b, 201 c a 201 d, na kterých se provádí mytí skříní a 

spodků ŽKV při běžném provozním znečištění, ale i po znečištění havarijního charakteru . Pro 

pracoviště a ČOV je zpracován „Provozní řád mycího pracoviště“. 

 

Vodárna užitkové vody – pro potřeby zbrojení hnacích vozidel (vodního okruhu) v hlavním depu 

se používá užitková voda ze studny, která je za objektem vodárny. V budově vodárny jsou dvě 

ocelové nádrže pro jímání užitkové vody o celkovém objemu 90 m
3
. Jedná se o vodní dílo. 

Pracoviště se řídí „Provozním řádem vodárny“. 

 

Zdroj užitkové vody ÚTD – je umístěn v samostatném objektu za halou oprav UTD. Nádrž má 

objem 52 m
3
 a je umístěna ve vodárně sociální budovy. Jedná se o vodní dílo. Pro pracoviště je 

zpracován „Provozní řád vodárny UTD“. 

 

Uložiště sudů a garáže – jedná se o samostatný objekt vedle vodárny hlavní depo. Pro pracoviště je 

zpracován samostatný „Provozní řád garáže“. 

 

Kanalizace – hlavní depo, ÚTD a OV- od září 1999 je provozována nově vybudovaná podzemní 

sběrná kanalizační štola, vedená napříč kolejištěm DKV a ŽST, která propojuje kanalizaci hlavního 

depa s hlavním kanalizačním sběračem veřejné kanalizace města Liberec s napojením na městský 

kanalizační řád a ČOV města. Podmínky provozu tohoto vodního díla jsou zpracovány 
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v „Provozním řádu kanalizace“, musí mít náležitosti uvedené v prováděcí vyhlášce k zákonu o 

vodovodech a kanalizacích .  

 

 Z hlediska havarijního plánování a možnosti rizika vzniku havárie jsou 

nejdůležitější tyto objekty. 
 

Čerpací stanice PHM a nový sklad olejů 

Kanalizace hlavní depo – městská ČOV 

Kanalizace ÚTD – městská ČOV 

Sklad olejů – olejárna 

Sklad Fekální koleje- ÚTD 

 

   

Závěrečná ustanovení 
 

Tento plán havarijních opatření nabývá platnost datem schválení příslušných 

územních      orgánů  a  HZS   ČD Liberec . Současně  se ruší  stávající  plán 

havarijního opatření . 

 

Rozdělovník 
 

Vrchní přednosta   DKV Česká Třebová 

Ekolog    PJ Liberec 

Referát životního prostředí Magistrát města  LIBEREC 

HZS ČD    LIBEREC 

Strojmistr    PJ Liberec 

Zpracovatel    PJ Liberec 
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4.5  Postup při ohlašování mimořádných událostí 

Mimořádnou událostí v drážní dopravě je nehoda nebo ohrožení v drážní dopravě, která 
ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, 
bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a zařízení nebo ohrožuje životní prostředí. (Zákon 
č.266/1994 Sb., § 49, odst.1) 

Nehodou v drážní dopravě je mimořádná událost, k níž došlo v souvislosti s pohybem 

drážního vozidla (provozováním drážní dopravy), s následkem smrti, újmy na zdraví nebo 
značné škody na majetku. Jiné mimořádné události se považují za ohrožení  (Zákon č.266/1994 
Sb., § 49, odst.2) 

České dráhy, akciová společnost, jako provozovatel dráhy a drážní dopravy, musí zajistit 
její bezpečnost a plynulost. Prvotní podmínkou protinehodového působení je objektivní 

zjištění příčin mimořádných událostí. Pojem mimořádná událost ČD, a.s. se zavádí z potřeby 
vyčlenit z obecné množiny všech mimořádných událostí, tak jak jsou stanoveny zákonem, 
události s odpovědností (spoluodpovědností) za jejich vznik na straně ČD, a.s. 
Každý zaměstnanec PJ Liberec je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému 
bezprostřednímu nadřízenému (příp.strojmistrovi) všechny mimořádné události vzniklé při 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, které zjistil (i když je sám nezpůsobil, ani se na jejich 
vzniku nepodílel) nebo se o nich věrohodně dozvěděl. Postup při ohlašování MU je stanoven v 
předpise ČD D 17 a u strojmistrů v ohlašovacím rozvrhu. Vzor ohlašovacího rozvrhu je 

v příloze č.21 předpisu ČD D 17. Aktualizaci adres a telefonů provádí minimálně 1x ročně 
vedoucí oddělení provozu PJ v celém obvodu PJ. 
Ohlašovací pracoviště jsou stanovena v předpise ČD D 17. Pro MU vzniklé v kolejišti DKV jsou 
to pracoviště strojmistra. 
V době nepřítomnosti vedoucích pracovníků DKV je odpovědnou osobou za zajištění řádného 
postupu při ohlašování MU a za odstraňování jejich následků strojmistr až do okamžiku, než 

tuto činnost od něj převezme zodpovědný vedoucí pracovník.  
Z hlediska ohlašování MU a jejich následného šetření je obvod DKV Česká Třebová 

rozdělen na několik částí. V každé z nich má tuto agendu na starosti skupina vedoucích 

zaměstnanců, kteří se střídají v týdenních intervalech v domácí nehodové pohotovosti. 
Harmonogram zpracovává provozní náměstek čtvrtletně. Přehled domácí nehodové 

pohotovosti je uložen na každém pracovišti strojmistra. Úkolem těchto pracovníků je 
kvalifikovaně rozhodnout o opatřeních při vzniku mimořádné události, na které se jakýmkoliv 
způsobem podílí PJ Liberec a podle rozsahu a závažnosti případně zařídit avizování vrchního 

přednosty DKV nebo jeho statutárního zástupce. Dále tito pracovníci zodpovídají za řádné 
splnění všech úkolů plynoucích z předpisu ČD D 17 a hájí na místě MU oprávněné zájmy PJ 

Liberec. 
Bezprostředně po vzniku mimořádné události je povinností všech zaměstnanců PJ 

Liberec, kteří se ve své pracovní době nacházejí v místě události, dle okolností a možností 
zamezit dalšímu nebezpečí nebo zvětšení škody. 

Došlo-li ke zranění osob, přivolá se jako první rychlá záchranná služba. 

Je-li třeba vyprostit osoby nebo došlo-li k požáru nebo úniku nebezpečných látek nebo 
lze toto nebezpečí předpokládat, přivolá se bezodkladně Hasičská záchranná služba ČD podle 

příslušnosti k dané oblasti (viz.ohlašovací plán na každém strojmistrovském pracovišti).  
Je-li následkem mimořádné události smrt, újma na zdraví osob nebo větší škoda, v 

ostatních případech je-li podezření na úmyslné jednání nebo došlo-li k bezprostřednímu 
uhrožení bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy, nebo je důvodné podezření, že 
k MU došlo v důsledku trestného činu, přivolá se také Policie ČR. 

Drážní inspekci se ohlašují všechny MU vzniklé u Českých drah, a.s. elektronickou 
formou hromadně, a to z úrovně ústředního dispečera. 

Regionálnímu inspektorátu železniční dopravy hlásí MU dispečer podle povahy MU. 
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Písemné hlášení o MU se posílá na RIBŽD vždy. 

Podrobné pokyny k ústnímu i písemnému hlášení mimořádných událostí jsou uvedeny v  
předpisu ČD D 17. 
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4.6  Způsob organizace zdravotní a záchranné služby 
Úvod 
Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro  zajišťování 
první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního ředitele ČD, s.o., o zdravotní péči 
o zaměstnance č.j.: 60048/2001-O10. 

Systém první pomoci v ČD zahrnuje organizování a poskytování předlékařské nebo 
přednemocniční první pomoci zaměstnancům a cestující veřejnosti v rozsahu odpovídajícím 
povaze a stupni ohrožení včetně způsobu napojení na odbornou lékařskou pomoc a 
integrovaný záchranný systém. 
První pomoc je soubor opatření, které zabrání rozvoji dalšího ohrožení zdraví osob 

postižených náhlými stavy. První pomoc se dělí na zdravotní a technickou.  Technickou část 
zabezpečují přivolaní zachránci (hasiči, záchranné čety, atd.). O veškerých úkonech, které se 
během poskytování první pomoci prováděly, se musí založit alespoň minimální dokumentace. 

Tato volnou formou vedená dokumentace doprovází poškozeného do místa konečného 
ošetření. 
Organizace první pomoci 
Nad rámec všeobecné zákonné povinnosti občanů poskytnout první pomoc se poskytování 
první pomoci podle tohoto opatření účastní zaměstnanci, kteří jsou vyškoleni v poskytování 

první pomoci. Dalšími účastníky poskytování první pomoci jsou zařízení závodní preventivní 
péče a ostatní zdravotnická zařízení, organizace záchranné služby, HZS ČD a případně na 
místě události náhodně přítomní zdravotničtí pracovníci. 
Výkony provedené zdravotnickými zařízeními při poskytování odborné přednemocniční 
neodkladné péče jsou součástí hrazené zdravotní péče. 

Pro všechny provozní jednotky je ve smyslu tohoto opatření a předpisu ČD D17 vypracován 

“Orientační plán záchranné služby”. Tento plán se liší podle specifických podmínek příslušné 
provozní jednotky a tvoří přílohu tohoto rozkazu.  
V případě vzniku poranění nebo zhoršeného zdravotního stavu jakékoli osoby v DKV se 

zachová následující postup: 
Zraněnému se neprodleně poskytne první pomoc (osobou školenou z první pomoci).  

IHNED - Na místo, kde se postižený nachází se urychleně přivolá lékařská pomoc podle 
pokynů ve Směrnici vyvěšené na každém pracovišti strojmistrů, nebo podle údajů v požárních 
a poplach. směrnicích, popřípadě podle údajů v provozním řádu DKV (PJ, PS, PP, DOM) 

Přivolání lékaře musí obsahovat : místo, kde se postižený vyskytuje, stručný popis rozsahu 
zranění – popř. jak k poranění došlo, stav postiženého. 

O případu se vyrozumí vždy zástupce vedoucího útvaru příslušné PJ, PS, DOM (popř. 
pracovníka, který ho zastupuje), ten pak vyrozumí přednostu PJ, DOM, vedoucího PS; v České 
Třebové vedoucího provozu DKV. V mimopracovní době se vyrozumí zaměstnanec držící 
nehodovou pohotovost. Zaměstnanec nehodové pohotovosti dále vyrozumí v nejbližší možné 
době přednostu příslušné PJ, vedoucího PS; v České Třebové vedoucího provozu DKV. 
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Prostředky první pomoci 

 
Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů vymezuje postih za neposkytnutí 
první pomoci. Aby mohla být poskytnuta první pomoc, musí být pracoviště  vybaveny 
prostředky první pomoci – lékárničkami a dostatečným počtem upotřebitelných nosítek. 
Lékárnička je soubor léčiv a zdravotních potřeb pro poskytnutí první pomoci zraněným nebo 

náhle onemocněným. Tato léčiva a potřeby jsou uloženy ve vhodně uzpůsobeném obalu 
(dřevěném nebo plastikovém) na přístupném místě s výrazným označením bílým křížem v 
zeleném poli. Povrchová  úprava musí být hladká  a nesmí se odlupovat. Na lékárničku by 
nemělo dopadat přímé sluneční světlo. 
Zdravotnický materiál a záchranné prostředky první pomoci musí být uloženy na stanovených 

snadno přístupných místech, která jsou vhodně označena (samolepkou na dveřích, 
označením směru umístění skříňky první pomoci na chodbách apod.). Označení musí být 
provedeno v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
Obsah lékárničky je nutno periodicky kontrolovat, aby se zamezilo použití již prošlého 
přípravku. Veškerá  léčiva a zdravotnický materiál mají na sobě vyznačen datum výroby a 
použitelnost (počet roků). Tato doba je vždy uvedena na krabičce nebo obalu suchým 
razidlem. Lékárnička a její obsah musí být udržovány v čistotě a pohotovostním stavu. Dojde-

li k jakémukoliv porušení obalu léčiva nebo znehodnocení léčiva např. namočením nebo 
znečištěním, je třeba toto urychleně nahradit novým. Náhradu u HV zajistí pracovník 
provádějící doplňování inventáře hnacích vozidel. 
Lékárnička musí být vybavena seznamem svého obsahu. Každá lékárnička musí být zajištěna 
bezpečnostním závěrem proti možnosti zcizení jejího obsahu ! Bezpečnostní závěr lze zvolit 
podle povahy umístění lékárničky.  

V případě použití obsahu se provede zápis do záznamníku použití zdravotního materiálu 
s uvedením data, účelu, druhu materiálu a příjmení pracovníka, který materiál použil. Tento 
zaměstnanec zajistí v nejbližší možné pracovní době obnovení bezpečnostního závěru, 

popřípadě doplnění použitím chybějícího obsahu. Nebude-li proveden zápis v záznamníku a 
zjistí-li se chybějící zdravotní materiál, považuje se tento případ za zcizení. Na hnacím vozidle 

provede strojvedoucí zápis do Knihy předávky hnacího vozidla a při ukončení směny vyplní 
“hlášenku”.  
Mobilní lékárničky musí být v každém služebním automobilu.  

Za úplnost a použitelnost zdravotnických potřeb a léčiv odpovídá vedoucí příslušného 
pracoviště (úseku) v jehož úseku je lékárnička uložena. To znamená, že na úseku provozu je to 

strojmistr ve směně – vedoucí směny; na úseku oprav mistr, u kterého je lékárnička uložena, 
atd.  
Každé použití zdravotnického materiálu z lékárničky musí být dokumentováno v knize úrazů 
(Protokole šetření úrazu v zaměstnání) nebo v záznamníku drobných poranění. Za provedení 
zápisu odpovídá bezprostřední nadřízený poraněného zaměstnance ! 

Jedenkrát ročně je nařízena kontrola stavu všech lékárniček výkonné jednotky vedoucím této 
organizační složky. Tuto kontrolu provádí vždy Komise při realizaci prověrek BOZP ve smyslu § 
133 Zák. práce. Mimo tuto nařízenou kontrolu provede vedoucí příslušného pracoviště 

minimálně jednou za rok namátkovou kontrolu obsahu a popř. zajistí doplnění obsahu. 
Doplňování obsahu lékárniček zajišťuje vždy útvar MTZ na základě objednávky provedené 
vedoucím příslušného pracoviště, kde se lékárnička nachází.  
Bezp. technik DKV, nebo pověřený zaměstnanec BOZP v PJ, DOM, PS, má mimo ustanovení 
předchozího odstavce povinnost jednou v roce prověřit stav všech stabilních lékárniček. U 
lékárniček mobilních toto provede namátkovou kontrolou.   
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Za mobilní lékárničky silničních vozidel odpovídá zaměstnanec, který má v příslušné PJ, PS, 

DOM na starosti autodopravu. Kontrolu použitelnosti léčiv provádí také řidič, který se takto 
přesvědčí o úplnosti a použitelnosti. Kontrola řidičem se provádí minimálně každých 6 měsíců. 
S výsledkem seznámí zaměstnance majícího na starosti autodopravu v příslušné PJ, DOM, PS. 
Za mobilní lékárničku na hnacím vozidle ve službě odpovídá strojvedoucí. Kontrolu provádí 
zaměstnanec určený přednostou PJ ke kontrole inventáře hnacích vozidel. Dodání 

zdravotnického materiálu zajistí útvar MTZ. 
Za doplnění a vybavení lékárniček podle požadavku vedoucího příslušného pracoviště 
odpovídá oddělení MTZ. 
V DKV se pro poskytování první pomoci svépomocí a vzájemnou první pomocí používají tyto 
zdravotnické záchranné prostředky: 

lékárnička v pevném obalu  (tzv. úplná lékárnička)  
zdravotnická brašna pro vlaky s přepravou cestujících (tzv. lékárnička pro hnací vozidla) 
skříňka první pomoci (tzv. redukovaná lékárnička) 
lékárnička pro služební automobily 
Jiné prostředky první pomoci se v DKV nepoužívají. Zdravotní skříně a nosítka jsou zrušeny bez 
náhrady. 
 
Seznam předmětů lékárniček 

 
Skříňka první pomoci - tzv. “Úplná lékárnička” musí obsahovat : 
 

Určený prostředek počet kusů 

Léčiva  

- dezinfekční roztok ve spreji 1 ks 

- Opthal 1 ks 

obvazový a ostatní materiál  

- gáza hydrofilní sterilní lisovaný 20 cm x 2 m 3 ks 

- náplast hladká 2,5 cm x 5 m 1 ks 

- náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 6 ks 

- obinadlo elastické 10 cm x 5 m 1 ks 

- obinadlo škrtící pryžové (70 cm) 2 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 2 3 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 3 5 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 4 5 ks 

- obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm 1 ks 

- šátek trojcípý 3 ks 

- vata obvazová 50g 1 ks 

pomůcky  

- resuscitační rouška 1 ks 

- rukavice pryžové chirurgické 4 ks 

- nůžky 1 ks 

- špendlíky zavírací antikorozní 10 ks 

- evidenční záznamník 1 ks 
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Redukovaná lékárnička musí obsahovat : 
(určena pro detašovaná pracoviště, dílny, laboratoře, apod.) 
 

Určený prostředek počet kusů 

Léčiva  

- dezinfekční roztok ve spreji 1 ks 

obvazový a ostatní materiál  

- náplast hladká 2,5 cm x 5 m 1 ks 

- náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 10 ks 

- obinadlo elastické 10 cm x 5 m 1 ks 

- obinadlo škrtící pryžové (70 cm) 1 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 2 1 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 4 1 ks 

- šátek trojcípý 1 ks 

pomůcky  

- resuscitační rouška 1 ks 

- rukavice pryžové chirurgické 1 ks 

- špendlík zavírací antikorozní 1 ks 

- evidenční záznamník 1 ks 

ostatní  

- neutralizační roztok (pouze pro laboratoře, akumulátorovny) 1 ks 

 
U lékárniček určených pro laboratoře také vybavte léčivy vztahující se ke konkrétní činnosti 
v dané laboratoři, které vyplývají z bezpečnostních listů používaných látek. 

 
Zdravotnická brašna pro vlaky s přepravou cestujících – tzv. “lékárnička HV” 
 

Určený prostředek počet kusů 

Léčiva  

 - dezinfekční roztok ve spreji 2 ks 

obvazový a ostatní materiál  

 - náplast hladká 2,5 cm x 5 m 4 ks 

 - náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 18 ks 

 - obinadlo elastické 10 cm x 5 m 6 ks 

 - obinadlo škrtící pryžové (70 cm) 5 ks 

 - obvaz hotový sterilizovaný č. 2 10 ks 

 - obvaz hotový sterilizovaný č. 3 10 ks 

 - obvaz hotový sterilizovaný č. 4 10 ks 

 - gáza sterilní 7,5 cm x 7,5 cm 5 ks 

 - šátek trojcípý 6 ks 

pomůcky  

 - rouška s PVC 20 x 20 cm 4 ks 

 - resuscitační rouška 4 ks 

 - rukavice pryžové chirurgické 4 ks 

 - nůžky 1 ks 

 - špendlík zavírací antikorozní 4 ks 

- evidenční záznamník 1 ks 
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Lékárnička pro služební automobily  
 

Určený prostředek počet kusů 

Léčiva  

- dezinfekční roztok ve spreji 1 ks 

obvazový a ostatní materiál  

 - náplast hladká 2,5 cm x 5 m 1 ks 

 - náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 2 ks 

 - obinadlo škrtící pryžové (70 cm) 1 ks 

 - obvaz hotový sterilizovaný č. 2 2 ks 

 - obvaz hotový sterilizovaný č. 3 2 ks 

 - obvaz hotový sterilizovaný č. 4 2 ks 

 - gáza sterilní 7,5 cm x 7,5 cm 1 ks 

 - šátek trojcípý 1 ks 

pomůcky  

 - resuscitační rouška 1 ks 

 - rukavice pryžové chirurgické 1 ks 

 - nůžky 1 ks 

 - špendlík zavírací antikorozní 1 ks 

U lékárniček automobilů lze jejich obsah upravit dle místních požadavků orgánů státní správy. 
Seznam umístění lékárniček  

PJ Liberec   -úplná lékárnička                           -kancelář  strojmistrů Liberec 
        -kancelář mistra běžných oprav 
                    -kancelář mistra oprav ŽKV - ÚTD 

        -kancelář mistrů režijní čet 
       -stanoviště vozmistrů-četařů na  
        4.nástupišti ŽST 

        -chemická laboratoř 
  -služební místnosti horní a dolní  

   stanice lanové dráhy 
  -sekretariát PJ Liberec 
PP Frýdlant v Čechách   -úplná lékárnička                           - místnost lokomotivních čet 

PP Tanvald   -úplná lékárnička                           - místnost lokomotivních čet 
Přednostové PJ (vedoucí PS) zajistí pro PP, která nejsou vyjmenována výše, použití lékárničky 

dotčené železniční stanice dohodou mezi příslušnou UŽST a danou PJ (PS). Nelze-li zajistit 
smluvně použití lékárničky u příslušné ÚŽST, pak se stanoviště musí vybavit lékárničkou 
vlastní. Na všech místech, kde se provádějí opravy akumulátorových baterií a dále v kotelnách 
je vyžadována lékárnička (redukovaná). Tyto lékárničky se zřizují dle nařízení přednosty 
příslušné PJ a nemusí být vyjmenovány tímto opatřením.  

Přehled školení 
 

Zdravotní školení se provádí dle ustanovení Opatření generálního ředitele ČD, s.o., o zdravotní 
péči o zaměstnance č.j.: 60048/2001-O10. Školení je řešeno samostatným opatřením. 
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4.7  Řád nocležen 
Nocležny PJ Liberec jsou umístěny  v sociální budově ve druhém poschodí. V místnosti 

číslo 1 jsou čtyři lůžka , v místnostech číslo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 jsou umístěna vždy dvě lůžka, 
v  místnostech číslo 12 a 13  jsou umístěna čtyři lůžka. Celkem je tedy k dispozici 28 lůžek. 

