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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍVŠEOBECNÁ USTANOVENÍVŠEOBECNÁ USTANOVENÍVŠEOBECNÁ USTANOVENÍ    
 

 
Tuto ”Přílohu k Rozkazu o zavedení GVD” vydalo Regionální centrum provozu (dále 

RCP) Ostrava jako nedílnou součást pomůcky  ”Rozkaz o zavedení GVD” platné  
od 13.prosince 2009. 
 
A.A.A.A. Přehled dopraven vPřehled dopraven vPřehled dopraven vPřehled dopraven v    obvodu RCP obvodu RCP obvodu RCP obvodu RCP Ostrava s výlukou služby dopravních zaměstnanců Ostrava s výlukou služby dopravních zaměstnanců Ostrava s výlukou služby dopravních zaměstnanců Ostrava s výlukou služby dopravních zaměstnanců     
    

TraťTraťTraťTrať    DopravnaDopravnaDopravnaDopravna    ZZZZačátek VSDZačátek VSDZačátek VSDZačátek VSDZ    KKKKonec VSDZonec VSDZonec VSDZonec VSDZ    

  ve dnech po vl. t.j. hod  hod ve dnech 

ZZZZa VSDZ a VSDZ a VSDZ a VSDZ 
jízda vlakujízda vlakujízda vlakujízda vlaku    
dovolenadovolenadovolenadovolena    
Ano/NeAno/NeAno/NeAno/Ne    

304 Halenkov  denně 13282 20:20 2:50 W Ne 
     4:00 E, X  

309 Bedihošť denně, mimo E, X 81102 14:45 5:45 W Ano 
  od 25.XII. do 14.III. a   7:15 E, X  
  od 12.VI. do 12.IX.      
  E, X od 25.XII. do  1400 18:45    
  14.III. a od 12.VI. do      
  12.IX.      
 Pivín denně 81103 21:05 5:40 denně Ano 

310 Brantice denně 3563 17:51 5:01 denně mimo  X Ano 
     7:01 X  
 Dětřichov  denně 827 19:00 6:20 denně Ano 
 nad Bystřicí       

311 Mikulovice  denně mimo D 23694 22:20 3:20 @ Ne 
  D 23690 23:00 3:40 A - F  
 Písečná  denně 83400 20:05 6:25 denně Ano 
 Horní Lipová W 83400 23:00 3:30 W Ne 
  E, X 3617 22:30 4:00 E , X  
 Branná denně 3618 22:15 6:45 denně Ano 
 Libina denně 3623 0:10 3:50 denně Ne 
 Troubelice denně 3645 18:14 5:54 denně Ano 

312 Vápenná denně 13623 22:30 4:30 W , E Ne 
     5:30 X  
 Źulová denně 13623 22:15 4:15 W , E Ne 
     5:45 X  
 Velká Kraš denně 13624 22:15 3:35 W , E Ne 

     5:40 X  

313 Senice W 14092 23:55 3:45 denně Ne 
 na Hané E, X 14090 22:25    
 Příkazy denně 14050 23:20 4:30 denně Ano 
 Olomouc-  W 14092 23:55 3:45 denně Ne 
 Řepčín E, X 14090 22:45    
 Olomouc město W 14026 14:30 6:30 W Ano 
        
  E, X směny neobsazeny 0:00 – 24:00 hod.  
 Olomouc-  W 14092 0:05 3:40 denně Ne 
 Nová Ulice E, X 14090 22:45    

317 Vlárský denně 23226 20:50 4:10 @ - D Ne 
 Průsmyk    7:15 E, X  
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B.B.B.B. Vlaky Vlaky Vlaky Vlaky ČD ČD ČD ČD určené prourčené prourčené prourčené pro přepravu zaměstnanců do a ze služby na stanoviště (příloha 28b  přepravu zaměstnanců do a ze služby na stanoviště (příloha 28b  přepravu zaměstnanců do a ze služby na stanoviště (příloha 28b  přepravu zaměstnanců do a ze služby na stanoviště (příloha 28b 
předpisu předpisu předpisu předpisu SŽDC (SŽDC (SŽDC (SŽDC (ČDČDČDČD)))) D2) D2) D2) D2)    

