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Věc: Věc: Věc: Věc:     

P o u č n ý  l i s t  č .  4 / 2 0 0 9  
k  m i m o ř á d n é  u d á l o s t i  s k u p i n y  B . 

Srážka drážních  vozidel  vSrážka drážních  vozidel  vSrážka drážních  vozidel  vSrážka drážních  vozidel  v    železniční stanici Sudoměřice u Tábora  dne železniční stanici Sudoměřice u Tábora  dne železniční stanici Sudoměřice u Tábora  dne železniční stanici Sudoměřice u Tábora  dne 
13.13.13.13.    01.01.01.01.    2009 v2009 v2009 v2009 v    06:15 hodin, trať  České Budějovice 06:15 hodin, trať  České Budějovice 06:15 hodin, trať  České Budějovice 06:15 hodin, trať  České Budějovice –––– B B B Benešov u Prahy.enešov u Prahy.enešov u Prahy.enešov u Prahy.    

Dne 13. 01. 2009 v 06 hodin 15 minut došlo v obvodu železniční stanice Sudomě-
řice u Tábora na výhybce č. 7 ke srážce vlaku R 632 s posledním vozem vlaku Pn 66803. 
Vlak nákladní dopravy Pn 66803 stál na druhé staniční koleji a jeho poslední vůz byl přes 
námezník výhybky číslo 7 mezi první a druhou staniční kolejí. Vlak osobní dopravy R 632 
po zastavení u vjezdového návěstidla projížděl po první staniční koleji. Při mimořádné 
události – nehodě - nedošlo k žádné újmě na zdraví, ale vznikla značná škoda. 

Železniční stanice Sudoměřice u Tábora je stanicí mezilehlou a nachází se na jed-
nokolejné celostátní dráze České Budějovice – Benešov u Prahy v km 95,204. Má tři do-
pravní koleje (č.1, 2, 3), spád těchto kolejí je 2‰ směrem k ŽST Chotoviny. Je vybavena 
elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením, řídící přístroj vz. 5007 se 
závislými stavědly a mechanickými návěstidly bez kolejových obvodů. Na obou záhlavích 
před krajní výhybkou jsou umístěny izolované kolejnice, které jsou společné pro vjezd 
i odjezd vlaku. Zabezpečovací zařízení neumožňuje současné vlakové cesty, vyjma 
současných odjezdů. Dopravní službu ve směně vykonává výpravčí, signalista na St.1 
(km 94,869) a signalista na St.2 (km 95,462).  

V ŽST Sudoměřice u Tábora jsou čtyři obvody pro zjišťování volnosti vlakové 
cesty: 

Obvod č. 1 Obvod č. 1 Obvod č. 1 Obvod č. 1 ---- výpravčí:  výpravčí:  výpravčí:  výpravčí: zastavení rušícího posunu a volnost vlakové cesty se zjiš-
ťuje v nepřehledném úseku na záhlaví – od úrovně vjezdového návěstidla L L L L k úrovni sto-
žáru trakčního vedení č. 3. 

Obvod č. 2  Obvod č. 2  Obvod č. 2  Obvod č. 2  ---- signalista St.1:  signalista St.1:  signalista St.1:  signalista St.1: zastavení rušícího posunu a volnost vlakové cesty se 
zjišťuje v úseku od úrovně stožáru trakčního vedení č. 3 k úrovni kolmice od hrotu jazyka 
výhybky č. 5 přes dopravní koleje č.3, 1 a 2. 

Obvod č. 3 Obvod č. 3 Obvod č. 3 Obvod č. 3 –––– výpravčí:  výpravčí:  výpravčí:  výpravčí: zastavení rušícího posunu a volnost vlakové cesty se zjiš-
ťuje v úseku od úrovně kolmice od hrotu jazyka výhybky č. 5 přes dopravní koleje č. 3, 1 a 
2 do úrovně kolmice od hrotu jazyka výhybky č. 6 přes dopravní koleje č. 3, 1 a 2. 

Obvod č. 4 Obvod č. 4 Obvod č. 4 Obvod č. 4 –––– signalista St.2:  signalista St.2:  signalista St.2:  signalista St.2: zastavení rušícího posunu a volnost vlakové cesty se 
zjišťuje v úseku od úrovně kolmice od hrotu jazyka výhybky č. 6 přes dopravní koleje č. 3, 
1 a 2 k vjezdovému návěstidlu S.S.S.S.    
Volnost vlakové cesty v obvodech č. 2, 3, a 4 je zjišťována pohledem. 