Kromě toho je ve druhém poschodí místnost č.11, upravená jako jídelní kout. 

V budově vodárny v 1NP jsou umístěny dvě nocležny pro zaměstnance před a po službě. 
Každá místnost je vybavena inventářem dle seznamu inventáře vyvěšeného  v  

místnosti. Jakékoliv  přemísťování inventáře bez souhlasu skladníka DHM je zakázáno. 
Zaměstnanci používající nocležny pro odpočinek jsou povinni zachovávat  čistotu a 

pořádek, nesmějí se chovat hlučně, aby nebyl rušen odpočinek ostatních. V místnostech 

nocležen i na chodbách sociální budovy je zakázáno kouření. V žádném případě není 
dovoleno přinášet a konzumovat na nocležně alkoholické nápoje. Před odchodem  na 
nocležnu se musí  každý, kdo nocležnu použije, ohlásit  v kanceláři strojmistra, kde provede 
zápis do  Knihy obsazení nocležny a  strojmistr mu vydá klíč od přidělené  místnosti. 

V nutných  případech lze poskytnout nocleh  za úplatu  pracovníkům ČD. Povolení k 
tomuto vydává  přednosta PJ nebo jeho zástupce. Poplatky vybírá strojmistr před ubytováním 
podle platného ceníku. Po skončení odpočinku jsou zaměstnanci povinni řádně uzavřít okna, 
uzamknout místnost, klíč nechat ve dveřích a ohlásit ukončení odpočinku u strojmistra. 

Buzení zaměstnanců po odpočinku zajistí strojmistr podle knihy obsazení nocležen 
prostřednictvím  nainstalovaných telefonů v místnostech. 

Úklid nocležen provádí smluvně dodavatel. 
  
Kouření v prostorách nocležen PJ Liberec je přísně zakázáno ! 
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4.8  Organizace čištění vozidel 
Čištění ŽKV musí být přizpůsobeno možnostem a podmínkám PJ Liberec, aby nemohlo 

dojít k nadlimitnímu znečištění odpadních vod ropnými látkami. Musí být provedena taková 
bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ucpání kanalizace hrubými nečistotami. Způsob čištění  
ŽKV  musí být odpovídající danému čistícímu systému odpadních vod v PJ Liberec. 

 
 
Čištění na mycí lávce - kolej 208 
Odpadní vody jsou svedeny kanalizací na čističku odpadních vod (ČOV) umístěnou v hale 

běžných oprav. ČOV Alfa 2,2 eP je konstruována jako flotační čistička s automatickým 

provozem. Toto čistící zařízení zabezpečuje kvalitu odpadní vody pro vypouštění. Po vyčištění 
jsou odpadní vody odvedeny kanalizací na hlavní sběrač městské čističky odpadních vod 
města Liberce. Provádí se zde strojové mytí skříní motorových a přívěsných vozů. Dle potřeby 

se zde myjí skříně motorových lokomotiv. Toto čištění a mytí zajišťuje oddělení oprav PJ. 
Organizaci přístavby žkv na čištění organizuje odbor provozu PJ. 
 
 
Čištění v hale revize  

Práce probíhají na kolejích 201c a 201d. Odpadní vody po mytí jsou svedeny společným 
kanálem na čističku odpadních vod (ČOV) umístěnou v oddělené části mycího pracoviště . 
ČOV Alfa 1,0 eP je konstruována jako flotační čistička s automatickým provozem. Toto čistící 
zařízení zabezpečuje kvalitu odpadní vody pro vypouštění. Čistící zařízení obsluhuje vyškolený 
zaměstnanec čety strojní údržby. Provádí se zde základní a výchozí čištění dle předpisu V71 a  
mytí skříní motorových a přívěsných vozů. Dle potřeby se zde myjí skříně motorových 

lokomotiv. Toto čištění a mytí zajišťuje smluvně dodavatel. 
 
 Čištění na fekální koleji na ÚTD 

Pracoviště fekální koleje na ÚTD slouží pro výchozí a vratné čištění žkv osobní dopravy a 
pro čištění WC těchto vozidel. Obvod tohoto pracoviště zahrnuje koleje č.407, 409, 411 a 413.  

Samotné čištění probíhá na koleji č.413, pod kterou je vybudovaná odkanalizovaná vana 
v délce 70 m a podél které je zřízen rozvod užitkové i pitné vody. Čištění zajišťuje smluvně 
zhotovitel. 
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4.9  Opatření pro provoz v zimních podmínkách 
Základním úkolem všech útvarů v PJ Liberec je zajistit pokud možno bezporuchovou a 

bezproblémovou činnost všech technických zařízení během zimního období. Vzniklé závady je 
nutné co nejrychleji odstranit a obnovit podmínky pro plynulý provoz. V případě přerušení 
provozu v důsledku povětrnostních vlivů se na obnovení provozu podílejí všichni provozní 

zaměstnanci PJ Liberec v rámci své pracovní doby. 
 

Školení zaměstnanců 
Přípravu a školení provozního personálu na provoz v zimních podmínkách zajišťuje 

inspektor pro školení. Zaměstnance údržby ŽKV školí jejich mistři. Školení musí proběhnout 

nejpozději v měsíci září kalendářního roku a musí obsahovat zejména upozornění na zvýšené 
nebezpečí úrazů, které vyplývá ze ztížených podmínek, dodržování předpisu ČD Op 16 (např. 
při svěšování a rozvěšování vozidel na zasněžených kolejích, a to zejména vozidel s 
namontovanými sněhovými pluhy, čištění zařízení, výhybek a výkolejek v kolejišti a apod.). 
Mimořádnou pozornost je třeba věnovat otázce brzd a brždění v zimě, příznakům zamrznutí 
průběžného potrubí, ochraně vozidel a zařízení proti účinkům mrazů, přípustným způsobům 
rozmrazování.  

 

Úprava oběhů vozidel a turnusů lokomotivních čet 
Za úpravu oběhů vozidel a turnusů lokomotivních čet odpovídá zpracovatel GVD. Musí být 
zajištěno řádné vytápění a předtápění vlaků dle harmonogramu daného vlastní potřebou a 
písemnými žádostmi ostatních OJ ČD. S ohledem na hospodárnost je třeba přizpůsobit 
technologii provozních procesů tak, aby sezónní nárůst výkonů vozidel i lokomotivních čet byl 
co možná nejmenší. Na úrovni vedoucího oddělení provozu se určí koleje pro manipulaci 

vlastních i cizích HV v depu a dále se určí jak a kde bude organizováno protáčení spalovacích 
motorů. Vozidla vybavená vlastním automatickým temperovacím zařízením jsou přednostně 
temperována tímto zařízením. 

Svolávací plán štábu zimní ochrany 
Pro operativní řízení provozní práce v zimních podmínkách jsou v sídlech RCP a UŽST zřízeny 

štáby zimní ochrany (ŠZO). Při očekávaných poruchách a překážkách v železničním provozu 
vyhlašuje vedoucí dispečer RCP na žádost vedoucího směny UŽST nebo vedoucího ŠZO UŽST 
tyto stupně zimního opatření (ZO) : 

  1.stupeň - zvýšené nebezpečí ohrožení provozu 
  2.stupeň - překážka v provozu    

Zásady pro činnost ŠZO, zásady pro vyhlašování stupňů ZO a následná opatření po jejich 
vyhlášení pro železniční stanice a SDC obsahuje aktuální „Opatření generálního ředitele ČD 
k zabezpečení přípravy a průběhu železniční dopravy v zimních podmínkách na tratích 
provozovaných ČD, a.s.“ a k němu návazná „Opatření zástupce ředitele odboru 11 pro řízení 
RCP“.  

 
Členem ŠZO je podle možností i zástupce PJ Liberec (nebo DKV Česká Třebová ) : 

ŠZO RCP Č.Třebová =Provozní náměstek DKV Č.Třebová 
ŠZO UŽST Liberec = VOP PJ Liberec 
 Povinností člena ŠZO za provozní jednotku je zúčastnit se jednání ŠZO v případě, bude-
li k tomu vyzván vedoucím ŠZO UŽST a bude-li zřejmé, že jeho účast je nezbytná pro zajištění 
provozu v zimních podmínkách nebo pro odstranění problémů ve spolupráci depa se stanicí 
nebo SDC.  
Na úrovni PJ Liberec lze vyhlašovat výše uvedené stupně ZO pro jednotlivé lokality (PJ, PP) 
samostatně, pokud hrozí vinou povětrnostních vlivů omezení nebo zastavení provozu uvnitř 
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jednotky (výstava na hranice, přístavba na dílnu,...). Bližší podrobnosti k organizaci provozu 

v zimním období uvedeny v aktuálním opatření přednosty provozní jednotky Liberec. 
 
Úklid sněhu, posyp cest 
Protahování komunikací zajišťuje technický úsek cestou smluvního partnera a vlastní 
mechanizací. O nasazení „civilní“ mechanizace na objednávku se rozhoduje operativně na 

úrovni technického oddělení, příp.na žádost strojmistra ve službě. V pracovní dny se 
k dočištění komunikací použije v maximální možné míře vysokozdvižný vozík s radlicí. Za jeho 
nasazení odpovídá mistr režijní čety. 
Prostory, kde nelze nasadit mechanizaci, jsou ošetřovány ručně. Konkrétní rozpis těchto míst 
je uveden v příloze aktuálního opatření přednosty PJ. 

 
Poskytování ochranných nápojů 
Tato problematika je řešena opatření přednosty PJ Liberec pro dané období. 
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4.10  Požadavky na kvalifikaci zaměstnanců DKV 

Viz. Příloha č.10 PŘ DKV Česká Třebová 
k dispozici na: 
C:\Documents and Settings\Sedek\Local Settings\Temporary Internet 

Files\Content.IE5\4TYZ05MN\CT_pril[1].zip 
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4.11  Schéma napájení a dělení trakčního vedení v DKV 

neobsazeno 
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4.12  Provozní řád zdvihacích zařízení a tlakových nádob stabilních 
1. Všeobecná ustanovení 
 

1.1.  Provozní řád zdvihacích zařízení a tlakových nádob stabilních je zpracován na základě 
následujících dokumentů:  

 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 
 Zákona o dráhách (zákon č. 266/1994 Sb.) 
 Vyhlášky ministerstva dopravy č. 100/1995 kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace 
(Řád určených technických zařízení) 

 Vyhlášky č 101/1995 Sb ministerstva dopravy kterou se vydává Řád pro 
zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 
s využitím  

 Platných ČSN  
 Platných TNŽ 
 Platných předpisů ČD a.s. 

 
1.2. Pokud některá zařízení nejsou výjimečně zařazena jako UTZ, řídí se jejich bezpečný 

provoz následujícími dokumenty:  

 Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 
Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003 Sb. 

 Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 
Sb. 

 
2. Zdvihací zařízení 

 
2.1. Zabezpečování prohlídek a zkoušek, revizí a provozních revizí 

Tyto činnosti musí být zabezpečovány ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 100/1995 

Sb., příloha 1-3. Lhůty uvedené v jednotlivých ČSN jsou pro UTZ neplatné, pokud jsou v 
rozporu s termíny dle vyhlášky 100/1995 Sb. Provádění prohlídek, zkoušek, revizí a 

provozních revizí ve stanovených termínech zajišťuje  technik zdvihacích zařízení DKV 
Česká Třebová. Ten písemně nebo telefonicky v předstihu žádá o provedení těchto 
prohlídek oprávněnou osobu a o termínu vyrozumí pracovníka údržby PJ Liberec. 
 

 Prohlídky a zkoušky (v provozu) provádějí fyzické osoby, které mají k této činnosti 

platné osvědčení vydané drážním správním úřadem. 
 Technické prohlídky a zkoušky (nové zařízení na pracovišti) zajišťuje technik 

zdvihacích zařízení DKV Česká Třebová. 
 Revize (se zkušebním břemenem) zajišťuje technik zdvihacích zařízení DKV Česká 

Třebová prostřednictvím revizního technika 
 Provozní revize (bez zatížení) zajišťuje technik zdvihacích zařízení DKV Česká 

Třebová 
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2.2. Technik zdvihacího zařízení 

V PJ Liberec není technik zdvihacích zařízení, činnost technika zdvihacího zařízení 
zajišťuje pro celý obvod PJ technik zdvihacích zařízení DKV Česká Třebová. Činnost technika 
zdvihacích zařízení v obvodu PJ Liberec je zaměřena na: 

 Všechny povinnosti vyplývající z příslušných nařízení a ČSN.  
 Vedení evidence přidělených zařízení.  

 Příprava všech zařízení k provádění prohlídek a zkoušek, revizí a provozních 
revizí. 

 Vedení evidence o jeřábnických a vazačských průkazech a o obsluhovatelích 
zdvihacích zařízení.  

 Provádění namátkových kontrol na přidělených zdvihacích zařízeních a výtazích, 

při které se přesvědčuje o dodržování všech základních norem ohledně zdvihacích 
zařízení a výtahů a o dodržování bezpečnostních  předpisů.  

 Namátkově kontroluje vázací prostředky v souladu s bodem č. 2.8 této 
organizační směrnice.  

 
2.3. Evidence a dokumentace zdvihacího zařízení a výtahů 

Evidence je vedena  technikem zdvihacích zařízení v DKV  Česká Třebová. Dokumentace 
a revizní knihy  jsou uloženy v PJ Liberec  na technickém úseku. 

Deníky zdvihacích zařízení (dále jen ZZ) jsou k dispozici na určených pracovištích. 
 

2.4. Kvalifikace zaměstnanců určených k obsluze zdvihacích zařízení a  výtahů 

Odborná, teoretická kvalifikace jeřábníků, vazačů, obsluhovatelů, dozorců a řidičů  
výtahů  se zajišťuje základním teoretickým  školením a praktickým zaučením. Dále se jeřábníci 
a vazači zúčastňují pravidelně 1x ročně opakovaného školení. Obsluhovatelé se zúčastňují 

opakovaného školení vždy po 5 letech (v roce končící na 0 a 5). 
Praktický zácvik pro jeřábníky, vazače a obsluhovatele musí provádět osoba, která tuto 

funkci vykonává nejméně 2 roky. Tuto osobu  určí mistr  oprav  nebo vedoucí údržby DLHM 

podle zařazení nového pracovníka. V PP tuto osobu určuje po domluvě s technikem zdvihacích 
zařízení v DKV  Česká Třebová vedoucí příslušného PP. 

Doba praktického zácviku: 
 u jeřábníků nejméně 30 hodin  (pro jeřáb EDK 10/2 Kirow  to je 80 hodin) 
 u  vazačů a dozorců výtahů nejméně 10 hodin 

 u obsluhovatelů a řidičů výtahů nejméně 1 hodina. 
Jeřábnický průkaz vydává revizní technik, vazačský průkaz  technik zdvihacích zařízení 

DKV. Platnost průkazu končí nejpozději po 13 měsících poslední účasti na opakovaném 
školení, pokud se pracovník nezúčastní do této doby nového opakovaného školení. Výjimku 
lze udělit pouze v případě nemoci nebo rekreace. Pracovník se musí dostavit po ukončení 
nemoci nebo rekreace k technikovi zdvihacích zařízení, který zabezpečí náhradní proškolení a 
potvrdí účast do průkazu. Do doby nepotvrzení nemůže pracovník vykonávat pracovní činnost 

jeřábníka, vazače a obsluhovatele. Za dodržování tohoto bodu zodpovídá příslušný mistr 
oprav nebo vedoucí údržby DLHM. Odborná kvalifikace obsluhovatelů ZZ a řidičů  výtahů  se 

nedokladuje. 
 základní školení jeřábníků zajišťuje technik zdvihacích zařízení v DKV Česká 

Třebová prostřednictvím oprávněné osoby 
 základní školení vazačů a obsluhovatelů zajišťuje technik zdvihacích zařízení 

DKV prostřednictvím oprávněné osoby, případně provede toto školení sám. 
 opakované školení jeřábníků, vazačů a obsluhovatelů zajišťuje technik 

zdvihacích zařízení DKV prostřednictvím oprávněné osoby. 
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Evidence školení, jeřábnických a vazačských průkazů a evidence obsluhovatelů zdvihacích 

zařízení je vedena dle pokynů technika zdvihacích zařízení DKV Česká Třebová na personálním 
oddělení PJ Liberec. 
 

2.5. Údržba a opravy zdvihacího zařízení, plošin 

Provádění údržby zajišťuje údržbářská (režijní) četa mimo údržby elektrických částí, 

kterou zabezpečuje smluvně SDC. Preventivní údržba je prováděna na každém zařízení 
nejméně 1x ročně na základě plánu prováděné údržby. Rozsah je prováděn dle pokynů od 
výrobce. Za provádění údržby odpovídá vedoucí údržby (režijní čety), který toto zapisuje do 
deníku ZZ.  Větší opravy se zajišťují u oprávněných externích dodavatelů po dohodě s 
technikem zdvihacích zařízení DKV Česká Třebová. 

 
2.6. Údržba a opravy výtahů 

Údržbu výtahu provádějí proškolení zaměstnanci režijní čety.  

 
2.7. Konstrukce, provoz, údržba a opravy patkových zvedáků 

Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz jsou zabezpečovány dle ČSN 27 0808. 
Údržbu a opravy zajišťuje údržbářská (režijní) četa. Pravidelně provádí 1x za 3 měsíce měření 
vůle nosných matic, které se zapisuje do deníku ZZ a do revizní knihy. Ta je k dispozici u 

vedoucího údržby DLHM, který zápisy provádí. Obsluha zvedáků provádí dle podmínek 
využívání zařízení a podle rozhodnutí mistra čištění a úklid pracovního místa zvedáků. Lhůty 
zkoušení jsou v souladu  s ČSN 27 0808 kap. 11. 

 
2.8. Vázací prostředky 

Potřebu a případný nákup vázacích prostředků zajišťuje vedoucí MTZ po dohodě 

vedoucím údržby DLHM, případně technikem zdvihacích zařízení DKV Česká Třebová. Evidenci 
o vydání vázacích prostředků  vedou pracovnice skladu. Ke každému lanu musí být dodán 
atest lana, který po dodání předá sklad vedoucímu údržby DLHM. Lano vydané do provozu 
musí být opatřeno evidenčním číslem a údajem o základní nosnosti. Vyřazování vázacích 
prostředků provádí příslušný vedoucí pracovník (mistr), kterému byl tento vázací prostředek 

přidělen a který tuto skutečnost oznámí vedoucímu údržby DLHM. Ocelové lano je nutné 
vyřadit dle kritérií  závazně uvedených v ČSN ISO 4309  (27 0056) pro ZZ. 

Lano se vyřazuje: 

- druh a počet zlomených drátků je větší než je přípustné 
- jsou-li zlomené dráty v ukončení lana 

- výskyt zlomených drátů je soustředěn do jednoho místa 
- intenzita zvyšujícího se výskytu zlomených drátů 
- přetržení jednoho pramene lana 
- zmenšení průměru lana a zhoršení stavu duše lana 
- snížená pružnost lana 

- vnější a vnitřní upotřebení 
- vnější a vnitřní koroze 

- deformace 
- poškození vzniklé elektrickým obloukem, žárem  
- míra zvětšení stálého prodloužení 

Při posuzování celkového stavu lana je nutno vzít v úvahu vliv všech zjištěných  závad. O 
vyřazení dalších vázacích prostředků (řetězy, konopná lana nebo jiné vázací prostředky) 

rozhoduje  technik zdvihacích zařízení DKV Česká Třebová, popř. vedoucí údržby DLHM na 
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požádání příslušného mistra. Lano nebo jiný vázací prostředek kontroluje vazač před každým 

prvním použitím ve směně, dále 1x za 3 měsíce příslušný mistr, namátkově technik zdvihacích 
zařízení DKV a vedoucí údržby DLHM PJ Liberec. Pro ocelová lana platí norma ISO 4309-ČSN 
27 0056, která je v resortu dopravy v některých bodech závazná. 

 
2.9. Průkazy způsobilosti UTZ zdvihacích 

Jsou vydávány Drážním úřadem po podání žádosti podepsané za DKV Česká Třebová (PJ 
Liberec) vrchním přednostou, popř. prostřednictvím inspektorů ČD, a.s. (TÚČD). Průkaz 
způsobilosti je vydáván v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 266/1994Sb., o dráhách. Jeho 
platnost se prodlužuje po podání žádosti na Drážní úřad a doložené: 

- protokolem o úspěšné prohlídce a zkoušce vykonané inspektorem DÚ, fyzickou osobou 

s příslušným oprávněním 
- originálem průkazu způsobilosti 

Lhůty platnosti sleduje technik zvedacích zařízení DKV  Česká Třebová. 

 
 

3. Tlakové nádoby 

3.1. Zabezpečování prohlídek a zkoušek, revizí a provozních revizí 

 Za technický stav, zkoušky, prohlídky a revize tlakových  nádob stabilních, 

podléhajících dozoru DÚ zodpovídá technik tlakových zařízení DKV Česká Třebová. 
Ten také písemně nebo telefonicky v předstihu žádá o provedení těchto prohlídek 
oprávněnou osobu a o termínu vyrozumí pracovníka údržby PJ Liberec. 

  Za technický stav, zkoušky, prohlídky a revize tlakových  nádob na ŽKV, 
podléhajících dozoru DÚ zodpovídá IŽD odd.oprav PJ . 

 

3.1.1. Provozní revize 

Při provozní revizi u tlakových zařízeních se provádí kontrola tlakového zařízení  za 
provozu, zaměřená na stav a funkčnost tlakového celku včetně bezpečnostní výstroje.  
Provozní revize stabilních tlakových nádob stabilních provádí technik tlakových zařízení DKV 
Česká Třebová. Provozní revize tlakových nádob na ŽKV revizní technik DKV Česká Třebová. 

 
3.1.2. Prohlídky a zkoušky 

Provádění prohlídek a zkoušek, včetně vnitřních revizí zajišťují v souladu se zákonem č. 