 

TTTTraťraťraťrať    DDDDopravnaopravnaopravnaopravna    VlakVlakVlakVlak    PPPPoznámkaoznámkaoznámkaoznámka    

309 Výh Dluhonice 3722, 3731, 3751, 4032  Zaměstnanci ŽST jedoucí 
do a ze služby 

 

Zaměstnanci uplatňující mimořádné zastavení Os vlaku požádají o zastavení včas, 
pro každý případ zvlášť výpravčího příslušné ŽST. 
 
C.C.C.C. Přeprava služebníPřeprava služebníPřeprava služebníPřeprava služebních zásilek a služební ch zásilek a služební ch zásilek a služební ch zásilek a služební korespondencekorespondencekorespondencekorespondence    
 

Jako služební zásilkuslužební zásilkuslužební zásilkuslužební zásilku lze zasílat pouze materiály, které nelze zaslat elektronicky a jejichž 
listinná podoba je nezbytně nutná (pomůcky GVD, účetní doklady apod.) – viz předpis 
ČD KC 3.  
Přeprava služebních zásilek z centra (GŘ Praha) a mezi jednotlivými regiony 
(tj. do/z jednotlivých územních obvodů vymezených obvody příslušných KCOD) se bude 
realizovat pouze do/z těch tarifních bodů, kde je sídlo přednosty osobní stanice KCOD 
nebo přednosty provozního obvodu RCP (vyjma ŽST Praha Masarykovo nádraží, 
za kterou je stanovena náhradní ŽST Praha hl.n. a také vyjma ŽST Šumperk, za niž je 
stanovena náhradní ŽST Zábřeh na Moravě), a navíc také do stanic Bohumín a Sokolov, 
a to pro všechny oprávněné výkonné a organizační jednotky nebo organizační složky ČD: 
Přeprava je prováděna zásadně dle platného Plánu relací a spojů systému ČD-Kurýr.  
Odesílatelem a příjemcem je vždy zástupce oprávněné OJ/OS ČD.  
Seznam tarifních bodů určených k přepravě služebních zásilek: 
 

Benešov u Prahy, Beroun, Bohumín, Brno hl.n., Břeclav, Česká Třebová, České 
Budějovice, Český Těšín, Děčín hl.n., Havlíčkův Brod, Hradec Králové hl.n., Frýdek-
Místek, Cheb, Jihlava, Karlovy Vary, Klatovy, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Liberec, 
Louny, Lovosice, Mladá Boleslav hl.n., Most, Nymburk hl.n., Olomouc hl.n., Opava 
východ, Ostrava hl.n., Ostrava-Svinov, Otrokovice, Pardubice hl.n., Plzeň hl.n., Praha-
Holešovice, Praha-Libeň, Praha hl. n., Praha-Smíchov, Přerov, Sokolov, Strakonice, 
Tábor, Turnov, Trutnov hl.n., Ústí nad Labem hl.n., Ústí nad Labem-západ, Valašské 
Meziříčí, Veselí nad Moravou, Zábřeh na Moravě, Zlín střed, Žďár nad Sázavou. 

Přeprava služební korespondenceslužební korespondenceslužební korespondenceslužební korespondence je zajišťována mezi regiony dle podmínek pro služební 
zásilky, dále se realizuje rovněž v rámci obvodů jednotlivých KCOD do všech tarifních 
bodů, jež jsou dopravně či komerčně obsazeny (tj. jsou obsazeny zaměstnancem KCOD 
nebo RCP). Ředitel příslušného KCOD stanoví pro každé období GVD zpravidla jeden pár 
vlaků, kterými se zásilky v režimu služební korespondence budou přepravovat, tyto vlaky 
jsou uvedeny v ZPD a příslušné OJ/OS ČD jsou o nich informovány předem z KCOD.  
K jiným než určeným vlakům nebudou zásilky služební korespondence přijímány. 
Výše uvedená opatření se nevztahují na přepravy příručních trezorků s tržbami 
(tzv. pokladniček), jež jsou realizovány vždy dle interního opatření ředitele KCOD. 
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D.D.D.D. Označení vozů směrovými tabulemi a číslemOznačení vozů směrovými tabulemi a číslemOznačení vozů směrovými tabulemi a číslemOznačení vozů směrovými tabulemi a číslem    
 

