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Návestný predpis ČHŽ

Použité skratky:
ČHŽ – Čiernohronská železnica
DP – Dopravný predpis ČHŽ
GVD – Grafikon vlakovej dopravy
NP – Návestný predpis ČHŽ
PHM – Pohonné hmoty
VTP – Všeobecno-technický predpis ČHŽ
ZSSK – Železničná spoločnosť
ŽSR – Železnice Slovenskej republiky
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1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1

Základné ustanovenia

1.

Návestný predpis (ďalej len NP) obsahuje jednotné zásady a podmienky záväzné
pre používanie návestí a návestidiel na ČHŽ.

2.

V zmysle NP je nevyhnutné konať aj v tých prípadoch, ktoré nie sú v NP výslovne uvedené,
a to podľa najlepšieho vedomia a svedomia tak, aby bola zaručená bezpečnosť
a pravidelnosť dopravy.

3.

Návesti a návestidlá sa smú používať len na účel predpokladaný týmito predpismi, a to
v predpísanom tvare, veľkosti, farbe, počte zvukov a predpísaným spôsobom.

4.

Za správne používanie návestí a návestidiel zodpovedá ten pracovník, ktorý ich dáva alebo
osadzuje (umiestňuje).

5.

Návesti a znamenia treba dávať s rozvahou a presne podľa týchto predpisov, aby ich bolo
možné spozorovať včas, zreteľne a bez pochybností.

6.

Ak NP pri návesti rozlišuje denný a nočný znak, používa sa nočný znak za tmy, alebo ak je
viditeľnosť nižšia ako 100 m.

7.

Všetky návestidlá môžu byť vybavené odrazkami alebo celé zhotovené z odraziek.

8.

Každý pracovník je povinný návesť poslúchnuť hneď, pokiaľ to nie je na úkor bezpečnosti
dopravy na dráhe, ochrany ľudských životov alebo v rozpore s NP.

9.

Ak pracovník spozoruje súčasne dve alebo viac protichodných návestí, alebo nemôže
spozorovať návesť zreteľne a bez pochybností, musí sa riadiť tou návesťou, ktorá je
najzávažnejšia.

10.

Každý pracovník ČHŽ, vrátane brigádnikov, musí bez ohľadu na pracovné zaradenie poznať
a vedieť správne použiť návesť „Stoj, zastavte všetkými prostriedkami". Túto návesť je
povinný dať vždy, keď je ohrozená bezpečnosť dopravy na dráhe alebo ľudské životy.

11.

Na doplnky

1.2

Základné pojmy a všeobecné ustanovenia

12.

Návesť je viditeľné alebo zvukové vyjadrenie rozkazu alebo správy.

13.

Ručná viditeľná návesť je viditeľná návesť, dávaná vždy pracovníkom rukou alebo
návestnými pomôckami držanými v rukách (ručné viditeľné návesti pri posune, ručná viditeľná
návesť „Stoj" a pod.).

14.

Návestidlo je technické zariadenie, pomôcka alebo predmet, ktorým sa dáva návesť.

15.

Návestná strana je strana návestidla ukazujúca návesť.

16.

Návestný styk je vzájomné návesťami uskutočňované dorozumievanie medzi pracovníkmi,
ktorí návesti dávajú a návesti prijímajú.

17.

Návesti možno podľa potreby dávať i rádiostanicou, telefónom, alebo staničným rozhlasom.

18.

Ak nie je v NP stanovené inak, návesti sa musia dávať vpravo v smere jazdy vlaku alebo
posunujúceho dielu, s prihliadnutím na znalosť miestnych pomerov, prípadne znalosť trate.
Návesť „Stoj, zastavte všetkými prostriedkami" sa však môže pri hroziacom
nebezpečenstve dať a vyskytnúť kdekoľvek.

19.

Na doplnky.
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2

STANIČNÉ A TRAŤOVÉ NÁVESTIDLÁ

2.1

Lichobežníková tabuľka

20.

Návesť „Lichobežníková tabuľka"

Biela lichobežníková tabuľka s čiernym okrajom;
stĺpik má šikmé čierne a biele pruhy

21.

Návesť „Lichobežníková tabuľka" tvorí hranicu medzi dopravňou a šírou traťou. Označuje
miesto, pred ktorou musia určené vlaky zastaviť skôr, než sa im dovolí vjazd.

22.

!!! Jazda vlakov v dopravni, t.j. od „Lichobežníkovej tabuľky“ sa uskutočňuje vždy ako
„Jazda podľa rozhľadu“ s max. rýchlosťou 15 km/h a s pohotovosťou včas a bezpečne
zastaviť pred prípadnou prekážkou !!!