266/1994 Sb. pověření inspektoři. Časové intervaly revizí tlakových zařízení  určuje příloha č. 
1, časové intervaly prohlídek a zkoušek tlakových zařízení určuje příloha č. 3 Vyhlášky 

100/1995 Sb. Prohlídce a zkoušce mimo časový interval stanovený v příloze č. 3 Vyhlášky 
100/1995 Sb podléhá zařízení: 

 po přemístění, předcházela –li demontáž, 

 nebylo-li více než dva roky v činnosti, 

 po mimořádné události s vlivem na provozní způsobilosti a bezpečnost zařízení 

Zpráva o revizi vyhotovená revizním technikem obsahuje vždy přesné označení zařízení , 
zaměření revize, obchodní jméno provozovatele zařízení, umístění zařízení, zjištěný stav 
zařízení, vyjádření o provozní způsobilosti zařízení, jméno, příjmení a podpis revizního 
technika, číslo jeho osvědčení a datum, kdy byla revize provedena. 
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3.1.3. Odborný technický dozor 

Pověření inspektoři provádějí odborný technický dozor tlakových nádob, spolupracují s 
odborem DÚ. Kontrolují činnost  pracovníků zodpovědných za provoz tlakových nádob.  
Provádějí namátkové kontroly tlakových nádob v mezidobích  revizí a zkoušek. V případě, že 
provozované tlakové nádoby ohrožují bezpečnost osob nebo majetku, odstavují tyto z  

provozu. Zajišťují plnění dalších souvisejících úkolů, při jejichž  plnění se řídí ČSN 690010, ČSN 
690012, předpisem M7, V4, V5 a  Op 16. K zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu 
tlakových nádob jsou určeni pracovnicí zodpovědní za provoz a  obsluhu nádob.  

 
3.1.4. Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky na nádobách provádí pověření inspektoři, na základě požadavků 
technika tlakových zařízení DKV Česká Třebová.  

 

3.2. Technik tlakových zařízení 

V PJ Liberec neobsazeno 
 
3.3. Evidence a dokumentace tlakových nádob 
Tlakové nádoby které se provozují dle Zákona o dráhách (zákon č. 266/1994 Sb.) a Vyhlášky 

ministerstva dopravy č. 100/1995 mají platný průkaz způsobilosti vydaný drážním správním 
úřadem, jsou-li splněny tyto podmínky provozní způsobilosti: 

 provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek, 
 zajištění řádné a bezpečné funkce obsluhou, 
 trvalé dodržování provozně technických parametrů podle technické dokumentace. 

Osvědčení o materiálu a o tlakové zkoušce vzduchojemu s průkazem způsobilosti určeného 

technického zařízení jsou uloženy: 
 U tlakových nádob ŽKV v dokladech ŽKV na oddělení oprav 
 U tlakových nádob stabilních u vedoucího údržby DLHM PJ Liberec 

 
3.4. Kvalifikace zaměstnanců určených k obsluze tlakových zařízení 

Obsluhou, údržbou a opravami zařízení může být pověřena jen osoba, která byla s činností na 
zařízeni řádně seznámena, prakticky zacvičena a přezkoušena. Obsluhovatelé se pravidelně 
(jedenkrát za tři roky) zúčastňují školení z normy ČSN 690012. Odpovědnost za školení 

pracovníků má technik tlakových zařízení DKV Česká Třebová evidenci školení vede personální 
oddělení PJ Liberec. 

Revize, prohlídky a zkoušky vzduchojemů za provozu mohou provádět pouze fyzické osoby, 
které mají platné osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává 
drážní správní úřad. Tato odborná způsobilost se po 5-ti letech obnovuje  příslušnou atestační 
zkoušku na drážním správním úřadě . 
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4.13  Metrologický řád 
Metrologický řád DKV Česká Třebová je zpracován jako samostatný dokument. 

Rozpracovává do podmínek DKV předpis ČD M 15. 
K dispozici na: http://intranet.dkv.cst.cd.cz/SOUBORY/MR2006/MR12_2006.pdf 

http://intranet.dkv.cst.cd.cz/SOUBORY/MR2006/MR12_2006.pdf
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4.14 MÍSTNÍ PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY pro EPZ na ÚTD 

pro  provoz,  obsluhu a práci na elektrických  pevných napájecích  zařízeních 

kolejových  vozidel a  vlakových souprav EPZ 

v objektu areálu PJ Liberec na ÚTD. 

 
MPBP byly vydány SDC Liberec jako samostatný dokument pod č.j.7894/99 ze dne 
15.12.1999. Pravidelnou aktualizaci zajišťuje SEE. V provozní jednotce Liberec jsou 
dvě aktualizovaná a opravovaná vydání MPBP – 1x na odboru oprav u revizního  
elektrotechnika, 1x na technickém odboru – obě v tištěné verzi. 
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4.15  Přehled míst se zúženým průjezdným profilem a zúženým volným schůdným a 
manipulačním prostorem v obvodu PJ Liberec 

A)  Zúžený průjezdný profil Z-G ČD   (překážky do 2 200 mm od osy koleje) 
LIBEREC 

Kolej č. Překážka  Vzdálenost překážky  Délka překážky  

  s místem určení od osy koleje v mm v mm 

202 vrata HBO směrem od skladu 2140 1000 

202 vrata HBO směrem od skladu PHM 2180 700 

202 stojan olejového hospodářství v HBO 2115 2x1250 

202 stojan na plnění užitkové vody 2000 300 

204 vrata haly běžných oprav 2100 1000 

206 vrata haly běžných oprav 2180 700 

204 stojan na plnění užitkové vody 2000 300 

208 Lávka pro údržbu žkv 1850 26500 

210 stojan na plnění užitkové vody 1850 300 

201 zábradlí u budovy strojmistrů 1700 6300 

201a vrata budovy revize 1630 1000 

201b vrata budovy revize 1650 1000 

201c vrata budovy revize 1650 1000 

201d vrata budovy revize 1650 1000 

407 

stojan předtápěcího proudu - slepá 

zásuvka 1900 250 

204u klec na kola 2220 3000 

206u vrata remízy ÚTD 2x 1700 600 

206u lokomotivní zvedáky v hale vývazů 2100 20000 

208u vrata remízy ÚTD  1700 600 

210u vrata remízy ÚTD 2x 1700 600 

201u lokomotivní zvedáky v hale vývazů 2100 20000 

TANVALD 

Kolej č. Překážka s místem určení  Vzdálenost překážky 

od osy koleje v mm 

Délka překážky     v 

mm 

9 rampa u koleje č. 9 1720 30000 

TURNOV 
V PP Turnov PJ Liberec neprovozuje žádné kolejiště. 
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B)  Zúžený volný schůdný a manipulační prostor   

(překážky 2 200 až 3 000 mm od osy koleje) 
LIBEREC 

Kolej č. Překážka  Vzdálenost překážky  Délka překážky  

  s místem určení od osy koleje v mm v mm 

201 vjezd do haly výdeje PHM 2600 280 

201 

oplocení suchého odporu a úložiště 

písku 2700 33000 

201 přístavek haly běžných oprav - rozvodna 2600 14500 

201 

přístavek haly běžných oprav -

rychloměry 2650 18200 

201 budova strojmistrů 2750 18000 

201 zábradlí u sociální budovy  2250 3600 

201a rozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2220 500 

201b rozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2220 500 

201e osvětlovací sloup 2500 300 

201e rozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2220 500 

301 el. rozvaděč u hranic depa 2500 1200 

301 roh budovy vodárny  2850 1000 

301 trubka čichačky plynovodu 2850 100 

202 rozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2300 500 

204 stojan olejového hospodářství v HBO 2300 1250 

204 3x rozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2300 500 

206 stojan olejového hospodářství v HBO 2220 1250 

206 3xrozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2220 500 

206 lávka pro údržbu žkv 2600 25600 

208 venkovní zásuvkový stojan  2650 1000 

208 3xrozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2220 500 

210 4xrozvaděč nabíjecího proudu pro KŽV 2220 500 

3 stojan na plnění užitkovou vodou 2700 300 

312 vrata suchého odporu od skladu PHM 2300 2500 

312 lávka pro údržbu žkv u suchého odporu 2400 12600 

312 ohrada bývalého úložiště písku 2700 7500 

312 vrata suchého odporu od truhlárny 2600 2700 

312 budova truhlárny a pískárny 2850 22000 

312 budova strojmistrů 2600 10000 

201u ocelová konstrukce jeřábu 20T 2700 2500 

201u oplocení topného stojanu 2700 38000 

201u vrata v oplocení topného stojanu 2600 2700 

202u ocelová konstrukce jeřábu 20T 2800 2500 

204u rozvaděč rozvodu nabíjecího proudu 2600 400 

204u rozvaděč rozvodu nabíjecího proudu 2600 400 

204u budova mistrů a posunovačů 2500 18300 

206u budova mistrů a posunovačů 2600 18300 

206u vrata haly vývazů  2500 400 

206u 

ocel.sloup konstrukce jeřábu nad 

kol.206u 2300 150 

208u 

ocel.sloup konstrukce jeřábu nad 

kol.206u 2300 150 

206u pojízdný jeřáb v krajní poloze 2800 5000 

206u žebřík k jeřábu 2t 2700 600 

210u potrubní most na zdi haly 2600 12000 
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210u žebřík k jeřábu 2t 2600 550 

výh.415 přístřešek posunovače ÚTD 2700 800 

407 stojany předtápěcího zařízení   2700 3000 

409 

stojan předtápěcího proudu - slepá 

zásuvka 2500 300 

411 rozvaděče nabíjecího proudu 2500 3x400 

413 rozvaděče nabíjecího proudu 2500 3x400 

FRÝDLANT V ČECHÁCH 
Kolej č. Překážka  Vzdálenost překážky  Délka překážky  

  s místem určení od osy koleje v mm v mm 

201 ocelová konstrukce čerpací stanice PHM 2700 5500 

TANVALD 
Kolej č. Překážka  Vzdálenost překážky  Délka překážky  

  s místem určení od osy koleje v mm v mm 

9 sloup venkovního osvětlení (u výhybky) 2300 300 

9 

sloup venkovního osvětlení (proti 

kanceláři)) 2470 300 

9 vodní stojan pro plnění lokomotiv 2500 300 

TURNOV 
V PP Turnov PJ Liberec neprovozuje žádné kolejiště. 
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4.16  Provozní řád stáčení a výdeje PHM 

MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADU Č.j.: 977/08 - DKV ČT 

 

Pracoviště: Sklad PHM (skladování, stáčení a výdej paliva) 

Sklad PHM a tankovací stanice je sestavou těchto zařízení: 

 naftové nádrže 

 zařízení pro stáčení nafty 

 zařízení pro výdej (zbrojení) nafty 

 spojovací potrubí 

 nádrž na olej 

 signalizační a indikační systém INDIKON – Harrier 3 

Dodavatel:  

 TEO s.r.o. Hradec Králové 

 Tatsuno-Benč a.s. Blansko 

 UniCODE systéme s.r.o. Třebíč 

 INDIKON s.r.o. Heřmanův Městec 

 BMS 1 s.r.o. Chrudim 

Údaje o dodavatelích jednotlivých zařízení jsou k dispozici v technické dokumentaci, která je 

uložena v kanceláři technického úseku. 

Umístění zařízení: 

Technologie PHM je umístěna v prostoru mezi halou běžných oprav a vodárnou. Na objekty 
výdeje a stáčení navazují zpevněné plochy, pod kterými jsou uloženy podzemní nádrže 
a technologické kanály s potrubím a elektrickými rozvody. Sklad PHM patří evidenčně 
pod sklad paliv a maziv PJ Liberec (421818/981). 

Popis zařízení:  

Podrobný popis celého zařízení i pro případy poruch a havarijních stavů (úniků ropných 
látek) je uveden v Provozně manipulačním řádu č.j. 196/1996. 

a) Skladovací podzemní nádrže: nádrže jsou uloženy pod panelovou plochou za halou 

běžných oprav. Nádrže jsou uloženy na betonové základové desce. Kapacita nádrží 
je 4 x 100 m3, z toho 2x 100 m3 je možno použít po úpravě odvzdušňovacího 
potrubí pro skladování hořlavin I. třídy. Pro skladování oleje je použita dělená nádrž 
2 x 25 m3, kde je v jedné polovině skladován motorový olej a ve druhé polovině se 
skladuje použitý (vyjetý) olej. Polovina nádrže pro nový motorový olej je zapojen do 
systému olejárny (výdejny olejů), druhá polovina je napojena na systém zařízení 
pro vypouštění oleje z žkv mezi kolejemi č. 204 a 206 v hale běžných oprav. Nádrže 
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jsou dvouplášťové, vybavené zařízením INDIKON, které hlídá případný únik 

ropných látek, nebo vniknutí vody do meziplášťového prostoru. Nádrže jsou 
opatřeny izolací ze sklobitu a nátěry, stavebně a provozně vyhovují ČSN 65 0201, 
ČSN 75 3415 a ostatním normám z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 

b) Objekt výdeje: Je to otevřená hala se dvěma průjezdnými kolejemi č. 201 a 202. 
Objekt je zabezpečen proti úniku ropných látek tak, že pod podlahovými rošty je 
umístěna záchytná jímka (v souladu s ČSN 65 0201), která je propojena s havarijní 
jímkou v objektu stáčení. V hale jsou instalovány tři výdejní stojany. U koleje č. 201 
výdejní stojan dvouproduktový o výkonu 2 x 80 l/min pro zbrojení lokomotiv a 
motorových vozů, z nichž jeden je určen pro zbrojení LTO osobních vozů. Stojan je 
propojen se dvěmi satelitními moduly o výkonu 40 l/min. na druhé straně koleje 
pro výdej nafty a LTO pro osobní vozy. Samostatně je zde umístěn stojan 

velkovýdeje o kapacitě 130 l/min a je propojen pouze na jednu skladovací nádrž. 
Tato nádrž je označena modrou barvou.V případě,že v této nádrži není nafta, tak 
nelze z tohoto stojanu vydávat. U koleje č. 202 je výdejní stojan jednoproduktový o 
výkonu 80 l/min se satelitním modulem o výkonu 40 l/min, který dovoluje zbrojit 
pouze na druhé straně koleje. 

c) Objekt stáčení: Je to rovněž otevřená hala, do které je zaústěna kusá kolej č.212. 
Pod touto kolejí je situována havarijní jímka o objemu 41,5 m3. Hala je vybavena 
technologickým zařízením pro stáčení železničních cisteren do podzemních nádrží. 
Technologické zařízení umožňuje rovněž plnění automobilových cisteren a je zde 
zároveň umístěn stojan pro výdej nafty do silničních vozidel o výkonu 50 l/min. Na 
objekt stavebně navazuje strojovna (přístavek), kde jsou umístěna čerpadla, 
rozvody, vlastní technologické zařízení pro stáčení, ovládací zařízení pro stáčení, 
ovládací zařízení a elektrický rozvaděč. Objekt stáčení je spojen technologickým 

kanálem s jednotlivými skladovými nádržemi. 

d) Spojovací potrubí : Potrubní rozvody jsou uloženy v nepropustných 

technologických kanálech s možností vizuelní kontroly, které jsou vyspádovány do 
vybírací jímky na konci technologického kanálu. Technologické kanály jsou 
opatřeny rovněž sondou zařízení INDIKON se zvukovou i optickou signalizací 
v případě úniku ropných látek. Každá nádrž má vlastní stáčecí potrubí s čerpadlem, 
filtry, odlučovačem vzduchu a počítadlem. Potrubí je možno využít pro zpětný 
výdej z nádrží do cisterny (železničních i automobilových). 

e) Integrovaný měřící a indikační systém: Je určen pro nepřetržité sledování výšky 
hladiny v nádržích, těsnosti meziplášťových prostorů a indikaci úniku ropných 
látek. Získané údaje se zobrazují na znakovém displeji a na sloupcích svítivých diod 

v procesorové skříni na stěně objektu výdeje. Svítivé diody kontinuálně v barevném 
rozlišení signalizují havarijní úroveň hladiny, úroveň naplnění 95%, úroveň hladiny 
5% a přítomnost vody v nadlimitním množství. Objem nádrží je zobrazován 
v rozlišení 10 l. Manuální měření výšky hladiny v nádržích pomocí měřicí tyče je 
orientační. 

Obsluha zařízení PHM 
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Stáčení pohonných hmot (motorové nafty, LTO, motorového oleje ) z kolejových 

cisteren provádějí pouze určení – vyškolení zaměstnanci podle “Manipulačního řádu 
PHM” č.j. 45/1996 ze dne 4.1.1996, který je přílohou k tomuto provoznímu řádu. 
Obsluha čerpací stanice se řídí “Všeobecnými zásadami pro obsluhu čerpacích stanic 
č.j. 65/1996 ze dne 5.1.1996, který je rovněž přílohou tohoto provozního řádu. 
Výdej a sběr motorového oleje provádějí rovněž určení – zaškolení zaměstnanci, kteří 
se řídí “Manipulačním řádem” č.j. 119/1996 ze dne 9.1.1996. 
Na pracovišti PHM jsou vyvěšeny v předepsaném rozsahu výňatky z Manipulačních 
řádů zařízení, Požárního řádu, Poplachové směrnice a údaje “Požární hlídky” a “Plánu 
havarijních opatření”. V případě havarijního úniku ropných látek se zaměstnanci řídí 
“Plánem havarijních opatření a Směrnicí ČD M 32 k ochraně životního prostředí před 
znečištěním nebezpečnými látkami, schválené generálním ředitelem ČD s.o. dne 
30.11.2004 
Stáčené, uskladňované a vydávané kapaliny 

 Viz tabulka v příloze. 
Havarijní zabezpečení 
Při rozlití či úniku ropných látek použít sorbenty schopné vázat ropné látky, například 
VAPEX, PETRO-EX, OIL JAGER, Chezakarb, Rop-ex, Cansorb a jiné. 
 Znečištěný sorbční materiál umístit jako nebezpečný odpad do vyhrazené 
nádoby na pracovišti. Podrobnosti jsou uvedeny v “Manipulačním řádu čerpací 
stanice” a “Plánu havarijních opatření”. Při havarijním úniku, násilném poškození 
zařízení je nutno vždy plnit “Ohlašovací povinnost” v souladu s předpisy ČD (směrnice 
M32) a ohlašovacího plánu. 
 Dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými 
nebezpečnými látkami a chemickými přípravky nejsou splněny podmínky pro zařazení 
objektu či zařízení do evidence pro účely prevence závažných zařízení a působnost 

tohoto zákona se tudíž na zařízení PHM nevztahuje. 
Zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců: 
Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je umístěna v kanceláři mistra haly běžných 

oprav. Umyvadla s tekoucí pitnou vodou jsou umístěna v hale běžných oprav (nejbližší 
v olejárně). 
V případě vzniku mimořádné události (poškození zdraví) je nutno postupovat 
v souladu s předpisy ČD a ohlašovacím plánem. 
Protipožární opatření 
 V prostorech PHM je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 
ohněm. Při práci je nutno používat nástroje v nejiskřivém provedení. 
 Největší nebezpečí z hlediska požární ochrany vznikají v prostoru stáčecího 
zařízení při vyprazdňování železničních nádržkových vozů nebo podzemních nádrží, 
při plnění nádrží železničních kolejových a silničních cisternových vozidel. 

V prostorách a okolí přečerpávacího stanoviště, haly čerpací stanice (výdeje PHM) a 
nádrží je v okruhu 10 m zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.  
Nesmějí zde být skladovány žádné hořlavé materiály a další materiál nesouvisející 
přímo s provozem skladu.  
Provádět svářečské práce a práce s otevřeným ohněm lze za dodržení všech 
ustanovení Vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
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bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, a ustanovení 

souvisejících ČSN.  
Při práci je nutno používat nástroje v nejiskřivém provedení. 
 Vznik požáru musí být ohlášen dle “Ohlašovacího plánu PJ Liberec”, dále se 
zaměstnanci řídí požárními poplachovými směrnicemi vyvěšenými na pracovištích. 
 Pro prvotní hasební zásah jsou na pracovištích rozmístěny 3 ks pojízdných 
hasicích přístrojů 2x S 30 a nad vstupními vraty do HBO, pro nedostatečnou 
odstupovou vzdálenost, instalováno stabilní hasicí zařízení – vodní clona. 
K hasicím přístrojům a SHZ musí být trvale volný přístup. 
  Podrobné údaje o skladovaných látkách a dalším zabezpečení pracovišť jsou 
uvedeny v “Požárním řádu”, “Identifikačních listech nebezpečného odpadu” a 
“Bezpečnostních listech” skladovaných látek, které dodává výrobce či dodavatel a 
které jsou v příloze tohoto provozního řádu. 
Vznik odpadních vod, odpadů a škodlivých látek: 

Při normálním provozu nevznikají žádné odpadní vody, mimo případu odvodňování 
nádrží. Povětrnostními vlivy se v záchytné jímce mohou hromadit znečištěné dešťové 
vody – tyto je nutno vyčerpat přes čistírnu odpadních vod v hale běžných oprav. 
Při příjmu a výdeji pohonných hmot není zabezpečeno odsávání par - pro naftu není 
vyžadováno. Pouze dvě nádrže, které mohou být využity pro uskladnění hořlavin 1. 
třídy, mají rekuperační potrubí, tzn. že páry nad hladinou v nádrži jsou odváděny do 
vyprazdňující se cisterny a s tou se odvezou. 
Při úkapech, drobném úniku nebo havarijních stavech vzniká po nasorbování ropných 
látek na sorbent nebezpečný odpad určený ke zneškodnění podle “Manipulačního 
řádu”pro obsluhu sběrné (vybírací) jímky, sbírání ropných látek ze záchytné jímky pod 
výdejními stojany a nakládání s těmito odpady. Klasifikace odpadů je prováděna 
v souladu s legislativními předpisy. Předávání odpadů ke zneškodnění je řádně 

dokladováno dle prováděcích vyhlášek zákonu o odpadech a uskutečňuje se na 
základě smluvních vztahů s akreditovanými firmami. 
Pokyny bezpečnosti práce 

Se zařízeními PHM (stáčení, výdej, skladování) mohou pracovat pouze poučení 
zaměstnanci oprávnění k manipulaci se zařízeními PHM v rámci svých pracovních 
činností. Při práci je nutné používat předepsané ochranné pracovní pomůcky a 
prostředky. 
V olejárně mohou pracovat pouze určené osoby seznámené s bezpečností práce ve 
skladu. Při práci je nutné používat předepsané ochranné pracovní pomůcky a 
prostředky. 
 Ve všech prostorech olejárny je nutno dodržovat pořádek, mastné hadry je 
nutno skladovat v určených označených nádobách. 
Při jakémkoliv zasažení osob skladovanou látkou je třeba postupovat dle 

bezpečnostního listu příslušné látky. Bezpečnostní listy uskladněných látek jsou 
přílohou tohoto provozního řádu.  
V prostoru čerpací stanice PHM a při manipulaci s uskladněnými látkami je zakázáno 
kouřit, jíst, pít, používat otevřeného ohně. 
 Při práci v PHM se nakládá z chemickými látkami ve smyslu zákona o 
chemických látkách a přípravcích č. 157/1998 Sb.. Podle tohoto zákona jsou látky, se 
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kterými se nakládá, klasifikovány jako nebezpečné a zdraví škodlivé. Podrobné údaje 

jsou uvedeny v bezpečnostních listech těchto látek. 
Provozní řád PHM je ve smyslu systému EMS, normy ČSN EN ISO 14001 (a jejím 
článkem 4.4.6 – řízení provozu) řízeným dokumentem, je zpracován a udržován 
v souladu se zavedením systému EMS a odpovídá zásadám odsouhlasené 
environmentální politiky a ochraně životního prostředí. 
Provozní řád je dokumentem EMS 3. úrovně dle směrnice S-EMS “Zásady pro jednotné 
vydávání řídících dokumentů.” 
Příloha č.1 uskladněné látky – tabulka, druhy nebezpečného odpadu, základní 
předpisy, podle kterých byl PŘ zpracován 
Příloha č.2 stanovení zodpovědnosti za provoz skladu a bezpečnost práce, 
proškolení zaměstnance, stanovení odpovědnosti, komunikace a pravomocí při 
mimořádných situacích  
Příloha č.3 Provozně manipulační řád PHM a podmínky provozu dodavatele. 