Směrové tabule 2009 - 2010 jsou umístěny na adrese: 
http://seznam.cd.cz/ � Informační zdroje � Portál provozování dráhy � Přihlásit (zadat 
Jméno a heslo) � Pomůcky GVD � Směrové tabule 2009 - 2010 
 
 

 

OPATŘENÍOPATŘENÍOPATŘENÍOPATŘENÍ    VVVV    OSOBNÍ DOPRAOSOBNÍ DOPRAOSOBNÍ DOPRAOSOBNÍ DOPRAVĚVĚVĚVĚ    
 

 
Motorové a jejich řídící a přívěsné vozyMotorové a jejich řídící a přívěsné vozyMotorové a jejich řídící a přívěsné vozyMotorové a jejich řídící a přívěsné vozy    

Při mimořádném nasazení lokomotivy jako vlakového HV místo motorového vozu 
se současně zařadí navíc i jeden přívěsný vůz vhodné odpovídající řady. 

Přívěsné vozy ř.Bdtax (015) a Bdtax (012) zařazujte do vlaků jen podle předem 
určených oběhů. Není-li předepsaný vůz z provozních důvodů k dispozici, lze řadit 
po dobu nezbytně nutnou i tyto vozy navzájem opačně (015 za 012 a 012 za 015). 

Za přívěsný vůz ř.Btax (010) lze řadit vozy ř.Bdtax (012) a Bdtax (015) pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 
 
DKV PJ OlomoucDKV PJ OlomoucDKV PJ OlomoucDKV PJ Olomouc    

V případě nedostatku provozuschopné jednotky řady 814 DKV PJ Olomouc bude 
přednostně tato jednotka nahrazena vozy řady 810+012, příp. 810+010 na výkon 
dle TS822.  

V případě nedostatku provozních motorových vozů ř.843 zajistí DKV PJ Olomouc 
vystavení náhradního HV (v případě vystavení motorové lokomotivy platí opatření 
dle prvního odstavce) na výkon dle TS 804. 

 
DKV  PDKV  PDKV  PDKV  PPPPP Otrokovice Otrokovice Otrokovice Otrokovice    

Jako záložní vozy v ŽST Otrokovice deponujte pouze vozy ř.Btax (010). 
V případě nedostatku provozních jednotek ř.814 vystavte jako náhradní soupravu 

na dobu nezbytně nutnou motorový vůz ř.810 s jedním vozem ř.Btax (010). 
 

DKV PP VsetínDKV PP VsetínDKV PP VsetínDKV PP Vsetín    
Jako záložní vozy v ŽST Vsetín deponujte pouze vozy ř.Btax (010). 
V případě nedostatku provozních jednotek ř.814 vystavte jako náhradní soupravu 

na dobu nezbytně nutnou lokomotivu ř.742 se dvěma vozy ř.Btax (010). 
 