Situační nákres  části ŽST: 

 

Dne 13. 01. 2009 v 05.56 h odjel ze želez-
niční stanice Střezimíř nákladní vlak Pn 66803. 
Rozbor vlaku Pn 66803 byl 14 vozů, 56 náprav, 
234 metrů, 917/1004 tun a lokomotiva 363.044-9 
ČD Cargo, PJ Ústí nad Labem.  Vlak Pn 66803 vjel 
do ŽST Sudoměřice u Tábora, uvolnil společnou 
izolovanou kolejnici a v 6.08 h zastavil na druhé 
staniční koleji tak, že čelo vlaku stálo v km 95,171 
a poslední vůz zůstal stát 9 m za námezníkem 
výhybky č.7 mezi druhou a první staniční kolejí. 
Signalistka uzavřela návěstní hradlo spolu 
s hradlovou zarážkou a po uvolnění závěru výměn 
výpravčím zrušila postavenou vlakovou cestu pro 
vlak Pn 66803.  

V 06.07 h  projel vlak osobní dopravy R 632 
ŽST Chotoviny a 06.12 h zastavil u vjezdového 
návěstidla ŽST Sudoměřice u Tábora. V 06.11 h dal 
výpravčí vlaků v ŽST Sudoměřice u Tábora příkaz 
k přípravě vlakové cesty pro průjezd vlaku R 632 po 
první staniční koleji. Po uvolnění návěstního hradla 
odjezdového návěstidla signalistka St.2 
obsloužila staniční zabezpečovací 
zařízení, uzavřením závěru výměn 
ohlásila výpravčímu provedení přípravy 
vlakové cesty. Poté postavila odjezdové 
návěstidlo do polohy dovolující jízdu a 
toto oznámila výpravčímu dvojím za-
zvoněním hradlového zvonku. Po posta-
vení odjezdové vlakové cesty, byla posta-
vena  vjezdová vlaková cesta signalistkou 
St.1. Když vlak R 632 vjel do stanice, vyšel 
výpravčí vlaků před dopravní kancelář, dal 
strojvedoucímu vlaku R 632 návěst “Odjezd“, sledoval průjezd vlaku a po jeho průjezdu 
se vrátil do dopravní kanceláře připravovat vlakovou cestu pro odjezd vlaku Pn 66803 ze 
druhé staniční koleje. V této době se radiostanicí ozval strojvedoucí vlaku R 632 
a oznámil výpravčímu vlaků, že na odjezdovém zhlaví došlo ke srážce s posledním vozem 
nákladního vlaku stojícího na druhé staniční koleji. 

Šetřením ČD, a.s.Šetřením ČD, a.s.Šetřením ČD, a.s.Šetřením ČD, a.s.    bylo zjištěno:bylo zjištěno:bylo zjištěno:bylo zjištěno:    

Signalistka St.2, zaměstnanec ČD, a.s. – PO Tábor nezajistila bezpečnost drážní dopravy 
v rozsahu své odborné způsobilosti. Po vjezdu vlaku Pn 66803 na druhou staniční kolej 
oznámila výpravčímu vlaků uzavřením návěstního hradla vjezdového návěstidla, že jsou 
splněny podmínky pro zrušení vlakové cesty pro uvedený vlak. Toto učinila, přestože 
nenastaly podmínky pro zrušení vlakové cesty – konec vlaku Pn 66803 neuvolnil 
námezník výhybky č.7 v jeho vlakové cestě. Výpravčímu vlaků neohlásila, že vlak Pn 





Rozdělovník:Rozdělovník:Rozdělovník:Rozdělovník:    
• KGŘ, NOD, NP, NSM, EN,NPZ 
• GŘ O10, O11, O12, O16, O18, O27, O28, O30 
• Všechna DKV , 
• Všechna RCP,  
• Všechny PO 
• DVI Praha 
• Věstník ČD 
• MD odbor 130 
• ČD Cargo, a. s. 
• SŽDC, s. o.    
• OSŽ    
• FS ČR    