Příloha č.4 Manipulační řád PHM pro obsluhu sběrné jímky, sbírání ropných látek ze 
záchytné jímky pod výdejními stojany a nakládání s odpady 
Příloha č.5 Plán havarijních opatření PHM 
Příloha č.6 bezpečnostní listy uskladněných látek 
Příloha č.7 identifikační listy nebezpečného odpadu 
Příloha č.8 Manipulační řád – “Pokyny pro obsluhu při stáčení a výdeji PHM” 
Příloha č.9 Postup při výdeji nafty pro strojvedoucí ... 
Příloha č.10 Požární řád PHM 
Příloha č.11 záznam o revizích, kontrolách, údržbě a opravách 
Příloha č.12 Revize dokumentu místní provozní řád skladu – sklad PHM 
Přílohy jsou uloženy na odd.zásobování PJ Liberec a dotčených pracovištích. 
Počet stran: 6 Počet příloh: 12 

Provozní řád nabývá platnosti:      V Liberci dne : 31.5.2008  
Zpracoval: Jana Procházková, zásobování PJ Liberec 
Provozní řád schválil: 

 Ing. Jiří Slezák 
 vrchní přednosta DKV Česká Třebová 
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4.17  Provozní řád pískárny PJ Liberec 

Obecný popis technologie 
Technologie řeší dopravu suchého písku do  zásobníků písku z obou stran  koleje č. 

201, je složena z násypky, lanového dopravníku, komorového podavače, dopravního 
potrubí, zásobníku s prachovým filtrem, vzduchových a pojistných armatur. 
Suchý písek je uložen v přepravních vacích na paletách v temperované místnosti 

pískárny. Pomocí paletového vozíku se paleta s pískem umístí v dosahu ručního 

jeřábu, vak se pomocí přípravku zavěsí a zvedne nad úroveň hrany násypky, spustí se 

lanový dopravník, poté se  rozváže výsypný rukáv na vaku a písek se pomalu sype do 

zásobníku. tak, aby byl plynule přemisťován do komorového podavače.  

Po naplnění komorového podavače obsluha vybere zásobník, který se má plnit a 
spustí pneumatickou dopravu. V tom případě se komorový podavač automaticky 
uzavře a prostřednictvím  vzduchu o malém tlaku se vytvoří tekutá směs vzduchu a 
písku, která je dopravním potrubím přemístěna do zásobníku. Přebytečný vzduch je 
odveden přes samoregenerační prachové filtry do ovzduší.   

Do ŽKV je písek plněn samospádem, obsluhující pracovník (strojvedoucí) ovládá 
klapku umístěnou pod násypkou pomocí tlačítka. 

 
Pro provoz pískárny je nutné zabezpečit napájení rozvaděčů RMO1 a RT1. 

Rozvaděč RMO1 slouží pro provoz pneumatické dopravy písku a pro plnění ŽKV. 
Rozvaděč RT1 napájí vytápění a lanový dopravník. 

 
 
Objednání a uložení písku 
Za udržování dostatečné zásoby suchého písku, vzhledem k ročnímu období, 

zodpovídá vedoucí MTZ PJ Liberec. Dopravu a uložení písku zprostředkuje technický 
úsek PJ Liberec.  V případě, že písek je skladován ve dvou vacích nad sebou, je nutné 
v období zvýšené spotřeby zabezpečit, aby byl k dispozici před dny pracovního volna 
dostatečný počet palet s jednotlivými vaky pro snadnou manipulaci s paletovým 
vozíkem. Za toto odpovídá mistr údržby.      
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Pracovníci pověření obsluhou 

Plnění zásobníků provádějí stanovení provozní zámečníci. Tito pracovníci musí být 
proškoleni provozním technikem zdvihacích zařízení z obsluhy instalovaného jeřábu a 
prokazatelně seznámeni s provozním předpisem zpracovaným firmou RAYMAN spol. 
s r.o. a tímto provozním řádem pískárny. Proškolení provede zástupce technického 
úseku PJ Liberec na žádost zástupce oddělení provozu PJ Liberec. Seznam 
proškolených pracovníků je přílohou tohoto provozního řádu. 

Plnění zásobníku písku na ŽKV provádí strojvedoucí. 
 
 
Plnění zásobníků 
Plnění zásobníků se provádí v případě, když je signalizována minimální hladina 

písku na kontrolkách PZ1min a PZ2min na rozvaděči RT1 v místnosti pískárny nebo na 
paralelních kontrolkách na stanovišti strojmistra. V každém případě o minimální 

hladině v některém zásobníku strojmistr uvědomí obsluhu. 
Obsluha pomocí nízkozdvižného paletového vozíku přistaví paletu s vakem pod 

jeřábovou dráhu tak, aby byly zachovány zásady bezpečné práce se zařízením, které 
jsou vyvěšeny na pracovišti  (plný vak má hmotnost 1t).   

Po zavěšení na přípravek se vak  přemístí nad násypku a spustí se lanový dopravník 
(zelené tlačítko na rozvaděči RMO1). Lanový dopravník musí být spuštěn před 
sypáním písku do násypky. V případě, že v násypce je písek musí být nejdříve vybrán, 
aby nedošlo k roztržení lana dopravníku. Až poté obsluha rozváže výsypný rukáv a 
písek  pomalu sype do násypky tak, aby byl plynule přemisťován do komorového 
podavače. Při jakémkoliv přerušení práce lanového dopravníku je nutné vysýpání 
písku přerušit a vak opět uzavřít a uvědomit pracovníky údržby. Při práci lanového 
dopravníku je nutné dbát na to, aby do násypky nespadl jakýkoliv předmět, který by 

mohl zapříčinit jeho poruchu. Po úplném vyprázdnění násypky i lanového dopravníku 
je nutné jej vypnout (červené tlačítko na rozvaděči RMO1).  

Na rozvaděči RT1 obsluha zapne ovládání dopravy (levý dolní otočný vypínač), 

dojde k uzavření komorového podavače, po zvolení zásobníku PZ1, nebo PZ 2,  lze 
spustit dopravu písku (zelené tlačítko s označením  „DOPRAVA START“). Přemístění 
písku trvá zhruba 25 až 30 minut. Poté se rozsvítí kontrolka  „POKLES TLAKU POD 
1kPa“, která signalizuje vyprázdnění komorového podavače a dopravu je nutné 
zastavit červeným tlačítkem („DOPRAVA STOP“). 

Při plnění zásobníků je nutné dbát na to, aby byl plněn zásobník který je 
vyprázdněný (kterému svítí kontrolka ).     

Otočný vypínač „PLNĚNÍ PÍSNÍKŮ“ (v pravém rohu rozvaděče RT1) musí být v poloze 
zapnuto (je pro plnění ŽKV). 

   

Plnění písečníkových zásobníků ŽKV 
Plnění provádí strojvedoucí. Podle umístění zásobníku na vozidle přistaví vozidlo tak, aby 
zásobník byl na úrovni plnicí hadice. Dle typu hnacího vozidla je nutno zvolit délku nástavce. 
Plnící hadice jsou na konci opatřeny ručním rychlouzávěrem  s těsněním pro zamezení průniku 
vlhkosti. Po otevření víka písečníku, sejmutí bajonetového uzávěru (případném nastavení 
hadice nástavcem)  a po zasunutí plnící hadice do písečníku, obsluha tlačítkem otevře uzávěr 
na výstupu   ze zásobníku. Tím je zahájeno plnění.  
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Obsluha musí sledovat plnění a včas (s dostatečným předstihem) musí vypnout  tlačítko 

uzávěru tak, aby se písek z hadice zbytečně nesypal mimo. Obsluha je povinna zajistit, aby byl 
po každém plnění písečníků uzavřem rychlouzávěr na konci hadice.    
 
 
Vytápění 
V prostoru pískárny je instalováno teplovodní vytápění, které zabezpečuje v topném 
období udržování stálé teploty (zhruba 10oC), aby se zamezilo navlhání skladovaného 
písku . 
 
    
Údržba zařízení 
Údržba zařízení se provádí dle provozního předpisu a návodů k jednotlivým  
komponentům. Veškerou údržbu provádí pracovníci údržby DLHM. Za provádění 

údržby je odpovědný mistr údržby.  
V případě poruchy, nebo nutného zásahu do technologie  pískárny bude objednána 
specializovaná firma, toto zajistí technici technického úseku PJ Liberec. 
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4.18  Napájení KŽV z el.napájecích stojanů a bezpečnostní pokyny 
Ustanovení ČSN k provozu statických dobíječů vozidel řad s el.přípojkou 230V/16A 
 
1. Prodlužovací kabely musí být označeny čísly. Každý kabel podléhá revizi dle ČSN 33 1610 

(vydání březen 2005). Každý kabel musí mít svoji kartu a v ní zapsané revize. Dle ČSN 33 

1610 se kabel zařazuje jako spotřebič třídy B – spotřebič používaný ve venkovním prostoru 
se lhůtou revize 1x za 3 měsíce. 

 
2. Prodlužovací kabel nesmí ležet na zemi tam, kde je možnost mechanického poškození 

kabelu, nebo tam, kde by působil jako překážka v cestě a mohl by být příčinou úrazu 

(zakopnutí, podvrknutí atd.). V místech, kde se takové nebezpečí vyskytuje se musí 
prodlužovací kabel chránit  ochranným krytem nebo polohou. ČSN 34 0350 § 3510 

 
3. Prodlužovací přívody musí být zhotoveny ze šňůr vhodných pro daný případ použití 

z hlediska mechanické pevnosti, odolnosti proti vnějším vlivům a zajišťujících bezpečné 
používání připojovaného zařízení. ČSN 34 0350 § 3501 

 
4. Příslušenství  pohyblivých přívodů i šňůrových vedení (vidlice, zásuvky) musí vyhovovat pro 

daný případ použití z hlediska bezpečnosti, funkce a obsluhy. Zástrčky a vidlice musí být na 
kabelech použity tak, aby v rozpojeném stavu příslušného kabelového spoje nebylo napětí 
na kontaktech vidlic, tj. vidlice musí být zapojena jen na konci přívodu, kterým se 
pohyblivé vedení připojuje k zásuvce pevného stojanu. ČSN 34 0350 § 3502 

 
5. Zásuvková spojení pro napájení ze stojanů,  které představují nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem nebo hoření oblouku, jsou-li odpojeny pod napětím, nesmí být za těchto 
podmínek odpojeny.  Toho může býti dosaženo blokovacím zařízením nebo pracovním 
postupem. ČSN EN 50 153 ed.2 čl. 8.3.2. 

 
6. Před připojením napájecího kabelu vozidlo(soupravu, jednotku) zajistit proti pohybu dle 

3.1.3 PŘ 
 
7. Nejprve zapojit prodlužovací kabel do zásuvky na vozidle(soupravě, jednotce) a potom do 

zásuvky 230 V AC ( § 3502 ČSN 34 0350) 
 

8. Elektrický rozvaděč pro přípojení statického dobíječe musí být označen dle ČSN ISO 3864 
tabulkou "Pozor, napětí - životu nebezpečné"(tabulka NB.3.01) 

 
9. Připojovat kabel k nabíjecímu zařízení může osoba minimálně poučená dle přílohy č.4 

vyhlášky MD 100/1995 Sb. čl.2, 3, 6f) 
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Postup při zapojení/odpojení a bezpečnostní pokyny: 

 
Strojvedoucí: 
1. Při každé přípravě vozidla(soupravy, jednotky) zkontroluje zda je vozidlo(souprava, 

jednotka) připojeno na el.stojan. V případě, že je vozidlo(souprava, jednotka) připojeno 
k el.stojanu provede odpojení el.kabelu dle postupu určeného k jednotlivé řadě vozidla. 

Kabel uloží na určené místo na vozidle. Odsraní přenosnou návěst č.54.Dále pokračuje 
v přípravě. 

2. Po přistavení vozidla(soupravy, jednotky) provede zapojení do zásuvky elektrické rozvodné 
sítě dle ustanovení předchozích odstavců a postupu určeného pro jednotlivé řady 
vozidla(soupravy, jednotky). Vozidlo označí přenosnou návěst č.54. z výbavy vozidla. 

3. U vozidel(soupravy, jednotky) kde je el.kabel veden z vnitřních prostorů vozidla tento 
chránit polohou. 

4. Připojení vozidla(soupravy, jednotky) nahlásí dozorci depa  
5. Na výzvu dozorce depa provede odpojení/připojení neobsazených vozidel(soupravy, 

jednotky) k el.stojanům. Při odpojení odpovídá ze zajištění kabelů proti poškození. Dále dle 
bodu 1 a 2. 

Dozorce depa: 
1. Dozorce depa odpovídá za to, že se s neobsazenými vozidly(soupravou, jednotkou) během 

připojení statického dobíječe nebude posunováno 
2. Před zahájením posunu zajistí odpojí neobsazených vozidel dotčených posunem od 

el.stojanů a zajištění el.kabelů před poškozením. Odsraní přenosnou návěst č.54. 
3. Po ukončení posunu a zajití připojení neobsazených vozidel dotčených posunem k 

el.stojanů. Vozidlo označí přenosnou návěst č.54. z výbavy vozidla 
Strojmistr: 

Upozorní strojvedoucího, kterému přiděluje vozidlo(soupravu, jednotku) na nutnost kontroly 
případného připojení statického dobíječe vozidla(soupravy, jednotky) k elektrické rozvodné 
síti 230V. 
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4.19  Obsluha čistících kartáčů na koleji 208, technologie posunu při čištění 

Technologické postupy úkonů zaměstnanců při mytí vozidel. 
Přístavba vozidel k myčce  
samostatná hnací vozidla, motorové jednotky, motorový vůz s řídícím vozem (dále jen 
HV) 
Přístavba HV k myčce – hnací vozidlo doprovází dozorce depa nebo posunovač depa a 
řídí posun. Přístavbu lze také provést posunem bez posunové čety. Dozorce depa nebo 
posunovač depa zpraví strojvedoucího o posunu bez posunové čety a určí místo 
zastavení na koleji č. 208. HV při přístavbě na myčku zastaví čelem před začátkem 
zpevněné plochy (mycí rampy), dále se řídí pokyny obsluhy čistících strojů.  
osobní a přívěsné vozy  
Přístavba osobních a přívěsných vozů k myčce – posun řídí a  doprovází dozorce depa 

nebo posunovač depa. Určený počet vozidel k čištění: ř. 010, 012, 015 max. 3 vozidla,  
ř. 043 max. 2 vozidla, ř. 053, Bt, Bdmtee max. 1 vozidlo. Sunutá souprava osobních 
nebo přívěsných vozů zastaví čelem před začátkem zpevněné plochy myčky a dále 

dozorce depa nebo posunovač depa řídí posun podle pokynů obsluhy čistících strojů. 
Postup při mytí vozidel na myčce.  
samostatná hnací vozidla, motorové jednotky, motorový vůz s řídícím vozem (dále jen 
HV) 
Obsluha čistících strojů – sdělí strojvedoucímu postup při čištění (popojetí na 
zpevněnou plochu, ruční mytí čela HV, popojetí HV za myčku na koleji č. 208, ruční 
mytí čela HV na opačné straně, nanesení postřikovačem určeného a schváleného 
chemického přípravku na boční karoserii HV, projetí myčkou, zastavení HV na začátku 
myčky před zpevněnou plochou, přejetí zpět za myčku, nanesení určeného a 
schváleného přípravku na druhý bok karoserie, projetí myčkou bez rotace kartáčů na 

začátek myčky a projetí myčkou s čištěním rotačními kartáči). Nanesení chemického 
přípravku postřikovačem lze jen v prostoru zpevněné plochy a směrem k zarážedlu 
koleje č. 208, vždy na zpevněném podkladu, kde je upraven svod znečištěných kapalin 
přes čističku odpadních vod. Před nanesením chemického přípravku postřikovačem 
upozorní strojvedoucího, aby uzavřel všechna okna vozidla. Čisticím strojem lze 
omývat jen tu stranu HV, na které má strojvedoucí stanoviště pro obsluhu HV, aby 
mohl sledovat zaměstnance obsluhy čisticího stroje a postup čištění čisticím strojem. 
Zaměstnanec obsluhy čistících strojů oznámí dozorci depa zahájení čištění a ukončení 
čištění vozidla.    
Nanesení chemického přípravku postřikovačem lze provést i najednou a potom čistit 
postupně obě strany HV při splnění těchto podmínek: 
vhodné klimatické podmínky, aby nanesený chemický přípravek nezasychal 

obsluha čistícího stroje čistí čistícím strojem každou stranu HV zvlášť (to platí vždy) 
Obsluha myčky oznamuje strojvedoucímu jednotlivé úkony samostatně. K pohybu 
vozidla dává strojvedoucímu pokyny, např. „Projeďte myčkou a zastavte“. Při 
mimořádnosti, poruše čistícího stroje apod., zastaví HV zaměstnanec obsluhy myčky 
ruční speciální návěstí „Stůj“.   
Zaměstnanec obsluhy myčky zodpovídá za kontrolu polohy čistících strojů podle 
značení na zpevněné ploše před zahájením čištění na myčce, aby nedošlo při průjezdu 
vozidel myčkou k poškození HV nebo mycího stroje. Za praktické vyzkoušení a 



 

 142 

označení poloh čisticího stroje pro jednotlivé řady HV odpovídá VTO, o správné poloze  

čisticího stroje také proškolí zaměstnance obsluhy čistícího stroje.    
Strojvedoucí – posun samostatného HV v prostoru myčky na koleji č. 208 je posunem 
bez posunové čety. Posun na myčce řídí strojvedoucí podle ústního pokynu obsluhy 
čistícího stroje a předchozím souhlasu k posunu bez posunové čety dozorcem depa. 
Tento posun lze provádět jen do hranic koleje č. 208. Strojvedoucí postupuje při 
projíždění myčkou podle pokynů obsluhy čistících strojů. Rychlost při projíždění 
myčkou = rychlost pomalé chůze, t.j. 1 – 1,5 km/hod-1. Strojvedoucí při projíždění 
myčkou sleduje obsluhu z bočního okna stanoviště strojvedoucího, okno zavře jen na 
nezbytně nutnou dobu při pohybu kartáče mycího stroje přes boční okno stanoviště. 
Pro motorovou jednotku řady 814.2 přednostně platí – posun provádět jiným hnacím 
vozidlem. V případě, že není k dispozici, strojvedoucí při posunu na myčce zásadně 
používá manipulační pojezd na jednu TS, Strojvedoucí dbá zvýšené opatrnosti při 
projíždění prostoru myčky se zúženým průjezdným průřezem, dále čistící lávky a 

zvedacího zařízení na koleji č. 208.  Při nanášení chemického prostředku 
postřikovačem strojvedoucí uzavře okna kabiny strojvedoucího. Ostatní okna musí 
být uzavřena po celou dobu čištění na myčce.  
Dozorce depa, posunovač depa – zajistí uvolnění koleje č. 208 v určené době čištění 
(nesmí být kolej č. 208 obsazena jinými vozidly, žádné vozidlo nesmí být také na 
patkových zvedácích) a během čištění samostatného HV s posunem bez posunové 
čety nesmí na koleji č. 208 manipulovat s žádnými vozidly.    
Bezpečnostní opatření při provozu myčky. 
Všichni zaměstnanci zúčastnění na čištění vozidel na myčce dbají zvýšené opatrnosti a 
dodržují ustanovení předpisů ČD, a.s.  
Obsluha myčky – musí být seznámena a proškolena z obsluhy zařízení a způsobu 
používání čistícího prostředku (definovaný povolený čistící prostředek – aciclean, viz 

příloha č. 3), včetně ředění. Proškolení zajistí TO PJ Liberec. Obsluha čistícího stroje si 
zajistí prostřednictvím svého nadřízeného ze skladu MTZ platný bezpečnostní list 
čistícího prostředku. Při potřebě jakékoliv změny v technologii a používání čistících 

prostředků je toto nutné předem konzultovat  s vodohospodářem PJ Liberec, případně 
provést řízené odzkoušení (z důvodu napojení technologie na ČOV) 
 Zajištění čistících strojů v době mimo čištění vozidel (ukotvení proti povětrnostním 
vlivům, odpojení od el. sítě 230 V atd.) – pokyny pro odstavení myčky zajistí TO.     
Ostatní opatření. pokyny: 
Doplňování provozních hmot naftového motoru mycího stroje ITECO FULL WASCH, 
kontrola, a seřízení  
Doplnění nafty do nádrže mycího stroje zajišťuje TO na požadavek obsluhy čisticího 
stroje.                         
Kontrolu motorového oleje a jeho doplnění, seřízení a ostatní údržbu zajišťuje odbor 

oprav podle návodu na návodu na údržbu. 
Další dokumentace:: 
č. 1 Popisná část a bezpečnostní opatření s návodem na obsluhu myčky (uloženo u 
obsluhy čistících strojů) 
č. 2 Podmínky pro použití chemického přípravku na vnější skříň HV (uloženo u ing. 
Hulínská, p. Čubrda, MTZ p. Kučera, obsluha čisticích strojů) 
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4.20  rezerva 
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4.21  Provozní řád SLČ Frýdlant v Čechách 