 

DDDDo oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881 do 1. dne zařadit pouze motorovou jednotku řady 814 +914 od vlaku 
č.3935 až do vlaku č.3976 
 

DDDDo oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881 do 2. dne zařadit pouze motorovou jednotku řady 814 + 914 od vlaku 
č.3930 do vlaku č.14264 
 

DDDDo oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881 do 3. dne zařadit pouze motorovou jednotku řady 814 + 914 od vlaku 
č.14201 do vlaku č.14234 
 

DDDDo  oběhu TS 881o  oběhu TS 881o  oběhu TS 881o  oběhu TS 881 do 4. dne zařadit pouze motorovou jednotku řady 814 + 914 
 

DDDDo oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881o oběhu TS 881 do 5. dne zařadit pouze motorovou jednotku řady 814 + 914 od vlaku 
č.14259 do vlaku č.3980 
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DDDDo oběhu TS 882o oběhu TS 882o oběhu TS 882o oběhu TS 882 do 1. až 4. dne ponechat pouze motorovou jednotku řady 814 + 914 
    
DDDDo oběhu TS 886o oběhu TS 886o oběhu TS 886o oběhu TS 886 do 1. dne zařadit pouze motorový vůz 810 vybavený zařízením pro trať 
0/0S  od vlaku č.13901 do vlaku č.13908 
 

DDDDo oběhu TS 886o oběhu TS 886o oběhu TS 886o oběhu TS 886 do 2. dne zařadit pouze motorový vůz 810 vybavený zařízením pro trať 
0/0S od vlaku č.13909 do vlaku č.13918 
 
 

 

KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TRATĚKONKRÉTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TRATĚKONKRÉTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TRATĚKONKRÉTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TRATĚ    
 

 
        Veškeré změny časových poloh, kategorií vlaků, řazení, druhu trakce, omezení jízdy, 
zastavování, výchozích a cílových stanic, relační náplně vlaků, včetně zavedení 
nebo zrušení vlaků, jsou zřejmé z vydaných pomůcek GVD a v konkrétních ustanoveních 
pro jednotlivé tratě již na ně není upozorňováno! 

        Tratě, na kterých dochází jen k výše uvedeným nebo nepodstatným změnám, nejsou 
v této části uvedeny. 
 

301301301301    
Čadca Čadca Čadca Čadca –––– Bohumín Bohumín Bohumín Bohumín    –––– (Ostrava (Ostrava (Ostrava (Ostrava----Svinov)Svinov)Svinov)Svinov)    

Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava    
Grafikon v úseku Český Těšín – Třinec počítá po dobu všech stavebních prací 

(při výluce Třinec – Třinec-Konská i Třinec-Konská – Český Těšín) s křižováním vlaků obou 
směrů na odbočce Třinec-Konská. Případně vzniklé zpoždění vlaků plynoucí z této výluky 
v rozsahu do tří minut tolerujte a neprojednávejte. 

 
Při výluce staničních kolejí v Mostech u Jablunkova (cca 3,5 měsíce) bude omezena 

v této stanici deponace souprav.  Některé vlaky jsou během výluky vedeny v úseku Mosty 
u Jablunkova – Návsí pod jiným číslem a v jiných časech s pobytem v Návsí přes 30 
minut, se svými kmenovými vlaky jsou v knižním jízdním řádu propojeny značkou +! 
(přímé vozy). U těchto vlaků během pobytu v Návsí uvažujte s možností nástupu 
a výstupu cestujících tak, jako by se jednalo o jeden vlak.  

 
V době konání nepřetržitých výluk traťových kolejí v úseku Český Těšín až Čadca 

veďte při nepravidelnostech v dopravě v uvedeném jednokolejném úseku trati osobní 
vlaky i proti vlakům dálkové dopravy (EC, Ex, R) i v tom případě, že by je tyto vlaky svou 
jízdou zpozdily. Zpoždění vlaků dálkové dopravy v takovém případě nesmí dosáhnout  
oproti pravidelnému jízdnímu řádu hodnoty větší než 5 minut.  