2.2

Koniec nástupišťa

23.

Návesť „Koniec nástupišťa"

Biela obdĺžniková tabuľka s čiernym okrajom

24.

Návesť „Koniec nástupišťa" označuje na zastávke miesto, pred ktorým musí zastaviť prvý
vozeň s cestujúcimi vlaku osobnej dopravy, ktorý má na zastávke predpísaný pobyt. Pri
krátkych vlakoch osobnej dopravy musí rušňovodič dbať, aby celý vlak zastavil pri zvýšenom
nástupišti čo najbližšie pri výpravnej budove alebo čakárni.

25.

!!! V stanici Čierny Balog zastavujú vlaky s reštauračným vozňom obsadeným
obsluhou podľa možností tak, aby dvere reštauračného vozňa boli čo najbližšie dverí
do kancelárie a umožnilo sa tak zbrojenie vozňa a jeho pripojenie k el. energii !!!
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2.3

Výstražný kolík – Pískajte

26.

Návesť „Výstražný kolík - pískajte"

Kolík so striedajúcimi sa červenými
a bielymi pruhmi rovnakej šírky.

27.

Na návesť „Výstražný kolík - pískajte" musí rušňovodič vedúceho hnacieho vozidla alebo
pracovník na čele sunutého či spúšťaného vlaku dávať počas jazdy od výstražného kolíka
s krátkymi prestávkami návesť „Pozor", pokiaľ čelo vlaku nevojde na priecestie, prípadne
neprejde iným nebezpečným miestom.

28.

Návesť „Výstražný kolík - pískajte " sa umiestňuje vo vzdialenosti 100 m pred
nebezpečnými priecestiami, pred miesta na traťových úsekoch, kde nie je dostatočný priestor
na pobyt osôb pohybujúcich sa na trati počas chodu vlaku (zárezy, mosty a pod.), alebo pred
inými zvlášť nebezpečnými miestami.

29.

V zastavanom území obce sa smie návesť „Výstražný kolík - pískajte“ používať iba
v nevyhnutných prípadoch. Prednostne používajte elektrický klaksón, alebo píšťalu.

30.

!!! Ak sú rozhľadové pomery pred priecestím dostatočné a k priecestiu sa nepochybne
nepribližuje žiadne vozidlo ani osoba, návesť „Pozor" netreba dávať !!!

2.4

Pracovné miesto, pískajte

31.

Návesť „Pracovné miesto, pískajte“

Výstražný terč s čiernym obrazom kopáča nad
zeleným lichobežníkom v bielom poli. Horná časť
terča je polkruhová, spodná má tvar
lichobežníka postaveného na kratšej strane.
Terč je umiestnený na stĺpiku označenom
vodorovnými červenými a bielymi pruhmi, pričom
v červených pruhoch môžu byť biele odrazky.

32.

Návesť „Pracovné miesto, pískajte“ sa umiestňuje pred pracovné miesto na traťovom
úseku, ak treba varovať pracujúce osoby pred chodom dráhového vozidla, a to na zábrzdnú
vzdialenosť ku každej koľaji, z ktorej možno očakávať chod dráhového vozidla.

33.

Ak nie je terč zhotovený z odraziek, musí sa za zníženej viditeľnosti osvetľovať.

34.

Na návesť „Pracovné miesto, pískajte“ musí strojvodca alebo pracovník na čele sunutého
alebo spúšťaného vlaku dávať počas chodu od návestidla až po pracovné miesto opakovane
s krátkymi prestávkami návesť „Pozor“.
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2.5

Výhybkové návestidlá

35.

Návesť „Priamym smerom"

Teleso s návesťou – stojatý biely obdĺžnik
s čiernym okrajom pre jazdu po hrote
aj proti hrotu
36.

Teleso bez návesti – pre priamy smer je otočené
hranou terča proti smeru jazdy

Návesť „Proti hrotu do odbočky vpravo"

Biely trojuholník v čiernom poli, hrotom doprava

37.

Návesť „Proti hrotu do odbočky vľavo"

Biely trojuholník v čiernom poli, hrotom doľava

38.

Návesť „Po hrote z odbočky"

Biely ležatý obdĺžnik v čiernom poli
39.

!!! Závažie prestavníku sa neprehadzuje silou ako na veľkej železnici, ale iba pomaly
prekladá – výhybka nemá hákový záver a prehadzovanie rozširuje rozchod výhybky,
Priestor medzi jazykom a opornicou musí byť vždy dokonale čistý !!!
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2.6

Námedzník

40.