Všeobecná část 
Charakteristika provozního pracoviště Frýdlant 
Pod DKV Česká Třebová, PJ Liberec spadá ve Frýdlantu v Č. čerpací stanice PHM v 
obvodu bývalého depa a sociální zázemí lokomotivních čet v hlavní budově železniční 
stanice. 
V rámci čerpací stanice se využívá kolej č.201 s výkolejkou Vk4, které jsou ve správě 
SDC. Kolej č. 201 je určena pro vjezd a výjezd KŽV do a z čerpací stanicí PHM za účelem 
čerpání PHM. Dále slouží k přístavbě cisternových vozů na stáčení PHM do jímky 
čerpací stanice. 
Zapojení kolejiště PP Frýdlant do kolejiště ŽST  
PJ Liberec neprovozuje žádné kolejiště. 
Přístupové cesty 

Přístupová cesta do sociálního zázemí lokomotivních čet je dle staničního řádu 
žst.Frýdlant z veřejné komunikace příchodem pro cestující na nástupiště a odtud ke 
vchodu do služební místnosti PP Frýdlant. 
Vozební ramena 
PP Frýdlant  přepravuje osobní vlaky na ramenech:  
Liberec-Frýdlant v Č.-Černousy 
Raspenava-Bílý Potok p.S. 
Frýdlant –Jindřichovice p.S. 
Železniční kolejová vozidla: 
Přidělené druhy železničních kolejových vozidel 
Všechny výkony jsou prováděny na hnacích vozidlech DKV Česká Třebová PJ Liberec 
dle platného GVD, vlastní vozidla nejsou přidělena. 
Výkony v osobní dopravě prováděny na motorových vozech ř. 810 

Popis kolejiště 
neobsazeno 
Místa se zúženým profilem 

Jejich seznam je uveden v příloze č.15 provozního řádu PJ Liberec. Všechna místa 
zúženého profilu jsou označena podle přílohy č.3 Základní směrnice o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci v žel. dopravě (ČD Op 16). 
V těchto místech je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
Přechodnost žkv  na kolejích pracoviště 
je pro vozidla skupiny IX/2 včetně. 
Popis budov a zařízení 
neobsazeno 
Objekty provozně-správní 
neobsazeno 

Objekty správkárenské 
neobsazeno 
Objekty technologické 
Zařízení pro skladování  a výdej PHM a maziv 
Čerpací stanice PHM je umístěna v prostoru před vraty remízy na koleji č. 201. Zařízení 
sestává ze stáčecího stanoviště a skladovací nádrže NND 26 B (objem jímky 26 m3). 
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Součástí nádrže je stáčecí skupina a dva výdejní stojany. Další popis viz článek 2 

technologické části. 
Zařízení pro zbrojení vody 
Voda pro veškeré účely se v PP Frýdlant v Č. odebírá pouze městská pitná, je potřeba 
dbát na maximální hospodárnost při odběrech. 
Ke zbrojení vozidel vodou se používá vodní vývod s uzavíracím ventilem a hadicí 
umístěný v žst.Frýdlant u budovy skladiště. 
Čištění ŽKV 
Vratné čištění vozidel dle platného GVD a úklid místnosti lokomotivních čet provádí 
zhotovitel. 
Objekty pro údržbu a režijní činnost 
Neobsazeno 
Objekty skladové 
Neobsazeno.. 

Sdělovací a zabezpečovací zařízení 
Důležitá telefonní čísla 
V PP Frýdlant v Č. jsou umístěny dvě účastnické pobočky. 
V kanceláři – 64449 a v místnosti strojvedoucích – 64428. 
Důležitá tel.čísla 
přednosta PJ Liberec   972 365 492 
vedoucí strojmistr PJ Liberec  972 365 599 
strojmistr PJ Liberec   972 365 419, 723 379 412 
kancelář oprav PJ Liberec   972 365 464  
 
Volací čísla důležitých mimodrážních účastníků 
Lékařská služba první pomoci státní  155 

Policie státní  158 
Městský požární útvar státní  150 
 

Telefony a faxy sítě ČESKÝ TELECOM 
Neobsazeno. 
Faxy sítě ČD 
Neobsazeno. 
Elektronická pošta 
Neobsazeno. 
Radiostanice 
Viz příloha č.2 PŘ PJ Liberec 
Zabezpečovací zařízení 
V obvodu koleje č.201 je výkolejka Vk 4, Vk 5 a výměnový zámek na odbočné výhybce 

č. 20. Výkolejka není ve správě DKV. Obsluhu zabezpečovacího zařízení provádí 
žst.Frýdlant v Čechách. Pohyb vozidel je zajištěn oprávněnou osobou - viz provozní 
část. 
 
Ostraha objektů 
Neobsazeno. 
Jízdy silničních vozidel 
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Příjezdová komunikace k čerpací stanici PHM odbočuje ze státní silnice č. 13 v 

prostoru železničního přejezdu a vede podél traťové koleje do Jindřichovic pod 
Smrkem. Komunikace zároveň plní funkci požární přístupové cesty. Rychlost jízdy je 
omezena dopravní značkou na 20 km/h. Komunikace slouží pouze pro služební 
vozidla. Vjezdu do prostoru pracoviště zabraňuje uzamykatelná závora, která je trvale 
uzamčena. Klíče od závory jsou uloženy na technické oddělením PJ Liberec. 
Pohotovostní služby 
Neobsazeno. 
Hlášení mimořádné události 
Hlášení probíhá dle předpisu ČD D 17. Ohlašovacím pracovištěm je výpravčí v žst. 
nebo strojmistr v Liberci. 
Hlášení onemocnění nebo úrazu 
Onemocnění se hlásí strojmistrovi do Liberce, případně výpravčímu žst.Frýdlant. 
Úrazy se hlásí strojmistrovi do Liberce. 

-Umístění prostředků první pomoci 
Skříňka první pomoci, vybavená dle Opatření GŘ ČD č.j.57866/98-O10, je umístěna 
v místnosti lok.čet. Za správný obsah lékárničky zodpovídá vedoucí strojvedoucí. 
Klíče od služebních místností 
Klíče od hnacích vozidel jsou umístěny v místnosti lokomotivních čet. Klíče od této 
místnosti mají kmenoví zaměstnanci PP Frýdlant v Č. Další klíč je u strojmistra 
v Liberci pro potřebu libereckých strojvedoucích pro výkony kryté z Liberce. Náhradní 
klíč je ještě u výpravčího žst. 
Klíče od čerpací stanice (dveře přepážky před stojanem, skříňka pro evidenci zbrojení, 
rozvaděč) jsou u výpravčího žst. pro potřeby strojvedoucích. Náhradní svazek je 
zapečetěn ve služební místnosti lok.čet. 
Další rezervní svazky jsou u vedoucího strojvedoucího PP Frýdlant, v Liberci u 

vedoucího strojmistra a ve skladu paliv.  
Ohlašování poruch 
Dodávka elektřiny 

neobsazeno 
Dodávka plynu 
Neobsazeno. 
Dodávka vody 
Neobsazeno.  
 Popis práce vedoucího strojvedoucího 
Vedoucí strojvedoucí zajišťuje základní chod PP Frýdlant dle dispozic odboru provozu 
PJ Liberec. Podle vydaných opatření se podílí na kontrole zbrojení ŽKV, na stáčení 
nafty, na administrativním zabezpečení činnosti PP. Pracovní doba k těmto úkonům 
není pevně stanovena. 
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Provozní část 

Technologické postupy - provoz 
Nástup služby strojvedoucího 
Strojvedoucí nastupuje ve služební místnosti (místnosti lok.čet) v PP v budově stanice. 
Nástup hlásí výpravčímu, který potvrdí nástup na směnu do provozního záznamu 
strojvedoucího. V době nepřítomnosti výpravčího se strojvedoucí hlásí strojmistrovi PJ 
Liberce telefonicky a provozní záznam si nechá potvrdit v době přítomnosti výpravčího 
ve službě. 
Příprava vozidla k výkonu 
Dle rozpisu směn a dispozic strojmistra připraví dle ČD V2 v ŽST vozidlo na výkon. 
Odpovídá za včasné přistavení vozidla na výkon(hranice). Případný posun dohodne 
s výpravčím při nástupu na směnu. 
Nástup vozidel z obvodu provozního pracoviště do obvodu stanice 
Vozidla mezi výkony zůstávají v obvodu ŽST Frýdlant v Čechách. 

Při zbrojení PHM zajíždějí vozidla na čerpací stanici na kolej č.201 do obvodu bývalého 
depa. Při jízdě ze stanice jedou až k seřaďovacímu návěstidlu Se2 v doprovodu 
staničního zaměstnance. Dále vozidlo odstoupí na návěst "Posun dovolen" tohoto 
návěstidla a po souhlasu k posunu od pracovníka doprovázejícího posunový díl. V další 
jízdě pokračuje bez doprovodu. 
Po vyzbrojení PHM je jízda do obvodu ŽST možná pouze s doprovodem pracovníka 
stanice. Souhlas k jízdě je dán návěstí "Posun dovolen" na Se4 a souhlasem s posunem 
od staničního zaměstnance. Další jízda hnacího vozidla probíhá dle platného 
staničního řádu žst.Frýdlant v Čechách. 
Odstup vozidel z obvodu stanice do obvodu provozního pracoviště 
Vozidla jsou mezi výkony odstavena v obvodu ŽST Frýdlant v Čechách 
Zajištění hnacího vozidla proti pohybu 

Strojvedoucí je vždy povinen vozidlo zajistit proti pohybu utažením ruční brzdy a 
podložením klíny v obou směrech. 
Ukončení služby strojvedoucího 

Ukončení služby strojvedoucí hlásí výpravčímu, který mu ukončení směny potvrdí do 
provozního záznamu. V případě nepřítomnosti výpravčího ohlásí konec směny 
strojmistrovi PJ Liberec.V Provozním záznamu do kolonky podpis uvede poznámku 
„tel.“. 
Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami 
Technologie skladu PHM 
Čerpací stanice PHM je umístěna v prostoru před vraty remízy na koleji č. 201. Zařízení 
sestává ze stáčecího stanoviště a skladovací nádrže NND 26 B. Součástí nádrže je 
stáčecí skupina a dva výdejní stojany. 
Skladovací nádrž je nadzemní dvouplášťová typu NND 26 B o jmenovitém  objemu 

26m3 a užitečném objemu 23,4m3 Nádrž je vybavena neprůbojnou pojistkou, 
vyvedenou nad střechu haly, odkalovací armaturou, zařízením proti přeplnění  nádrže 
a zařízením pro indikaci porušení těsnosti meziplášťového prostoru. V zadním čele 
nádrže, v její  spodní části, je průhledítko k optické kontrole  meziplášťového prostoru. 
Stáčecí skupina je umístěna ve strojovně skladovací nádrže. Stáčení je zabezpečeno el. 
čerpadlem o max.  výkonu 1000 l/min. Čerpadlu je předřazen zpětný ventil,  za 
čerpadlem je uzavírací ventil stáčecího potrubí. 
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Výdejní stojany jsou dva, o výkonu  90 l/min. Levý výdejní stojan slouží jako provozní,  

druhý je záloha pro případ poruchy. Stojany jsou  s nádrží propojeny potrubím s 
hlavním uzavíracím  ventilem a uzavíracími ventily každého stojanu. 
Zbrojení vozidel naftou 
Provádí se po přistavení vozidel na kolej č. 201 do prostoru čerpací stanice. 
Strojvedoucí je povinen před začátkem zbrojení "stopnout" spalovací motor vozidla a 
vytápěcí zařízení, vozidlo zajistit proti ujetí utažením ruční brzdy. 
Vlastní vyzbrojení provádí strojvedoucí. Klíč od výdejního stojanu je uložen u 
výpravčího (viz.odstavec „uložení klíčů“). 
Po každém vyzbrojení strojvedoucí sepisuje odběrový záznam 735 1 1111 a vyplní 
příslušná data v kontrolním tiskopise. Množství odebrané nafty se na základě 
počítadla na výdejním stojanu. Odběrové záznamy se ukládají v místnosti lok.čet, 
odkud je určený pracovník odesílá do Liberce na odbor MTZ.  
Postup při zbrojení 

otevřít rozvodnou skříň, zapnout vypínač výdejního  stojanu 
otevřít hlavní uzávěr výdejní skupiny, případně otevřít  příslušný uzavírací ventil 
výdejního stojanu 
odemknout výdejní stojan, svěsit výdejní pistoli (dojde  k vynulování číselníku 
počítadla) 
plnit PHM do kolejového vozidla 
po ukončení odběru uzamknout pistoli, vypnout hlavní  vypínač a uzavřít hlavní 
uzávěr plnící skupiny 
přesvědčit se, zda je výdejní pistole správně uložena ve  stojanu a zda je zcela 
uzavřena, vypnout vypínač  výdejního stojanu, uzavřít rozvodnou skříň 
Stačení PHM z kolejové cisterny 
Provádějí určení pracovníci dle manipulačního řádu č.j. 43/96 ze dne 4.1.1996 

Obsluha čerpací stanice se řídí "Všeobecnými zásadami obsluhy čerpacích stanic" č.j. 
65/96 ze dne 5.1.1996. 
Zbrojení přívěsných vozů 

Provádí strojvedoucí dle B.1.7. 
Objednávání údržby a oprav. 
Pokud strojvedoucí při výkonu na hnacím vozidle zjistí nefunkčnost nebo omezení 
funkčnosti nějakého provozního celku hnacího vozidla sepíše do Knihy oprav uložené na 
vozidle požadavek na opravu. Za poslední sepsaný požadavek na opravu zapíše své 
osobní číslo. Při neschopnosti hnacího vozidla informuje strojvedoucí dle možností o 
důvodu neschopnosti strojmistra přímo nebo prostřednictvím výpravčího. 
Posun v obvodu provozního pracoviště 
Veškerý posun v obvodu PP Frýdlant v Č. řídí staniční zaměstnanec - dle platného 
staničního řádu žst.Frýdlant v Čechách. 

 Přístavbu žel. cisteren ke stáčení nafty do čerpací stanice PHM zajišťují pracovníci 
posunu žst.Frýdlant v Č. Cisterna musí být přistavena tak, aby stáčecí hrdlo bylo v 
prostoru mezi výdejními stojany. Za požadavek na přistavení do místa stáčení 
odpovídá určený pracovník DKV. Cisterna se před odvěšením od posunujícího dílu 
zajistí proti pohybu na straně k remíze podložením dvěma zarážkami se přírubami a 
utažením ruční brzdy. Ve směru od žst.Frýdlant v Č. se označí přenosnou návěstí 
"Stůj". 
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Cisterny se nesmí přistavovat na stáčecí místo odrazem nebo chytáním na zarážku. V 

době stáčení nafty z cisterny do jímky PHM nesmí být na koleji č.201 prováděn žádný 
posun. 
Písemnosti a dokumentace 
Rozvrh služby, nástupy a ukončení služby pracovníků: 
Vedoucí strojmistr PJ vytváří Rozvrh služby pro PP v programu APS. Rozvrh služby se 
na pracoviště zasílají jednou za sedm dní. Požadavky na dovolenou a další plánovanou 
nepřítomnost na pracovišti hlásí každý pracovník provozního pracoviště včas přímo 
vedoucímu strojmistrovi PJ. V případě žádosti o čerpání dovolené vyplní rovněž 
tiskopis “Dovolenka”, který uloží na místo určené vedoucím pracoviště, odkud bude 
společně s ostatní dokumentací odeslán služební poštou k rukám vedoucího 
strojmistra. Pokud vznikne potřeba mimořádného obsazení směny (náhlé 
onemocnění, úraz, jiné důvody) organizuje zajištění náhradního pracovníka vedoucí 
strojmistr nebo strojmistr PJ Liberec ve směně. Zpravení příslušného pracovníka o 

změně výkonu služby provádí vedoucí strojmistr nebo strojmistr PJ Liberec ve směně.  
Provozní záznamy: 
Viz. B.1. Po doplnění všech předepsaných údajů do provozního záznamu na konci 
směny a jejich kontrole je strojvedoucí uloží do příslušné přihrádky. Při nástupu na 
směnu si strojvedoucí z této přihrádky svůj provozní záznam vyzvedne.  
Rychloměrové proužky: 
Pokud strojvedoucí prováděl výkon na hnacím vozidle s mechanickým rychloměrem, 
odevzdá na konci směny řádně popsaný (dle předpisu ČD V8) rychloměrný proužek na 
určené místo. Jednou denně jsou odesílány do PJ Liberec. 
Záznam o výkonech hnacích vozidel(hlášenky): 
Po sepsání hlášenky strojvedoucí tento tiskopis uloží na určené místo. Jednou denně 
jsou odesílány do PJ Liberec. 

Hlášení strojvedoucího: 
Po sepsání hlášení strojvedoucí tento tiskopis uloží na určené místo. Jednou denně 
jsou odesílány do PJ Liberec. 

Odesílání a příjem dokumentace: 
V pracovní dny určený pracovník(určí vedoucí strojmistr dle směn platného GVD) 
zajistí odeslání provozní dokumentace uložené v přepravním obalu k dalšímu 
zpracování do depa Liberec na adresu vedoucího strojmistra určeným vlakem. Odesílá 
se tato dokumentace: 
Provozní záznamy strojvedoucích (ne však těch strojvedoucích, kteří nastupují ten 
den do směny). 
Záznamy o výkonu hnacího vozidla. 
Hlášenky s popisem mimořádností během jednotlivých směn. 
Rychloměrové proužky z mechanických rychloměrů hnacích vozidel. 

Zpracované provozní záznamy strojvedoucích se obratem vracejí v přepravním obalu 
zpět na určeném vlaku na provozní pracoviště. V tomto přepravním obalu se zasílají 
na PP i další dokumentace (vyhlášky, opatření, rozkazy atd.) Určený pracovník uloží 
vrácené provozní záznamy do příslušné přihrádky a ostatní písemnosti neprodleně 
uloží na určené místo pracoviště k prokazatelnému seznámení(vyhlášky,opatření, 
rozkazy) popř. dalšímu použití(tiskopisy apod). V případě nejasností dotazem u 
pracovníků oddělení provozu PJ ověří potřebné údaje. 
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Technologické postupy – údržba 

Neobsazeno. 
Technologické postupy – STP 
Neobsazeno. 
Provozní řád opravny vozů 
Neobsazeno. 
Opatření na zimu 
S hnacími  vozidly se v PP Frýdlant v Č. manipuluje na volném prostranství a strojmistr 
PJ  Liberci zajišťuje jejich protáčení dle rozkazu vrchního přednosty DKV nebo opatření 
přednosty PJ, který je pro tento účel vydáván pravidelně před začátkem zimního 
období. 
Příjezdovou komunikaci je třeba udržovat sjízdnou. Sjízdnost komunikace 
zajišťuje technický úsekem PJ. 
Řád nocležen 

neobsazeno.  
Postup při ekologické havárii 
Základní postup je stanoven v havarijním řádu obecně platném pro DKV Česká 
Třebová. 
Pracovník, který zjistí případnou ekologickou havarii tuto neodkladně oznámí 
výpravčímu ŽST Tanvald. V době nepřítomnosti výpravčího telefonuje hasičům 
te.č.150. Dále oznámí vznik ekologické havárie a její rozsah strojmistrovi PJ Liberce 
tel.65419. 
Plán havarijních opatření pro čerpací stanici nafty v PP Frýdlant v Čechách je č.j.: 
198/96 
Požární řád 
Každý zaměstnanec, který vstoupí do objektu pracoviště k nástupu služby, během 

pobytu a před odchodem po ukončení směny je povinen sledovat stav požární 
prevence a odstranit všechny požárně nebezpečné předměty (hadry, papíry a pod.). 
Za zvláště nebezpečné místo v souvislosti s požární ochranou se pokládá prostor 

čerpací stanice. V celém prostoru čerpací stanice je zakázáno kouření a manipulace s 
otevřeným ohněm, je nutno trvale udržovat čistotu, pořádek, je zakázáno umísťovat 
zde nasáklý materiál. 
 Zaměstnanec, který zjistí, že v obvodu PP vznikl požár, je povinen: 
1) Je-li požár malého rozsahu, že je schopen jej  likvidovat sám nebo za přispění 
ostatních zaměstnanců  nacházejících se na pracovišti, zavolá je a spolu s nimi  
započne ihned s hašením požáru. 
2) Při požáru většího rozsahu vyhlásí požární poplach. Požár se hlásí výpravčímu 
žst.Frýdlant.  
V prostoru čerpací stanice PHM jsou umístěny 4 hasící přístroje. 