 
V ŽST Bohumín a Český Těšín je u J 511 místo odjezdové kóty v knižním jízdním 

řádu značka m, v ŽST Karviná hlavní nádraží není v knižním jízdním řádu uveden čas 
odjezdu. J 511 může z uvedených stanic odjet po ukončení výstupu cestujících (tj. i před 
uvedeným časovým údajem příjezdu vlaku). 
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Český Těšín Český Těšín Český Těšín Český Těšín –––– Ostrava Ostrava Ostrava Ostrava----Svinov (Polanka nad Odrou výhybna)Svinov (Polanka nad Odrou výhybna)Svinov (Polanka nad Odrou výhybna)Svinov (Polanka nad Odrou výhybna)    
Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava    

S ohledem na návoz cestujících pro vlak I 580 nepředjíždějte při zpoždění vlaku Os 
2834 tento vlak v Albrechticích u Českého Těšína odchylně od ustanovení služebních 
předpisů vlakem I 580 a veďte tento vlak za vlakem Os 2834 do Havířova 
za předpokladu, že I 580 nebude tímto opatřením opožděn o více než 3 minuty. Takto 
vzniklé zpoždění tolerujte a neprojednávejte. 
 

302302302302    
Ostrava uhelné nádraží Ostrava uhelné nádraží Ostrava uhelné nádraží Ostrava uhelné nádraží –––– Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí    

Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava 
Případné zpoždění Os 3102, 3114, 3118, 3124, 3128, 3132 a 3134 v ŽST Ostrava 

střed z důvodu technologických a provozních do 3 minut tolerujte a neprojednávejte. 
Zpoždění vlaku Os 13132 v E, X v ŽST Frýdlant nad Ostravicí z důvodu přestavování 

soupravy do 5 minut tolerujte a neprojednávejte. 
 

Český Těšín Český Těšín Český Těšín Český Těšín –––– Frýdek Frýdek Frýdek Frýdek----MístekMístekMístekMístek    
Nákladní dopravaNákladní dopravaNákladní dopravaNákladní doprava    

Pro obsluhu vlečky HMMC Nošovice jsou naplánovány celkem 4 páry nákladních 
vlaků dopravce ČD Cargo a.s. Délka vlaků (s hnacími vozidly) smí být až 500 m – 
a to za předpokladu, kdy v ŽST Dobrá u Frýdku-Místku nevzniká křižování s jiným vlakem 
a je zajištěn provozně bezkolizní vjezd na vlečku HMMC Nošovice a dále v ŽST Frýdek-
Místek je současně veden pouze 1 vlak této délky. 

 
305305305305    

 Bohumín  Bohumín  Bohumín  Bohumín –––– Přerov Přerov Přerov Přerov    –––– Nezamyslice/Nedakonice Nezamyslice/Nedakonice Nezamyslice/Nedakonice Nezamyslice/Nedakonice    
Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava    

V ŽST Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží je u lichých vlaků J 501 až 517 místo 
odjezdové kóty v knižním jízdním řádu značka m. Tyto vlaky mohou odjet do Ostravy 
hlavního nádraží, příp. do Bohumína, po ukončení výstupu cestujících (tj. i před 
uvedeným časovým údajem příjezdu vlaku). 

Na základě změny oběhů hnacích vozidel veďte do doby provedení změny jízdního 
řádu v trati Hranice na Moravě – Přerov v  X, kromě 24. – 26.XII., 1.I., 4.IV., 1., 8.V., 4., 
5.VII., 26.IX., 28.X., 17.XI. vlak Ruš Sv 3390 jako zpožděný. Odjezd vlaku z Hranic 
na Moravě je v 19.15 hod., příjezd Přerov v 19.34 hod. (vlak Nex 59510 čeká v Hranicích 
na Moravě). Jedná se o soupravu od vlaku Os 3230 na vlak Os 3321. V ostatní dny, kdy je 
vlak Sv 3390 veden, jede dle jízdního řádu. 

Odvoz náležitostí od vlaku Os 3218 v E a X (ř.460) bude řešen samostatnou 
soupravovou jízdou, zavedenou dálnopisnou zprávou po přidělení kapacity dopravní 
cesty. 