Návesť „Námedzník"
Biely vodorovný trámec s čiernymi pruhmi
pred šikmým ukončením

41.

Námedzník označuje na zbiehajúcich sa alebo križujúcich sa koľajach hranicu, cez ktorú
nesmie presahovať vozidlo, aby nebola ohrozená jazda po susednej koľaji. Umiestňuje sa na
mieste, kde je vzdialenosť osí susedných koľají 2900 mm.

42.

!!! Za riadne odstavenie a zaistenie vozidla za námedzník je zodpovedný posunovač,
ktorý vozidlo odvesuje. Po skončení posunu kontroluje a je zodpovedný za tento stav
rušňovodič posunujúcej lokomotívy !!!

2.7

Posun zakázaný

43.

Návesť „Posun zakázaný"

Na vrchol postavený modrý štvorec
s bielym okrajom

44.

Návesť „Posun zakázaný" sa umiestňuje na zarážadlách kusých koľají, na brány a koľajové
zábrany.

45.

Na doplnky
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3

TRAŤOVÉ ZNAČKY

3.1

Označenie vzdialeností

46.

Kilometrovník

Kilometrovníky označujú trať v celých
kilometroch

3.2

Označenie sklonových pomerov

47.

Sklonovníky označujú sklonové pomery priľahlých úsekov trate; sú umiestnené v zlomoch
sklonu nivelity koľaje. Červené čísla udávajú sklon v promile, čierne čísla dĺžku úseku
v metroch.
Trať stúpa

48.

Vodorovná trať

Na doplnky.
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4

NÁVESTIDLÁ PRE OBMEDZENIE RÝCHLOSTI

4.1

Trvalé obmedzenie najväčšej traťovej rýchlosti

49.

Návesť „Rýchlostník“

Biela obdĺžniková doska s čiernym okrajom a
čiernymi číslicami, v bielom poli.

50.

Návesť „Rýchlostník“ označuje rozhranie medzi dvoma úsekmi trate, pre ktoré sú stanovené
rôzne najväčšie rýchlosti.

51.

V úseku, pre ktorý platí rýchlostník, nesmie byť rýchlosť, udaná číslom na rýchlostníku,
prekročená. Rýchlosť je udávaná v km/h.

4.2

Dočasné pomalé chody

52.

Dočasné obmedzenie traťovej rýchlosti cez pracovné alebo porušené miesto označujú
návestidlá pre pomalý chod.

53.

Návesť „Začiatok pomalého chodu"

Žltá obdĺžniková tabuľka s bielym okrajom
a s čiernym písmenom Z postavená na výšku

54.

Návesť „Začiatok pomalého chodu" označuje začiatok úseku, v ktorom treba ísť zníženou
rýchlosťou – 5 km/h.

55.

Návesť „Koniec pomalého chodu"

Biela obdĺžniková tabuľka s čiernym
písmenom K postavená na výšku

56.

Návesť „Koniec pomalého chodu" označuje koniec úseku, v ktorom treba ísť zníženou
rýchlosťou. Vlak smie zvyšovať rýchlosť, až keď posledné vozidlo vlaku minie túto návesť.

57.

Návesť „Koniec pomalého chodu" býva umiestnená zvyčajne na spoločnom stĺpiku
s návesťou „Začiatok pomalého chodu" pre opačný smer jazdy, teda vľavo od koľaje.

58.

Na doplnky.
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5

NÁVESTI POČAS VLAKOVEJ DOPRAVY

5.1

Zvukové návesti hnacích vozidiel (pracovníkov na čele sunutého
alebo spúšťaného dráhového vozidla)

59.

Návesť „Pozor"
Jeden dlhý zvuk

60.

Návesť „Pozor" sa dáva strojvodca píšťalou alebo húkačkou, prípadne píšťalkou.

61.

Návesť „Pozor" sa dáva počas vlakovej dopravy a pri posune všade tam, kde treba varovať
pred idúcim dráhovým vozidlom, upozorniť železničných pracovníkov na chod dráhového
vozidla, alebo potvrdiť prijatie návesti, a to najmä v týchto prípadoch:
-

na varovanie osôb v koľajisku a v blízkosti koľaje,
pri jazde podľa rozhľadu,
vo všetkých ostatných prípadoch, ak je to z hľadiska bezpečnosti dopravy nevyhnutné.

62.

Na potvrdenie príjmu návesti sa prednostne používa tón nižšej intenzity.

63.

Návesť „Vlak sa roztrhol"
Striedavo dlhý a krátky zvuk

64.

Návesť „Vlak sa roztrhol" sa dáva píšťalkou, trúbkou, rušňovou píšťalou alebo húkačkou,
keď sa roztrhne ručne alebo zmiešane brzdený vlak.