Vodní zdroj - napojení požárním nástavcem na městský vodovodní řad n e n í možné. 
Pro požárně nebezpečné pracoviště PHM je vypracován místní požární řád, který je 
viditelně vyvěšen na pracovišti. 
Použití hasicích přístrojů jsou zaměstnanci povinni ohlásit vedoucímu 
strojvedoucímu, strojmistrovi v Liberci nebo zápisem do Knihy příhod. Pověřený 
zaměstnanec režijní čety zajišťuje výměnu použitých hasicích přístrojů. 
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 Vzhledem k tomu, že na pracovišti není požární družstvo pro turnusovou službu, musí 

být všichni 1x za jeden rok seznámeni s požárním řádem a přezkoušeni z 
poplachových směrnic. 
 Všichni zaměstnanci jsou povinni v případě požáru podle tohoto požární řád 
postupovat. 
Poplachové směrnice 
1) Hlášení požáru : 
Zpozoruje-li zaměstnanec požár, který nemůže sám uhasit, vyhlásí voláním "HOŘÍ" 
poplach, zpraví ústně nebo telefonicky výpravčího žst.Frýdlant (64345). V době 
nepřítomnosti výpravčího telefonuje hasičům te.č.150. Dále oznámí požár a jeho 
rozsah strojmistrovi PJ Liberce tel.65419. 
2) Vyhlášení požárního poplachu : 
Výpravčí (strojmistr) přivolá požární sbor k zásahu a zajistí vyhlášení požárního 
poplachu lok.houkačkou návěstí "Požární poplach" dle předpisu ČD D 1. 

3) Chování zaměstnanců : 
Zaměstnanec, který vyhlásí požární poplach, je povinen zajistit ve spolupráci s 
ostatními přítomnými zaměstnanci volnost přístupových cest, přístup k vodním 
zdrojům a k hlavnímu vypínači el. proudu. 
Zaměstnanci přispívají svou pomocí ke zdolávání požáru a dodržují pokyny velitele 
záchranných prací. 
 4) Důležitá telefonní čísla : 
výpravčí žst.Frýdlant v Č. 64345 
strojmistr Liberec  65419  nebo  723 379 412 
5) Oznámení o požáru musí obsahovat: 
1) Jméno a příjmení oznamovatele 
2) Adresu místa požáru 

3) Místo, odkud je zpráva podávána a tel.číslo volající stanice 
4) Další informace k upřesnění situace 
co hoří 

pravděpodobná příčina požáru 
příjezdová cesta a pod. 
Plánek provozního pracoviště 
neobsazeno 
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4.22  Provozní řád SLČ Tanvald 

Všeobecná část 
Charakteristika provozního pracoviště Tanvald 
Provozní pracoviště Tanvald je podřízeno Depu kolejových vozidel Česká Třebová, 
provozní jednotce Liberec. Leží jako středové na trati Liberec-Harrachov a jako 
koncové na trati Železný Brod-Tanvald. Umístění sociálního zázemí strojvedoucích a 
nocležny je v 1.patře budovy ŽST Tanvald. PP Tanvald je pracovištěm jehož pracovníci 
zajišťují  provoz na motorových hnacích vozidlech. Po stránce opravárenské činnosti 
nezabezpečuje provádění žádných zásahů na hnacích vozidlech.  
Zapojení kolejiště PP Tanvald(původní depo) do kolejiště ŽST Tanvald 
DKV provozuje kusou kolej č. 11 o délce 138 m, která slouží pro plnění souprav vodou 
zapojená do kolejiště ŽST Tanvald výhybkou č. 13 
Přístupové cesty 

Přístupová cesta do sociálního zázemí lokomotivních čet je dle staničního řádu žst. 
Tanvald z veřejné komunikace .Vchod je ze strany silnice na levém okraji budovy ŽST 
Tanvald.  

Veškerý Přístup ke koleji č.11 PP Tanvald je ze žst. Tanvald přes staniční koleje u 
stavědla č.2. Vzhledem na prováděný posun a jízdy vlaků je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti a všech zásad bezpečnosti.  
Vozební ramena 
PP Tanvald personálně obsazuje výkony v OD na ramenech: 
Liberec-Harrachov 
Tanvald-Železný Brod 
Smržovka-Josefův Důl 
Železniční kolejová vozidla: 

Přidělené druhy železničních kolejových vozidel 
Všechny výkony jsou prováděny na hnacích vozidlech DKV Česká Třebová PJ Liberec 
dle platného GVD, vlastní vozidla nejsou přidělena. 
Výkony v osobní dopravě prováděny na motorových vozech ř. 810, 814.2,843, 854 a 
řídících vozech ř.943 
Popis kolejiště 
S výjímkou koleje č. 11 nemá PP Tanvald vlastní kolejiště 
Místa se zúženým profilem 
Jejich seznam je uveden v příloze č.15 provozního řádu PJ Liberec. Všechna místa 
zúženého profilu jsou označena podle přílohy č.3 Základní směrnice o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci v žel. dopravě (ČD Op 16). 
U těchto míst je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
Přechodnost žkv  na kolejích pracoviště 

V PP Tanvald na koleji č.11 jsou přechodná vozidla skupiny VII/2 včetně. 
Popis budov a zařízení 
neobsazeno 
Objekty provozně-správní 
neobsazeno 
Objekty správkárenské 
neobsazeno 
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Objekty technologické 

Zařízení pro napájení motorových, řídících a přívěsných vozů pro potřeby dobíjení 
V bývalém areálu PP jsou instalovány napájecí stojany 230V/16A před točnou mezi 
kolejemi  č. 9 a 11(dva stojany 2x230/16A), dále na koleji č. 11 na objektu čerpací 
stanice. V železniční stanici jsou instalovány napájecí stojany mezi staničními kolejemi 
5/7 (tři stojany 2x230/16A) a 1/3 (dva stojany 2x230/16A). 
Pro plnění souprav vodou je využíván hydrant v  bývalém areálu PP u 11. koleje.  
Čištění ŽKV 
Vratné čištění vozidel dle platného GVD a úklid místnosti lokomotivních čet provádí 
provádí zhotovitel. 
Objekty pro údržbu a režijní činnost 
neobsazeno 
Objekty skladové 
Neobsazeno. 

Sdělovací a zabezpečovací zařízení 
Důležitá telefonní čísla 
V PP Tanvald je zřízena účastnická stanice 
v  místnosti strojvedoucích – 972 364 327 
přednosta PJ Liberec   972 365 492 
vedoucí strojmistr PJ Liberec  972 365 599 
strojmistr PJ Liberec   972 365 419, 723 379 412 
kancelář oprav PJ Liberec   972 365 464  
Volací čísla důležitých mimodrážních účastníků 
Lékařská služba první pomoci státní  155 
Policie státní  158 
Městský požární útvar státní  150 

 
Telefony a faxy sítě ČESKÝ TELECOM 
Neobsazeno. 

Faxy sítě ČD 
Neobsazeno. 
Elektronická pošta 
Neobsazeno. 
Radiostanice 
Viz příloha č. 2 PŘ PJ Liberec 
Zabezpečovací zařízení 
Pro zabezpečení kolejí je instalován výměnový zámek na odbočné výhybce č. 13. Toto 
zařízení není ve správě DKV, obsluhu zařízení provádějí zaměstnanci žst Tanvald. 
Ostraha objektů 

Neobsazeno. 
Jízdy silničních vozidel 
Příjezd na pracoviště je silničním vozidlům umožněn z veřejné komunikace vraty, 
která jsou vpravo od budovy SDC. Před budovami SDC jsou prostory uzpůsobeny tak, 
že vozidla mohou projíždět až před bývalou provozní budovu pracoviště, kde je také 
upraveno parkoviště. To je k dispozici pro soukromé automobily zaměstnanců, pro 
služební vozidla. Parkování zaměstnanců PP Tanvald je umožněno do vyčerpání 
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kapacity parkoviště a při zachování provozně technologických potřeb (úklid sněhu, 

pohyb techniky). Za zaparkovaná vozidla uvnitř areálu DKV neodpovídá. 
 
Pohotovostní služby 
Neobsazeno. 
Klíče od služebních místností 
Klíče od sociálního zázemí v budově ŽST má každý kmenový zaměstnanec PP a 
strojmistr PJ Liberec pro vybavení strojvedoucích na výkony v PP Tanvald obsazované 
z Liberce. Klíče od neobsazených vozidel ČD jsou uloženy v místnosti lokomotivních 
čet. 
Ohlašování poruch 
Dodávka elektřiny 
neobsazeno 
Dodávka plynu 

Neobsazeno. 
Dodávka vody 
Neobsazeno.  
Hlášení onemocnění a úrazů zaměstnanců 
Onemocnění se hlásí strojmistrovi do Liberce, případně výpravčímu žst.Tanvald. Úrazy 
se hlásí strojmistrovi do Liberce. 
-Umístění prostředků první pomoci 
Skříňka první pomoci, vybavená dle Opatření GŘ ČD č.j.57866/98-O10, je umístěna 
v místnosti lok.čet. Za správný obsah lékárničky zodpovídá vedoucí strojvedoucí. 
Provozní část 
Technologické postupy - provoz 
Nástup služby strojvedoucího 

Strojvedoucí nastupují do směn dle rozpisu služby, který je umístěn v místnosti lok.čet 
Strojvedoucí hlásí nástup výpravčímu žst.Tanvald. Po ohlášení nástupu se seznámí s 
nově vydanými vyhláškami na tabuli i v Knize vyhlášek, provede písemné práce, 

zkontroluje zápisy v Knize hlášení. 
V případě nenastoupení strojvedoucího určeného rozvrhem služby zpraví výpravčí 
žst.Tanvald strojmistra v PJ Liberec. Strojmistr v Liberci zajistí náhradu. 
 
Příprava vozidla k výkonu  
Dle rozpisu směn a dispozic strojmistra připraví dle ČD V2 vozidlo na výkon. Odpovídá 
za včasné přistavení vozidla na výkon(hranice). Případný posun dohodne s výpravčím 
při nástupu na směnu. Při přípravě vozidla(soupravy, jednotky) odpovídá za odpojení 
vozidla(soupravy, jednotky) od el.napájecích stojanů, je-li na ně vozidlo(souprava, 
jednotka) připojena. 

Nástup vozidel z obvodu provozního pracoviště do obvodu stanice 
 U tabulky "Obvod žst. Tanvald" vyčká a v další jízdě v obvodu žst Tanvald pokračuje až 
na návěst vedoucího posunu nebo posunovače žst. Dále se strojvedoucí řídí pokyny a 
návěstmi zaměstnanců žst a technologií dle platného Staničního řádu žst Tanvald. 
 
Odstup vozidel z obvodu stanice do obvodu provozního pracoviště. 
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Manipulace s vozidly se provádí na kusé koleji 11. popř. dle dispozic výpravčího v ŽST 

dle ČD V2. Je-li vozidlo vybaveno stacionárním dobíječem, provede strojvedoucí 
připojení k el. nabíjecímu stojanu dle přílohy č.18. 
Zajištění hnacího vozidla proti pohybu 
Strojvedoucí je povinen vozidlo vždy zajistit proti pohybu utažením ruční brzdy a 
podložením klíny v obou směrech. 
Ukončení služby strojvedoucího 
Doplní údaje v provozní dokumentaci. O případných mimořádnostech sepíše „Hlášení 
strojvedoucího“. Na určené místo uloží „Výkaz o výkonech HV“(hlášenku), Provozní 
záznam a rychloměrný proužek a hlášení strojvedoucího je-li sepsáno. Seznámí se 
nově vydanými vyhláškami. Svým podpisem do podpisového archu potvrdí, že obsahu 
vyhlášky rozumí a bere ho na vědomí. Službu ukončí ohlášením konce směny 
výpravčímu ŽST Tanvald. 
Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami 

Neobsazeno 
Zbrojení přívěsných vozů 
Neobsazeno. 
Objednávání údržby a oprav. 
Pokud strojvedoucí při výkonu na hnacím vozidle zjistí nefunkčnost nebo omezení 
funkčnosti nějakého provozního celku hnacího vozidla sepíše do Knihy oprav uložené na 
vozidle požadavek na opravu. Za poslední sepsaný požadavek na opravu zapíše své 
osobní číslo. Při neschopnosti hnacího vozidla informuje strojvedoucí dle možností o 
důvodu neschopnosti strojmistra přímo nebo prostřednictvím výpravčího. 
 Posun v obvodu provozního pracoviště 
Neobsazeno. 
Písemnosti a dokumentace 

Záznamy o výkonech hnacích vozidel: 
Po doplnění všech předepsaných údajů do Záznamu o výkonech hnacích vozidel na 
konci směny a jejich kontrole je strojvedoucí uloží na určené místo.  

Rychloměrové proužky: 
Pokud strojvedoucí prováděl výkon na hnacím vozidle s mechanickým rychloměrem, 
odevzdá na konci směny řádně popsaný (dle předpisu ČD V8) rychloměrný proužek na 
určené místo na ohlašovně lokomotivních čet k odeslání do Liberce.  
Záznam o výkonech hnacích vozidel(hlášenky): 
Po sepsání hlášenky strojvedoucí tento tiskopis uloží na určené místo. Jednou denně 
jsou odesílány do depa Liberec. 
Odesílání a příjem dokumentace: 
V pracovní dny určený pracovník(určí vedoucí strojmistr dle směn platného GVD) 
zajistí odeslání provozní dokumentace uložené v přepravním obalu k dalšímu 

zpracování do depa Liberec na adresu vedoucího strojmistra určeným vlakem. Odesílá 
se tato dokumentace: 
Provozní záznamy strojvedoucích (ne však těch strojvedoucích, kteří nastupují ten 
den do směny). 
Záznamy o výkonu hnacího vozidla. 
Hlášenky s popisem mimořádností během jednotlivých směn. 
Rychloměrové proužky z mechanických rychloměrů hnacích vozidel. 
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Zpracované provozní záznamy strojvedoucích se ještě obratem vracejí v přepravním 

obalu zpět na určeném vlaku na provozní pracoviště. V tomto přepravním obalu se 
zasílají na PP i další dokumentace (vyhlášky, opatření, rozkazy atd.) Určený pracovník 
uloží vrácené provozní záznamy do příslušné přihrádky a ostatní písemnosti 
neprodleně uloží na určené místo pracoviště k prokazatelnému 
seznámení(vyhlášky,opatření, rozkazy) popř. dalšímu použití(tiskopisy apod). 
V případě nejasností dotazem u pracovníků oddělení provozu PJ ověří potřebné údaje. 
Rozvrh služby, nástupy a ukončení služby pracovníků: 
Vedoucí strojmistr PJ vytváří Rozvrh služby pro PP v programu APS. Rozvrh služby se 
na pracoviště zasílají jednou za sedm dní. Požadavky na dovolenou a další plánovanou 
nepřítomnost na pracovišti hlásí každý pracovník provozního pracoviště včas přímo 
vedoucímu strojmistrovi PJ. V případě žádosti o čerpání dovolené vyplní rovněž 
tiskopis “Dovolenka”, který uloží na místo určené vedoucím pracoviště, odkud bude 
společně s ostatní dokumentací odeslán služební poštou k rukám vedoucího 

strojmistra. Pokud vznikne potřeba mimořádného obsazení směny (náhlé 
onemocnění, úraz, jiné důvody) organizuje zajištění náhradního pracovníka vedoucí 
strojmistr nebo strojmistr PJ Liberec ve směně. Zpravení příslušného pracovníka o 
změně výkonu služby provádí vedoucí strojmistr nebo strojmistr PJ Liberec ve směně.  
Provozní záznamy: 
Čas nástupu a konce směny potvrzuje strojvedoucímu do provozního záznamu 
výpravčí ŽST Tanvald. Po doplnění všech předepsaných údajů do provozního záznamu 
na konci směny a jejich kontrole je strojvedoucí uloží do příslušné přihrádky. Při 
nástupu na směnu si strojvedoucí z této přihrádky svůj provozní záznam vyzvedne.  
Rychloměrové proužky: 
Pokud strojvedoucí prováděl výkon na hnacím vozidle s mechanickým rychloměrem, 
odevzdá na konci směny řádně popsaný (dle předpisu ČD V8) rychloměrný proužek na 

určené místo. Jednou denně jsou odesílány do PJ Liberec. 
Záznam o výkonech hnacích vozidel(hlášenky): 
Po sepsání hlášenky strojvedoucí tento tiskopis uloží na určené místo. Jednou denně 

jsou odesílány do PJ Liberec. 
Hlášení strojvedoucího: 
Po sepsání hlášení strojvedoucí tento tiskopis uloží na určené místo. Jednou denně 
jsou odesílány do PJ Liberec. 
Odesílání a příjem dokumentace: 
V pracovní dny určený pracovník zajistí odeslání provozní dokumentace uložené 
v obalu k dalšímu zpracování do PJ Liberec na adresu vedoucího strojmistra určeným 
vlakem. 
Zhodnocené provozní záznamy strojvedoucích se obratem vracejí v obalu zpět na 
určeném vlaku na provozní pracoviště. V tomto přepravním obalu se zasílají na PP i 

další dokumentace (vyhlášky, opatření, rozkazy atd.) Určený pracovník uloží vrácené 
provozní záznamy do příslušné přihrádky a ostatní písemnosti neprodleně uloží na 
určené místo pracoviště k prokazatelnému seznámení(vyhlášky,opatření, rozkazy) 
popř. dalšímu použití(tiskopisy apod). V případě nejasností dotazem u pracovníků 
oddělení provozu PJ ověří potřebné údaje. 
Technologické postupy – údržba 
Neobsazeno. 
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Technologické postupy – STP 

Neobsazeno. 
Provozní řád opravny vozů 
Neobsazeno. 
Opatření na zimu 
S hnacími vozidly se na pracovišti v PP Tanvald manipuluje na volném prostranství a 
jejich protáčení je zajištěno dle rozkazu vrchního přednosty DKV nebo opatření 
přednosty PJ, který je pro tento účel vydáván pravidelně před začátkem zimního 
období. Přednostně je používáno temperování vozidel s napojením na el.nabíjecí 
stojany. 
Řád nocležen 
Nocležna je umístěna v prvním poschodí výpravní budovy ŽST. Vchod je společný ze 
strany silnice na levém okraji budovy.V nocležně jsou celkem čtyři místnosti, každá 
jednolůžková, šatna pro strojvedoucí ČD Cargo a koupelna s WC. 

Sklad prádla je v prvním poschodí naproti schodišti. Obměna ložního prádla je 
prováděna čističem žkv ve směně. Odvoz prádla do prádelny zajišťuje dodavatelská 
firma. 
Klíče od nocležen má každý strojvedoucí, náhradní jsou uloženy v kanceláři výpravčího 
žst Tanvald.  
Postup při ekologické havárii 
Základní postup je stanoven v havarijním řádu obecně platném pro DKV Česká 
Třebová.  
Pracovník, který zjistí případnou ekologickou havarii tuto neodkladně oznámí 
výpravčímu ŽST Tanvald. V době nepřítomnosti výpravčího telefonuje hasičům 
te.č.150. Dále oznámí vznik ekologické havárie a její rozsah strojmistrovi PJ Liberce 
tel.65419. 

Požární řád 
Každý zaměstnanec, který vstoupí do objektu pracoviště k nástupu služby, během 
pobytu a před odchodem po ukončení směny je povinen sledovat stav požární 

prevence a odstranit všechny požárně nebezpečné předměty (hadry, papíry a pod.). 
Zaměstnanec, který zjistí, že v obvodu PP vznikl požár, je povinen: 
1) Je-li požár malého rozsahu, že je schopen jej  likvidovat sám nebo za přispění 
ostatních zaměstnanců  nacházejících se na pracovišti, zavolá je a spolu s nimi  
započne ihned s hašením požáru. K hašení požáru lze použít ručních hasicích přístrojů. 
Dále lze použít vody z hydrantu u koleje č. 11, kde je trvale napojena hadice. 
2) Při požáru většího rozsahu vyhlásí požární poplach. Požár se hlásí výpravčímu 
žst.Tanvald. Ten zajistí přivolání požárního sboru. V době nepřítomnosti výpravčího 
telefonuje hasičům te.č.150. Dále oznámí vznik ekologické havárie a její rozsah 
strojmistrovi PJ Liberce tel.65419. 

Hlavní odpojovač elektrického proudu je v rozvodně (viz graf. příloha), klíče jsou u 
výpravčího žst.Tanvald. 
 
Rozmístění hasicích přístrojů 

Nocležna 1 ks uvnitř 

Denní místnost 1 ks uvnitř 
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Protipožární nářadí - V bývalé vodárně jsou umístěny 3 lopaty a 2 vědra. Nářadí je 

červeně označeno. 
Vodní zdroj - hydrant u koleje č. 11. 
Použití hasicích přístrojů jsou zaměstnanci povinni ohlásit strojmistrovi PJ Liberec. 
Pověřený zaměstnanec režijní čety zajišťuje výměnu použitých hasicích přístrojů. 
Vzhledem k tomu, že na pracovišti není požární družstvo pro turnusovou službu, musí 
být všichni 1x za jeden rok seznámeni s požárním řádem a přezkoušeni z 
poplachových směrnic. 
Všichni zaměstnanci jsou povinni v případě požáru podle tohoto požární řád 
postupovat. 
Poplachové směrnice 
1) Hlášení požáru : 
Zpozoruje-li zaměstnanec požár, který nemůže sám uhasit, vyhlásí voláním "HOŘÍ" 
poplach, zpraví ústně nebo telefonicky výpravčího Tanvald (972 364 315). V době 

nepřítomnosti výpravčího telefonuje hasičům tel.č.150. Dále oznámí požár a jeho 
rozsah strojmistrovi PJ Liberce tel.65419. 
2) Vyhlášení požárního poplachu : 
Výpravčí přivolá požární sbor k zásahu. Po oznámení požáru zajistí výpravčí vyhlášení 
požárního poplachu. Provede se lok. houkačkou návěstí "Požární poplach" dle 
předpisu ČD D 1. 
Při požáru zajistí výpravčí vypnutí el. proudu na pracovišti. Hlavní vypínač el. proudu je 
umístěn v rozvodné stanici, která je trvale uzamčena. Klíč je uložen u výpravčího 
žst.Tanvald. Rozvodná stanice je v objektu SDC . 
3) Chování zaměstnanců : 
Zaměstnanec, který vyhlásí požární poplach, je povinen zajistit ve spolupráci s 
ostatními přítomnými zaměstnanci volnost přístupových cest, přístup k vodním 

zdrojům a k hlavnímu vypínači el. proudu. 
Zaměstnanci přispívají svou pomocí ke zdolávání požáru a dodržují pokyny velitele 
záchranných prací. 