    
306306306306    

Studénka Studénka Studénka Studénka –––– Veřovice Veřovice Veřovice Veřovice    
Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava    

V ŽST Příbor upravte vzhledem k bezpečnosti cestujících při křižování vjezd všech 
vlaků ze směru od Kopřivnice n.n. na kolej třetí jako vlaků prvních a odjíždějte směrem 
do Sedlnice z koleje třetí jako s vlaky druhými. Tímto opatřením vzniklé zpoždění 
v rozsahu do 2 minut tolerujte. 
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V ŽST Štramberk upravte vzhledem k bezpečnosti cestujících při křižování odjezd 
vlaku 23104 směrem do Veřovic z koleje třetí jako vlaku druhého. Tímto opatřením 
vzniklé zpoždění v rozsahu  do 2 minut tolerujte. 

V případě nepříznivých sněhových podmínek v ŽST Veřovice, znemožňujících 
objíždění přívěsného vozu, vezte po dobu nezbytně nutnou všechny vlaky (turnusové 
řazení 810,Btax780 (BDtax782)) v úseku Štramberk - Veřovice a zpět bez přívěsného vozu. 
Zpoždění vlaků v ŽST Štramberk z důvodu dobírání tohoto vozu při cestě zpět do 5 minut 
tolerujte a neprojednávejte. 
 

308308308308    
(Střelná) (Střelná) (Střelná) (Střelná) ----    Horní Lideč Horní Lideč Horní Lideč Horní Lideč –––– Hranice na Moravě Hranice na Moravě Hranice na Moravě Hranice na Moravě 

Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava    
U vlaku 3217 na zastávkách Teplice nad Bečvou, Černotín, Špičky a Milotice 

nad Bečvou zabezpečte nástup a výstup cestujících na opačné straně (vlevo ve směru 
jízdy). Vlaková četa vlaku 3217 upozorní na tuto skutečnost cestující ve vlaku, příslušný 
PO vývěskami na zastávkách. 
 

309309309309    
(Bohumín (Bohumín (Bohumín (Bohumín /Střelná/Nedakonice) /Střelná/Nedakonice) /Střelná/Nedakonice) /Střelná/Nedakonice) ----    Přerov Přerov Přerov Přerov ---- Česká Třebová Česká Třebová Česká Třebová Česká Třebová    

Osobní doprava 
V důsledku svazkové jízdy vlaků v úseku Zábřeh na Moravě – Olomouc hl.n. 

dodržujte z Červenky při zpoždění vlaků do 5  minut pravidelný sled vlaků. 
V důsledku svazkové jízdy vlaků v úseku Dluhonice – Olomouc hl.n. dodržujte 

z Dluhonic při zpoždění vlaků z Přerova do 5  minut pravidelný sled vlaků. 
 

310310310310    
Opava východ Opava východ Opava východ Opava východ –––– Krnov  Krnov  Krnov  Krnov ----    Olomouc hl.n.Olomouc hl.n.Olomouc hl.n.Olomouc hl.n.    

Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava    
Odvoz náležitostí od vlaku Os 3535 v  W (ř.714+2xBtx761) bude řešen samostatnou 

soupravovou jízdou, zavedenou dálnopisnou zprávou po přidělení kapacity dopravní 
cesty. 
 

311311311311 
Krnov Krnov Krnov Krnov –––– Hanušovice  Hanušovice  Hanušovice  Hanušovice –––– Olomouc hl.n. Olomouc hl.n. Olomouc hl.n. Olomouc hl.n.    

Osobní dopravaOsobní dopravaOsobní dopravaOsobní doprava    
V ŽST Hanušovice zajistěte v E, X přestup mezi vlakem 1400 a 13673. Zpoždění 

vlaku R 1400 do 5 minut tolerujte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Ostrava 
Platí od 13.12.2009 

9/9 

 

ZZZZÁVĚRÁVĚRÁVĚRÁVĚR    
 

 
Příloha k Rozkazu o zavedení GVD pro obvod RCP Ostrava platí po celé období 

jízdního řádu 2009/2010 a obsahuje důležitá opatření. Zajistěte proto, aby se s jejím 
obsahem seznámili všichni zaměstnanci, jichž se údaje týkají. 
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