 4) Důležitá telefonní čísla : 
výpravčí ŽST Tanvald  972 364 315 
strojmistr Liberec  972 365 419  nebo  723 379 412 
5) Oznámení o požáru musí obsahovat: 
1) Jméno a příjmení oznamovatele 
2) Adresu místa požáru 
3) Místo, odkud je zpráva podávána a tel.číslo volající stanice 
4) Další informace k upřesnění situace 
  - co hoří 
  - pravděpodobná příčina požáru 

  - příjezdová cesta a pod. 
Plánek provozního pracoviště 
Neobsazeno 
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4.23  Provozní řád SLČ Turnov 

Všeobecná část 
Charakteristika provozního pracoviště Turnov 
Provozní pracoviště Turnov je podřízeno Depu kolejových vozidel Česká Třebová, 
provozní jednotce Liberec. Leží jako středové na trati Stará Paka- Liberec a jako 
koncové na trati Praha-Vysočany- Turnov a Jičín-Turnov. Místnost lokomotivních čet 
sociálního zázemí pro strojvedoucí je v obvodu ŽST Turnov(malá budova na jižní 
straně staniční budovy v majetku DKV). PP Turnov je pracovištěm pro nástupy na 
směny vedené z ŽST Turnov pracovníky PJ Liberec. Opravárenská činnost se na PP 
neprovádí.  
Zapojení kolejiště PP Turnov do kolejiště ŽST Turnov 
Neobsazeno(kolejiště pro provozní účely nevyužíváno) 
Přístupové cesty 

Přístupová cesta do sociálního zázemí lokomotivních čet je dle staničního řádu žst. 
Turnov z veřejné komunikace příchodem pro cestující na nástupiště a odtud ke vchodu 
do služební místnosti PP Turnov.  

Vozební ramena 
PP Turnov přepravuje osobní vlaky na přidělených vozebních úsecích dle platného 
GVD.  
Železniční kolejová vozidla: 
Přidělené druhy železničních kolejových vozidel 
Všechny výkony jsou prováděny na hnacích vozidlech DKV Česká Třebová PJ Liberec 
(případně jiných DKV) dle aktuálně platného GVD, vlastní vozidla nejsou přidělena. 
Popis kolejiště 
Prostory původního PP Turnov jsou učeny pro historická kolejová vozidla. K tomuto 

účelu DKV provozuje koleje č.101,102,103 a rotundu. 
Koleje 
DKV provozuje koleje č.101, 102 a 103  v obvodu bývalé PJ. Pro každý mimořádný 
posun po těchto kolejích se sjedná prohlídka kolejiště u SCD:           

Číslo 
koleje 

 Vymezení koleje-
úseku  

Provozní účel Délk
a 

101 od výměny č. 201, 
přes výměny č. 
202,203,205 a točnu 
až k námezníku 
výměny č. 209 

Pro neprovozní vozidla  

102 od námezníku 

výměny č. 205 do 
ukončení 

Pro neprovozní vozidla  

103 od námezníku 
výměny č. 201 k 
točně  

vjezd a výjezd vozidel  
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Výhybky a výkolejky 
 
DKV provozuje  výhybku č.205 s průjezdem na lokomotivní točnu a kusou kolej č. 102. 
Základní poloha na kolej 101. Obsluhu provádí pracovník řídící posun. Pro každý 
mimořádný posun přes tuto výhybku se sjedná prohlídka u SCD: 
 
Manipulace s historickými vozidly 
koleje č. 11-14 v lokomotivní rotundě,  slouží k manipulaci s historickými vozidly 
Točna 
Točna, vyrobená firmou Bratři Prášilové, o nosnosti 184 t je umístěna v prostoru mezi 
neprovozovaným úložištěm nafty a lok. remízou. Průměr točny je 20,04m, její pohon 
zajišťuje elektromotor. Jako náhradní pohon slouží vzduchový motor. Vzduch se v 
případě potřeby odebírá z lokomotivy.Revize zajišťuje PJ Liberec.  

Postup úkonů pro mimořádné použití točny SLČ Turnov za účelem provedení posunu 
s vozidlem s natočením do  jiné  než základní polohy:  
Před odemčením aretace, musí být na straně točny bez kabiny obsluhy přišroubovány 
v místech ukončení obou kolejnic zajišťovací kovové klíny. Po provedení těchto úkonů 
mohou být odemknuty zámky aretace a je možné její otáčení. Točna se v této chvíli 
stává pouze jednostranně pojížděná. Za zajištění vozidla proti samovolnému pohybu 
na točně odpovídá strojvedoucí.  
Po ukončení mimořádného použití točny se provede její otočení do základní polohy, 
zajištění aretačními západkami a uzamčení aretace zámky. Po tomto úkonu se 
provede demontáž a odstranění zajišťovacích klínů z obou kolejnic točny. 
Odpovědnost za tyto úkony má pracovník řídící mimořádný posun. 
Místa se zúženým profilem 

Jejich seznam je uveden v příloze č.15 provozního řádu PJ Liberec. Všechna místa 
zúženého profilu jsou označena podle přílohy č.3 Základní směrnice o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci v žel. dopravě (ČD Op 16). 

U těchto míst je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
Popis budov a zařízení 
Ve vlastnictví DKV PJ Liberec je pouze malá budova sousedící s výpravní budovou ŽST 
Turnov v níž je umístěno zázemí lokomotivních čet sdílené se strojvedoucími ČD 
Cargo. 
Objekty provozně-správní 
neobsazeno 
Objekty správkárenské 
neobsazeno 
Objekty technologické 

Zařízení pro napájení motorových, řídících a přívěsných vozů pro potřeby dobíjení 
V ŽST je instalován napájecí stojan 230V/16A mezi kolejemi č.11 a 7 blíže 
maloskalskému zhlaví 
 
Zdroj chladící kapaliny 
Pro plnění hnacích vozidel vodou je umístěn hydrant v železniční u koleje č.33c u 
vodárny v areálu bývalého provozního pracoviště 
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 Čištění ŽKV 

neobsazeno 
Objekty pro údržbu a režijní činnost 
neobsazeno 
Objekty skladové 
Neobsazeno. 
Sdělovací a zabezpečovací zařízení 
Důležitá telefonní čísla: 
V PP Turnov je umístěna jedna účastnická pobočka v   místnosti strojvedoucích – 
972366240. 
Přednosta PJ Liberec   972 365 492 
vedoucí strojmistr PJ Liberec  972 365 599 
strojmistr PJ Liberec   972 365 419, 723 379 412 
kancelář oprav PJ Liberec   972 365 464  

Volací čísla důležitých mimodrážních účastníků 
Lékařská služba první pomoci státní  155 
Policie státní  158 
Městský požární útvar státní  150 
Telefony a faxy sítě ČESKÝ TELECOM 
Neobsazeno. 
Faxy sítě ČD 
Neobsazeno. 
Elektronická pošta 
Neobsazeno. 
Radiostanice 
Viz příloha č. 2 PŘ PJ Liberec 

Zabezpečovací zařízení 
Neobsazeno. 
Ostraha objektů 

Neobsazeno. 
Jízdy silničních vozidel 
Neobsazeno. 
Mimořádnosti 
Pohotovostní služby 
Neobsazeno. 
Klíče od služebních místností 
Klíče od sociálního zázemí v budově v ŽST má každý kmenový zaměstnanec PP a 
strojmistr PJ Liberec pro vybavení strojvedoucích na výkony v PP Turnov obsazované 
z Liberce. 

Klíče od neobsazených vozidel ČD jsou uloženy v dopravní kanceláři u výpravčího ŽST 
Turnov. 
Ohlašování poruch 
Dodávka elektřiny 
neobsazeno 
Dodávka plynu 
Neobsazeno. 
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Dodávka vody 

Neobsazeno.  
Hlášení onemocnění a úrazů zaměstnanců 
Onemocnění se hlásí strojmistrovi do Liberce, případně výpravčímu žst.Turnov. Úrazy 
se hlásí strojmistrovi do Liberce. 
Umístění prostředků první pomoci 
Skříňka první pomoci, vybavená dle Opatření GŘ ČD č.j.57866/98-O10, je k dispozici u 
výpravčího ŽST. 
Provozní část 
Technologické postupy - provoz 
Nástup služby strojvedoucího 
Strojvedoucí PJ Liberec s nástupy na směny v PP Turnov nastupují v PP Turnov dle 
rozpisu služby, který je umístěn v místnosti lokomotivních čet PJ Liberci. Strojvedoucí 
hlásí nástup na směnu telefonicky strojmistrovi PJ Liberec a ohlásí se u výpravčího.  

V případě nenastoupení strojvedoucího určeného rozvrhem služby zpraví výpravčí 
žst.Turnov strojmistra v PJ Liberec. Strojmistr v Liberci zajistí náhradu. 
Příprava vozidla k výkonu  
Strojvedoucí vyzvedne klíče od určeného vozidla u výpravčího, vozidlo převezme dle 
ustanovení předpisu ČD V 2 a v době určené turnusem připraví na místě odstavení v 
ŽST vozidlo k výkonu. 
Nástup vozidel z na výkon 
Vozidla jsou odstavena v ŽST. Posun s vozidlem lze zahájit až po souhlasu s posunem 
od příslušného pracovníka oprávněného řídit posun v ŽST. 
Odstup vozidel z obvodu stanice do obvodu provozního pracoviště 
Strojvedoucí po příjezdu vlaku do ŽST odstoupí na staniční kolej určenou výpravčím 
ŽST Turnov dle pokynů a návěstí pracovníka oprávněného řídit posun v ŽST. 

Zajištění hnacího vozidla proti pohybu 
Všechna neobsazená hnací vozidla musí být zajištěna proti pohybu utažením všech 
jeho přístupných ručních brzd nebo brzd ruční brzdu nahrazujících a podložením klíny 

z obou stran jednoho kola, umožňuje-li to konstrukce vozidla, nebo dvěma klíny co 
nejblíže krajním kolům z vnitřní strany jednoho podvozku. Klíny se pokládají na hlavu 
kolejnice svojí nejdelší stranou co nejblíže ke kolu. Ostatní vozidla viz předpis ČD D2, ČD 
V15/I a staniční řád.  
Ukončení služby strojvedoucího 
Po příchodu na místnost lokomotivních čet provede strojvedoucí doplnění údajů v 
provozní dokumentaci. O mimořádnostech sepíše Hlášení strojvedoucího na příslušný 
tiskopis. Zavedeným způsobem uloží na určené místo Výkaz o výkonu hnacích vozidel 
(hlášenku), Provozní záznam a  rychloměrný proužek. Službu ukončí telefonickým 
ohlášením konce směny strojmistrovi PJ Liberec. 

Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami 
Neobsazeno 
Zbrojení přívěsných vozů 
Neobsazeno. 
Objednávání údržby a oprav. 
Pokud strojvedoucí při výkonu na hnacím vozidle zjistí nefunkčnost nebo omezení 
funkčnosti nějakého provozního celku hnacího vozidla sepíše do Knihy oprav uložené na 
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vozidle požadavek na opravu. Za poslední sepsaný požadavek na opravu zapíše své 

osobní číslo. Při neschopnosti hnacího vozidla informuje strojvedoucí dle možností o 
důvodu neschopnosti strojmistra přímo nebo prostřednictvím výpravčího. 
 Posun v obvodu provozního pracoviště 
Neobsazeno. 
Písemnosti a dokumentace 
Plán pracovní činnosti, nástupy a ukončení služby pracovníků: 
Vedoucí strojmistr provozní jednotky vytváří zavedeným způsobem plán pracovní 
činnosti platný pro provozní pracoviště plánováním v programu APS.“Rozvrhy služeb” 
se na pracoviště nezasílají a všichni pracovníci se při telefonickém ohlašování konce 
směny strojmistrovi PJ Liberec informují o datumu a času nástupu na další směnu. 
Plánovaný nepracovní stav (požadavek) hlásí každý pracovník provozního pracoviště 
včas přímo vedoucímu strojmistrovi provozní jednotky. V případě žádosti o čerpání 
dovolené vyplní rovněž tiskopis “Dovolenka”, který uloží na místo určené vedoucím 

pracoviště, odkud bude společně s ostatní dokumentací odeslán služební poštou 
k rukám vedoucího strojmistra. Pokud vznikne potřeba mimořádného obsazení 
směny (náhlé onemocnění, úraz, jiné důvody) organizuje zajištění náhradního 
pracovníka vedoucí strojmistr nebo strojmistr PJ Liberec ve směně. Zpravení 
příslušného pracovníka o změně výkonu služby provádí vedoucí strojmistr nebo 
strojmistr PJ Liberec ve směně.  
Záznamy o výkonech hnacích vozidel(hlášenky): 
Po doplnění všech předepsaných údajů do Záznamu o výkonech hnacích vozidel na 
konci směny a jejich kontrole je strojvedoucí uloží na určené místo.  
Rychloměrové proužky: 
Pokud strojvedoucí prováděl výkon na hnacím vozidle s mechanickým rychloměrem, 
odevzdá na konci směny řádně popsaný (dle předpisu ČD V8) rychloměrný proužek na 

určené místo na ohlašovně lokomotivních čet k odeslání do Liberce. O číslo 
rychloměrového proužku požádá strojvedoucí telefonicky strojmistra v Liberci. 
Hlášení strojvedoucího: 

Po sepsání hlášenky strojvedoucí tento tiskopis uloží na určené místo.  
Odesílání a příjem dokumentace: 
V pracovní dny určený strojvedoucí zajistí odeslání provozní dokumentace uložené 
v obalu k dalšímu zpracování do depa Liberec na adresu vedoucího strojmistra 
určeným vlakem.  
Technologické postupy – údržba 
Neobsazeno. 
Technologické postupy – STP 
Neobsazeno. 
Provozní řád opravny vozů 

Neobsazeno. 
Opatření na zimu 
Manipulace s hnacími vozidly se v PP Turnov provádí  na volném prostranství na 
kolejišti ŽST Turnov a strojmistr v Liberci ve spolupráci s výpravčím žst.Turnov zajišťuje 
jejich protáčení dle rozkazu vrchního přednosty DKV nebo opatření přednosty PJ, který 
je pro tento účel vydáván pravidelně před začátkem zimního období. 
Postup při ekologické havárii 
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Základní postup je stanoven v havarijním řádu obecně platném pro DKV  Česká 

Třebová. Součástí tohoto havarijního řádu jsou přílohy pro jednotlivá pracoviště - 
soupisy havarijních prostředků a jejich uložení a přístupnost. 
Požární řád 
Poplachové směrnice 
1) Hlášení požáru : 
Zpozoruje-li zaměstnanec požár, který nemůže sám uhasit, učiní voláním "HOŘÍ" 
poplach a zpraví o tom ústně nebo telefonicky výpravčího žst. Turnov (66432). V době 
nepřítomnosti výpravčího telefonuje rovnou hasičům (150) a potom strojmistrovi do 
Liberce (65419). 
2) Vyhlášení požárního poplachu : 
Výpravčí (strojmistr) přivolá požární sbor k zásahu a zajistí vyhlášení požárního 
poplachu lok.houkačkou návěstí "Požární poplach" dle předpisu ČD D 1. 
3) Chování zaměstnanců : 

Zaměstnanec, který vyhlásí požární poplach, je povinen zajistit ve spolupráci s 
ostatními přítomnými zaměstnanci volnost přístupových cest, přístup k vodním 
zdrojům a k hlavnímu vypínači el. proudu. Zaměstnanci přispívají svou pomocí ke 
zdolávání požáru a dodržují pokyny velitele záchranných prací. 
4) Důležitá telefonní čísla : 
výpravčí žst.Turnov 66432 
strojmistr Liberec  65419  nebo  723 379 412 
5) Oznámení o požáru musí obsahovat: 
1) Jméno a příjmení oznamovatele 
2) Adresu místa požáru 
3) Místo, odkud je zpráva podávána a tel.číslo volající stanice 
4) Další informace k upřesnění situace 

co hoří 
pravděpodobná příčina požáru, příjezdová cesta a pod. 
 

 

4.24.  

 

Provozní řád vlečky 

DDKKVV  ČČeesskkáá  TTřřeebboovváá  --    PPJJ  LLiibbeerreecc 

 
 
 
 
1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky)  
Název vlečky:  
DKV Česká Třebová, PJ Liberec  
Číslo vlečky:  
4330  
Provozovatel vlečky:  
České dráhy, a.s.  
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se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015 zapsané v obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226  
 
2. Zaústění vlečky  
Mezník vymezující obvody odpovědnosti pro šetření MU provádí pověřená odborně způsobilá 
osoba:  
 
- provozovatele dráhy celostátní při vzniku MU na dráze celostátní v místě styku drah (včetně 
odbočných výhybek);  
 
- provozovatele vlečky, při vzniku MU na vlečce od místa styku drah do úrovně mezníku 
odpovědnosti dle sloupce č. 5 následující tabulky (mimo odbočných výhybek), za přítomnosti 
odborně způsobilé osoby provozovatele dráhy celostátní;  
 
- provozovatele vlečky, při vzniku MU na vlečce od úrovně mezníku odpovědnosti dle sloupce 
č. 5 následující tabulky dále na vlečku.  
 
Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:  
 

- vlečka je zaústěna v železniční stanici Liberec a je rozdělena na 6 částí. 
 

Části vlečky  Název části 
vlečky  

Zaústění do 
celostátní dráhy 
v ŽST Liberec  

Návěst hranice 
provozovatele 
dráhy 
(Hraničník) je v 
úrovni  

Mezník 
rozdělující 
obvody 
odpovědnosti za 
zabezpečení 
jízdy drážních 
vozidel na styku 
drah je v úrovni  

1  2  3  4  5  

1. část  DKV Česká 
Třebová, PJ 
Liberec  

v úrovni 
seřaďovacího 
návěstidla Se41 v 
km 159,183, dále 
koncem výhybky 
č. 58 v km 
160,085 a 
koncem výhybky 
č. 53 v km 
160,045  

seřaďovacího 
návěstidla Se41, 
konce odbočné 
větve výhybky č. 
58 a konce 
odbočné větve 
výhybky č. 53  

seřaďovacího 
návěstidla Se41, 
Se17, Se200;  
za obsluhu a 
správné 
postavení 
výhybky č. 212 je 
odpovědný 
provozovatel 
vlečky  

2. část  kolej 4b  koncem výhybky 
č. 101 v km 
160,630  

konce odbočné 
větve výhybky č. 
101  

výkolejky Vk9  

3. část  kolej 6b  koncem výhybky 
č. 94 v km 
160,564  

konce přímé 
větve výhybky č. 
94  

námezníku 
výhybky č. 94  

4. část  myčka  koncem výhybky 
č. 88 v km 
160,515 a 
koncem výhybky 
č. 89 v km 
160,548;  

konce přímé 
větve výhybky č. 
88 a konce přímé 
větve výhybky č. 
89  

námezníku 
výhybky č. 88 a 
výkolejky Vk201  

5. část  DKV ÚTD  koncem výhybky 
č. 419 (=začátek 
výhybky č. 201ú) 
v km 143,827  

konce odbočné 
větve výhybky č. 
419  

seřaďovacího 
návěstidla Se4; 
za obsluhu a 
správné 
postavení 
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výhybky č. 201ú 
je odpovědný 
provozovatel 
vlečky  

6. část  nádraží ÚTD  koncem výhybky 
č. 407 v km 
143,348 a 
koncem výhybky 
č. 417 v km 
143,737  

konce odbočné 
větve výhybky č. 
407 a konce 
přímé větve 
výhybky č. 417  

seřaďovacího 
návěstidla Se2, v 
úrovni výkolejky 
Vk404a, Vk404b;  
za obsluhu a 
správné 
postavení 
výhybky č. 416 je 
odpovědný 
provozovatel 
vlečky  

 
 
Do 1. části vlečky č. 4330 DKV Česká Třebová, PJ Liberec je výhybkou č. 201 zaústěna 
vlečka č. 4312 Vlečka FEREX - ŽSO, vlečka Liberec (jižní část). 
 
 
 
3. Platnost DAP na styku drah  
 
Při organizaci a řízení drážní dopravy a zabezpečení jízdy drážních vozidel v místě styku drah 
se obě strany provozovatelů drah řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 173/1995 Sb., 
kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, vyjmenovanými vnitřními předpisy 
provozovatele dráhy celostátní:  
 
SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis;  
SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení;  
SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení;  
SŘ Staniční řád železniční stanice (dále též ŽST) Liberec;  
 
a vnitřními předpisy provozovatele vlečky:  
 
ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.;  
Provozní řád DKV Česká Třebová PJ Liberec. 
 
4. Způsob obsluhy vlečky na styku drah  
 
Jízda drážních vozidel mezi dráhami na místě jejich styku může být provedena jen jako jízda 
posunového dílu.  
Při jízdě na vlečku i z vlečky mohou být vozidla tažena nebo sunuta nebo současně tažena i 
sunuta dle předpisu SŽDC D1. 
 
5. Organizace dopravního provozu  
Zaměstnanec provozovatele dráhy celostátní odpovědný za zabezpečení a sjednání jízd 
drážních vozidel v místě styku drah:  
 

, 972 365 321, 724 521 641.  
 
Zaměstnanec provozovatele vlečky odpovědný za zabezpečení a sjednání jízd drážních 
vozidel v místě styku drah:  
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Provozovatel vlečky provozovateli dráhy celostátní předá a průběžně aktualizuje potřebné 
seznamy (pomůcky GVD) pro jízdy drážních vozidel na styku drah ve všech částech vlečky. 
Jízdy drážních vozidel podle těchto vzájemně odsouhlasených seznamů (pomůcek GVD) se 
považují za sjednané. Všechny ostatní jízdy drážních vozidel musí být sjednány. 
 
Žádost a souhlas pro sjednání jízd drážních vozidel mezi dráhami musí obsahovat:  
a) místo, odkud hovoří odpovědná osoba sjednávající jízdu, její pracovní zařazení a její 
příjmení;  

b) název dopravce;  

c) místo, odkud (příp. přes které místo) a kam (označení koleje) je jízda drážních vozidel 
sjednávána;  

d) dobu povolení posunu (od – do).  
 
Sjednání jízd drážních vozidel mezi dráhami dokumentuje při použití spojení bez 
záznamového zařízení a při poruše záznamového zařízení traťový výpravčí v telefonním 
zápisníku s uvedením jména zaměstnance vlečky, který jízdu na vlečku povolil, názvem 
dopravce, místem odkud a kam je jízda drážních vozidel sjednávána a dobou povolení 
posunu.  
 
6. Opatření při jízdě na vlečku a z vlečky  
 
Součásti dráhy a zařízení na styku drah provozované a obsluhované provozovatelem dráhy 
celostátní, případně obsluhované jím pověřenými odborně způsobilými osobami: 
 
vlečky  Místní název části 

vlečky  
Součásti dráhy v majetku SŽDC  

1  2  3  

1. část  DKV Česká Třebová, PJ 
Liberec  

výhybka č. 53;  
výkolejky Vk1, Vk2;  
seřaďovací návěstidla Se17; Se41; Se200  

2. část  kolej 4b  výhybka č. 101;  
výkolejky Vk9  

3. část  kolej 6b  výhybka č. 94  

4. část  myčka  výhybky č. 88, 89;  
výkolejka Vk201  

5. část  DKV ÚTD  výkolejka Vk405;  
seřaďovací návěstidlo Se4  

6. část  nádraží ÚTD  výhybky č. 407, 417;  
výkolejkyVk402, Vk404a, Vk404b  
seřaďovací návěstidlo Se2;  
skříňka na udělení souhlasu k přestavení 
výhybky č. 417  

 

 
 
Součásti dráhy a zařízení na styku drah provozované a obsluhované provozovatelem vlečky 
případně jím pověřenými odborně způsobilými osobami: 
 
vlečky  Místní název části vlečky  Součásti dráhy v majetku vlečky  

1  2  3  
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1. část  DKV Česká Třebová, PJ 
Liberec  

výhybka č. 212  

2. část  kolej 4b  nejsou  

3. část  kolej 6b  nejsou  

4. část  myčka  nejsou  

5. část  DKV ÚTD  výhybka č. 201ú  

6. část  nádraží ÚTD  výhybka č. 416  

 
Organizace posunu na styku drah 

 
Části vlečky  Název části 

vlečky  
Zaměstnanec 
provozovatele 
dráhy celostátní 
odpovědný za 
zabezpečení a 
sjednání 
posunových 
cest v místě 
styku drah  

Zaměstnanec 
provozovatele 
vlečky 
odpovědný za 
zabezpečení a 
sjednání 
posunových 
cest v místě 
styku drah  

Evidence jízd 
posunových dílů 
na styku drah je 
provedena v  

1  2  3  4  5  

1. část  

 
DKV Česká 
Třebová, PJ 
Liberec  

 

1. signalista St 3 

přímé telefonní 
spojení, rádiové 
zařízení,  
při sjednání 
posunových cest 
okolo návěstidla 
Se41 na vlečku a 
zpět  

dozorce depa  
(rádiové zařízení), 
při sjednání 
posunových cest 
kolem Se41 na 
vlečku a zpět (tzv. 
„velké kolečko“)  

záznamníku 
posunu hnacích 
(speciálních) 
vozidel a 
posunových dílů 
po dopravních 
kolejích  

 

1. část  

 
DKV Česká 
Třebová, PJ 
Liberec  

 

1. signalista St 4 

přímé telefonní 
spojení, rádiové 
zařízení, při 
jízdách 
posunového dílu 
přes výhybky č. 
58, č 53 na vlečku 
a zpět;  

-------------------- 
dopravce řídící 
posun v místě 
styku drah  
(rádiové zařízení),  
při sjednání 
posunových cest 
přes výhybku č. 
58 do ŽST;  
při sjednání 
posunových cest 
přes výhybku č. 
53 na vlečku  

dozorce depa  
při sjednání 
posunových cest 
přes výhybku č. 
58 na vlečku (tzv. 
„proti proudu“),  
při sjednání 
posunových cest 
přes výhybku č. 
53 z vlečky do 
ŽST (tzv. „malé 
kolečko“); při 
sjednání 
posunových cest 
přes výhybku č. 
53 jiného 
dopravce než ČD 
a.s. na vlečku 
(tzv. „malé 
kolečko“)  

záznamníku 
posunu hnacích 
(speciálních) 
vozidel a 
posunových dílů 
po dopravních 
kolejích  

 

 
2. část  

 
kolej 4b  

 
signalista St 5  

rádiové zařízení  

zaměstnanec 
dopravce řídící 
posun v místě 
styku drah 
(rádiové zařízení 

záznamníku 
posunu hnacích 
(speciálních) 
vozidel a 
posunových dílů 
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nebo osobně)  

 
po dopravních 
kolejích  

 
3. část  

 
kolej 6b  

 
signalista St 5  

rádiové zařízení  

zaměstnanec 
dopravce řídící 
posun v místě 
styku drah 
(rádiové zařízení 
nebo osobně)  

 

záznamníku 
posunu hnacích 
(speciálních) 
vozidel a 
posunových dílů 
po dopravních 
kolejích  

 
4. část  

 
myčka  

 
výpravčí 
osobního 
nádraží 
365 534, osobně  

 

zaměstnanec 
dopravce řídící 
posun v místě 
styku drah 
(rádiové zařízení 
nebo osobně)  

 

zápisníku použití 
souprav hlavních 
klíčů  

 

5. část  

 
DKV ÚTD  

 
1. signalista St 3 

rádiové zařízení  

 

zaměstnanec 
dopravce řídící 
posun v místě 
styku drah 
(rádiové zařízení 
nebo osobně)  

 

záznamníku 
posunu hnacích 
(speciálních) 
vozidel a 
posunových dílů 
po dopravních 
kolejích  

 
6. část  

 
nádraží ÚTD  

 
1. signalista St 3 

rádiové zařízení; 
při posunu přes 
výhybku č. 417 do 
obvodu DKV a 
zpět  

1. signalista St 3 

rádiové zařízení; 
při posunu přes 
výhybku č. 417 do 
obvodu DKV a 
zpět  

 

zaměstnanec 
dopravce řídící 
posun v místě 
styku drah 
(rádiové zařízení 
nebo osobně)  

 

záznamníku 
posunu hnacích 
(speciálních) 
vozidel a 
posunových dílů 
po dopravních 
kolejích  

záznamníku 
posunu hnacích 
(speciálních) 
vozidel a 
posunových dílů 
po dopravních 
kolejích  

 

 
 
 
1. část – DKV Česká Třebová, PJ Liberec  
Při mimořádném posunu na severním zhlaví depa, při kterém je z důvodu nedostatku místa 
nutno vjet do obvodu stanice, si dozorce hlavního depa vyžádá souhlas 1. signalisty St 4, který 
dovolí jízdu souhlasem k posunu a návěstí seřaďovacího návěstidla Se200, popř. Se17.  
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na 1. část vlečky kolem seřaďovacího návěstidla Se41 („velké 
kolečko“)  
 
Při jízdách posunových dílů na vlečku si vyžádá zaměstnanec řídící posun dopravce 
prostřednictvím 1. signalisty St 3 souhlas dozorce depa.  
Souhlas udělí zaměstnanci řídícímu posun dopravce 1. signalista St 3 přímo návěstí 
seřaďovacího návěstidla Se8.  
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Jízdy posunových dílů z 1. části vlečky kolem seřaďovacího návěstidla Se41 („velké kolečko“) 
do ŽST  
 
Při jízdách posunových dílů z vlečky zastaví posunový díl před námezníkem výhybky č. 30.  
Zaměstnanec řídící posun dopravce si vyžádá souhlas k další jízdě po 3. koleji k návěstidlu 
Se41 od 1. signalisty St 3 prostřednictvím dozorce depa. 
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na 1. část vlečky přes výhybku č. 53 („malé kolečko“)  
Dozorce hlavního depa v případě potřeby sjedná se signalistou St 4 řízený odstup hnacích 
vozidel v dohodnutém pořadí tak, aby nebyl narušen posun v ŽST Liberec, jízdy vlaků a 
nedocházelo k zahlcení depa a prodlužování pobytů v depu.  
V případě, že je potřebný posun na jižním zhlaví DKV do koleje č. 3, sjedná dozorce depa s 1. 
signalistou St 4 zákaz jízdy vozidel na vlečku po koleji č. 3.  
 
Jízdy posunových dílů se provádějí od výhybky č. 53 na návěst seřaďovacího návěstidla Se20 
po koleji č. 3 k námezníku výhybky č. 33, kde posunový díl vždy zastaví.  
 
Jízdy posunových dílů z 1. části vlečky přes výhybku č. 53 („malé kolečko“) do ŽST  
 
Dozorce hlavního depa v případě mimořádné potřeby sjedná s 1. signalistou St 4 jízdu 
posunového dílu z vlečky po koleji č. 3 přes výhybku č. 53 na návěst seřaďovacího návěstidla 
Se17 nebo souhlasu k posunu od 1. signalisty St 4.  
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na 1. část vlečky přes výhybku č. 58 („proti proudu“)  
 
V případě mimořádné potřeby lze po předchozím souhlasu nebo žádosti dozorce depa provést 
jízdu posunového dílu přes výhybku č. 58 ze ŽST na vlečku.  
Jízda posunového dílu je prováděna takzvaně „proti proudu“ od výhybky č. 58 návěstí 
návěstidla Se20 a souhlasem k posunu od 1. signalisty St 4.  
 
Jízdy posunových dílů z 1. části vlečky přes výhybku č. 58 do ŽST  
 
Při jízdách posunových dílů z vlečky si zaměstnanec řídící posun dopravce před zahájením 
posunu vyžádá souhlas k posunu od 1. signalisty St 4 za skupinové seřaďovací návěstidlo 
Se200.  
V jízdě pokračuje na návěst na skupinovém seřaďovacím návěstidle Se200 a souhlasu k 
posunu od 1. signalisty St 4.  
Jízdy posunových dílů ze ŽST přes 1. část vlečky č. 4330 na vlečku FEREX – ŽSO, vlečka 
Liberec (jižní větev) a zpět do ŽST  
 
Jízdy posunových dílů se uskutečňují buď „malým kolečkem“ přes výhybku č. 53 po koleji č. 3 
po dohodě 1. signalisty St 4 s dozorcem depa, nebo „velkým kolečkem“ okolo seřaďovacího 
návěstidla Se41 po dohodě 1. signalisty St 3 s dozorcem depa. 
 
2. část – kolej 4b  
Jízdy posunových dílů z koleje 4b vlečky do ŽST  
 
Posunový díl zastaví před námezníkem výhybky č. 101. Zaměstnanec řídící posun se ohlásí 
telekomunikačním zařízením signalistovi St 5 a oznámí důvod jízdy (jízda na vlak, do DKV, 
přesun do nákladního nádraží atd.).  
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Po projednání jízdy signalistou St 5 se staničním výpravčím a přestavení výhybek a výkolejek 
v zamýšlené posunové cestě, je zaměstnanec řídící posun dopravce zpraven o posunu 
signalistou St 5 telekomunikačním zařízením a následně je mu udělen souhlas k posunu.  
Obsluhu ručně přestavované výhybky č. 101 provádí odborně způsobilý zaměstnanec 
dopravce určený zaměstnancem řídícím posun dopravce.  
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na kolej 4b vlečky  
 
Veškerý posun se provádí z obvodu St 5. Zaměstnanec řídící posun dopravce se ohlásí 
telekomunikačním zařízením signalistovi St 5 a oznámí požadavek k jízdě na kolej 4b. 
Signalista St 5 zpraví zaměstnance řídícího posun o dalších podmínkách posunu a následně 
je mu udělen souhlas k posunu.  
Bude-li třeba přestavení ručně obsluhované výhybky č. 101, posunový díl před touto výhybkou 
zastaví a odborně způsobilý zaměstnanec dopravce, určený zaměstnancem řídícím posun 
dopravce, provede její přestavení pro zamýšlenou jízdu a dále pokračuje v jízdě až na určené 
místo.  
Signalista St 5 provede naklopení Vk9 až po zjištění jejich uvolnění. O tomto se přesvědčí 
pohledem, popř. pochůzkou nebo dotazem telekomunikačním zařízením u příslušného 
zaměstnance řídícího posun. 
 
3. část – kolej 6b  
Jízdy posunových dílů z koleje 6b vlečky do ŽST  
 
Posunový díl zastaví před námezníkem výhybky č. 94. Zaměstnanec řídící posun se ohlásí 
telekomunikačním zařízením signalistovi St 5 a oznámí důvod jízdy (jízda na vlak, do DKV, 
přesun do nákladního nádraží atd.).  
Po projednání jízdy signalistou St 5 se staničním výpravčím a přestavení výhybek a výkolejek 
v zamýšlené posunové cestě, je zaměstnanec řídící posun dopravce zpraven o posunu 
signalistou St 5 telekomunikačním zařízením a následně je mu udělen souhlas k posunu.  
Obsluhu ručně přestavovaných výhybek č. 94, 97 a 101 provádí odborně způsobilý 
zaměstnanec dopravce, určený zaměstnancem řídícím posun dopravce.  
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na kolej 6b vlečky  
 
Veškerý posun se provádí z obvodu St 5. Zaměstnanec řídící posun dopravce se ohlásí 
telekomunikačním zařízením signalistovi St 5 a oznámí požadavek k jízdě na kolej 6b. 
Signalista St 5 zpraví zaměstnance řídícího posun o dalších podmínkách posunu a následně 
je mu udělen souhlas k posunu.  
Bude-li třeba přestavení ručně obsluhovaných výhybek č. 101, 97 a 94 posunový díl před touto 
výhybkou zastaví a odborně způsobilý zaměstnanec dopravce, určený zaměstnancem řídícím 
posun dopravce, provede její přestavení pro zamýšlenou jízdu a dále pokračuje v jízdě až na 
určené místo.  
Signalista St 5 provede naklopení Vk9 až po zjištění jejich uvolnění. O tomto se přesvědčí 
pohledem, popř. pochůzkou nebo dotazem telekomunikačním zařízením u příslušného 
zaměstnance řídícího posun. 
 
4. část – myčka  
Při jízdách posunového dílu na vlečku zaměstnanec řídící posun dopravce před zahájením 
posunu odpovídá za otevření brány k areálu na koleji č. 201s a po ukončení k posunu za její 
zavření.  
Výpravčí osobního nádraží o vydání a vrácení hlavního klíče Vk201/88 informuje signalistu St 
5 a oba tuto informaci zapíší do telefonního zápisníku.  
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Vydáním hlavního klíče Vk201/88 výpravčím osobního nádraží je zakázán ostatní posun 
pře výhybku č. 88 kromě jízdy na z vlečky č. 4330 (část. 4).  
 
Z důvodu zajištění bezpečnosti provozování drážní dopravy na styku drah a evidence výdeje 
klíče Vk201/88 je dovolena jen jízda jednoho posunového dílu na 4. část vlečky.  
 
Jízdy posunového dílu ze ŽST na 4. část vlečky  
 
Při jízdách posunového dílu na vlečku zaměstnanec řídící posun dopravce před zahájením 
posunu otevře bránu k areálu na koleji č. 201s, vyzvedne si hlavní klíč Vk201/88 od 
kontrolního zámku výkolejky Vk201, ze kterého vyjme hlavní klíč od výhybky č. 88, odemkne je 
a přestaví je pro stanovenou posunovou cestu.  
V jízdě pokračuje na návěst na skupinovém seřaďovacím návěstidle Se27 a souhlasu k 
posunu od signalisty St 5.  
 
Jízdy posunového dílu ze 4. části vlečky do ŽST  
 
Při jízdách posunových dílů z vlečky si zaměstnanec řídící posun dopravce před zahájením 
posunu vyžádá souhlas k posunu od signalisty St 5 za skupinové seřaďovací návěstidlo Se27.  
Po ukončení posunu přestaví zaměstnanec řídící posun dopravce výhybku č. 88 a výkolejku 
Vk201 do základní polohy, uzamkne je, zavře bránu k areálu na koleji č. 201s a hlavní klíč 
Vk201/88 vrátí výpravčímu osobního nádraží. 
 
5. část – DKV ÚTD  
Zaměstnanec řídící posun dopravce odpovídá za obsluhu a správné přestavení výhybky č. 
201ú.  
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na 5. část vlečky  
 
Zaměstnanec řídící posun dopravce si před jízdou na vlečku vyžádá souhlas od 1. signalisty 
St 3, který jej udělí přímo. Na návěst dovolující posun seřaďovacího návěstidla Se7 na koleji č. 
401b pokračuje v jízdě.  
 
 
Jízdy posunových dílů ze 5. části vlečky do ŽST  
 
Při jízdě z vlečky zastaví posunový díl před námezníkem výhybky 201ú a pokračuje v jízdě až 
po souhlasu k posunu od 1. signalisty St 3 daném telekomunikačním zařízením a návěstí 
seřaďovacího návěstidla Se 4. 
 
6. část – nádraží ÚTD  
Zaměstnanec řídící posun dopravce odpovídá za obsluhu a správné přestavení výhybky č. 
416.  
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na 6. část vlečky přes obvod St 1  
 
Zaměstnanec řídící posun dopravce si před jízdou na vlečku vyžádá souhlas od signalisty St 
1, který jej udělí přímo.  
 
Jízdy posunových dílů ze 6. části vlečky do ŽST přes obvod St 1  
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Při jízdě z vlečky zastaví posunový díl před námezníkem výhybky příslušné koleje a pokračuje 
až po souhlasu k posunu, který mu udělí signalista St 1 telekomunikačním zařízením a návěstí 
„Posun dovolen“ na návěstidle Se2. Zaměstnanec řídící posun dopravce se dále řídí ručními 
speciálními návěstmi dávanými signalistou St 1. 
 
Jízdy posunových dílů ze ŽST na 6. část vlečky přes obvod St 3  
 
Zaměstnanec řídící posun dopravce si před jízdou na vlečku vyžádá souhlas od 1. signalisty 
St 3, který jej udělí přímo. U výhybky č. 412 se nachází uzamykatelná skříňka pro souhlas St 3 
pro obsluhu Vk404/417 (pro obsluhu výkolejky č. 404a a 404b), nebo lze použít i skříňku u 
bývalého St 2, kterou obsluhuje zaměstnanec řídící posun, který odpovídá i za postavenou 
posunovou cestu na příslušnou kolej.  
Posunový díl (hnací (speciální) vozidlo) zastaví před seřaďovacím návěstidlem Se7 a 
zaměstnanec řídící posun obslouží souhlasové tlačítko pro obsluhu Vk404/417 (pro obsluhu 
výkolejky č. 404a a 404b), potom po domluvě se signalistou na návěst seřaďovacího 
návěstidla Se7 vjede do prostoru „čistících kolejí“.  
Po ukončení posunu (je-li námezník výhybky z příslušné koleje volný a jsou-li výkolejky 
Vk404a a 404b volné) musí opětovně obsloužit souhlasové tlačítko pro obsluhu Vk404/417.  
 
Jízdy posunových dílů ze 6. části vlečky do ŽST přes obvod St 3  
 
Při jízdě do kolejiště stanice zastaví před námezníkem výhybky z příslušné koleje a další jízdu 
dojedná s 1. Signalistou St 3. dále pokračuje až po souhlasu k posunu od 1. signalisty St 3 
danému zaměstnanci řídícímu posun telekomunikačním zařízením a obsluze souhlasového 
tlačítka pro obsluhu Vk404/417 (pro obsluhu výkolejky č. 404a a 404b). Posunový díl se dále 
řídí návěstmi nepřenosných seřaďovacích návěstidel.  
Po zastavení posunového dílu po uvolnění výhybky č. 417 a izolovaného obvodu výhybky č. 
417 musí zaměstnanec řídící posun opětovně obsloužit souhlasové tlačítko pro obsluhu 
Vk404/417 (pro obsluhu výkolejky č. 404a a 404b). 
 
7. Ohlašování závad na dopravní cestě  
Povinností obou stran je bez zbytečné prodlevy zajistit ohlášení každé události na styku drah, 
která ovlivňuje provozuschopnost dráhy nebo organizování a řízení drážní dopravy na styku 
drah. Zaměstnanci oprávněni k přijímání zpráv o události:  
určený zaměstnanec provozovatele dráhy celostátní:  
 

 
 
určený zaměstnanec provozovatele vlečky:  
 

 
 
Zaměstnanci provozovatele dráhy celostátní, kteří jsou oprávněni oznámit dopravci zjištěné 
závady na dopravní cestě, které znemožňují obsluhu vlečky:  
 

 

 
 
8. Hlášení a šetření mimořádných událostí a pracovních úrazů  
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Pro hlášení a šetření mimořádných událostí platí ustanovení zákona 266/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 376/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpis 
SŽDC D17.  
Pro hlášení úrazů platí ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  
 
9. Ohlašovací pracoviště mimořádných událostí  
 
Povinností obou provozovatelů je neprodleně ohlásit druhému provozovateli každý pracovní 
úraz, respektive každou MU, která ovlivňuje organizování a řízení drážní dopravy na styku 
drah na:  
ohlašovací pracoviště provozovatele dráhy celostátní:  
 
-  
 
ohlašovací pracoviště provozovatele ČD:  
 

- 9, 723 379 412 
 
10. Opatření v oblasti bezpečnosti práce  
 
Nebezpečné vychylovat se za jízdy z vozidel nebo pobývat vedle koleje je na všech místech 
označených výstražným žlutočerným nebo žlutým nátěrem, u stožárů návěstidel, výhybkových 
stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, 
stožárů sdělovacího vedení, stožárů a sloupků rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického 
osvětlení, u kolejových vah, vážních domků, budov, nástupištních přístřešků, plotů, na 
mostech, u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení vlečky a SŽDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Plánek vlečky na styku drah 
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