65.

Na návesť „Vlak sa roztrhol" musí byť ihneď zastavená zadná časť vlaku. Predná časť vlaku
smie byť zastavená až vtedy, keď je isté, že zadná časť vlaku sa k prednej nepribližuje.

66.

Návesť „Požiarny poplach"
Skupina dlhého a dvoch krátkych zvukov,
opakovaná najmenej počas jednej minúty

67.

Návesť „Požiarny poplach" dáva pracovník, ktorý spozoruje požiar, rušňovou píšťalou,
húkačkou alebo píšťalkou.

68.

Návesť „Zvolávanie všetkých zamestnancov"
Skupina dlhého a troch krátkych zvukov,
opakovaná najmenej počas jednej minúty

69.

Návesť „Zvolávanie všetkých zamestnancov" sa dáva rušňovou píšťalou, húkačkou alebo
píšťalkou, a to v tých prípadoch, keď je potrebná pomoc (napr. ak uviazne vlak v snehovom
záveji, ak dôjde k nehodovej udalosti a pod.).

70.

Návesť „Zrušte krytie vlaku"
Dva dlhé zvuky

71.

Návesť „Zrušte krytie vlaku" sa dáva rušňovou píšťalou, húkačkou alebo píšťalkou, ak treba
odvolať pracovníka, ktorý kryje vlak. Ak je vlak krytý z oboch strán a ak sa má zrušiť krytie len
z jednej strany, nesmie sa táto návesť použiť. Kryjúci pracovník sa odvolá poslom alebo iným
vhodným spôsobom.

72.

Návesť „Zrušte krytie vlaku" opakuje tiež hnacie vozidlo na konci vlaku.

73.

Na doplnky.
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5.2

Zvukové návesti pre brzdenie vlaku

74.

Zvukové návesti pre brzdenie vlaku dáva rušňovodič vedúceho hnacieho vozidla rušňovou
píšťalou alebo húkačkou, alebo pracovník na čele sunutého alebo spúšťaného vlaku.

75.

Návesť „Zabrzdite mierne"
Jeden krátky zvuk

76.

Návesť „Zabrzdite mierne" prikazuje pracovníkom obsluhujúcim ručné brzdy pritiahnuť brzdy
a strojvodcom ostatných činných hnacích vozidiel zaradených do vlaku zmenšiť ťažnú silu.
Brzdy sa pritiahnu a ťažná sila zmenší natoľko, aby vlak udržiaval konštantnú rýchlosť.

77.

Návesť „Zabrzdite viac"
Dva krátke zvuky

78.

Návesť "Zabrzdite viac" prikazuje pracovníkom obsluhujúcim ručné brzdy pritiahnuť brzdy
a strojvodcom ostatných činných hnacích vozidiel zaradených do vlaku zmenšiť ťažnú silu.
Brzdy sa pritiahnu a ťažná sila zmenší tak, aby vlak postupne znižoval rýchlosť.

79.

Návesť „Zabrzdite úplne"
Tri krátke zvuky

80.

Návesť „Zabrzdite úplne" prikazuje pracovníkom obsluhujúcim ručné brzdy brzdiť, ak je to
potrebné na zastavenie vlaku, alebo utiahnuť ručné brzdy, ak je to potrebné na zaistenie
stojaceho vlaku; strojvodcom ostatných činných hnacích vozidiel zaradených do vlaku
nariaďuje zastaviť vyvíjanie ťažnej sily.

81.

!!! Brzda nesmie byť nikdy utiahnutá tak, aby kolesa išli šmykom. Brzdár tento stav
sleduje sluchom, prípadne pohľadom a v prípade šmyku ihneď brzdu kus povolí
a znovu dotiahne – cca o ½ otáčky !!!

82.

Návesť „Povoľte brzdy mierne"
Jeden dlhý a jeden krátky zvuk

83.

Návesť „Povoľte brzdy mierne" prikazuje pracovníkom obsluhujúcim ručné brzdy mierne
povoliť brzdy. Brzdy sa povolia natoľko, aby vlak udržiaval konštantnú rýchlosť.

84.

Návesť „Povoľte brzdy úplne"
Jeden dlhý a dva krátke zvuky

85.

Počas jazdy návesť „Povoľte brzdy úplne" prikazuje pracovníkom obsluhujúcim ručné brzdy,
aby ich úplne povolili; strojvodcom ostatných činných hnacích vozidiel zaradených do vlaku
nariaďuje, aby zväčšili ťažnú silu.

86.

Pri všetkých vlakoch s nezaveseným postrkom a pri všetkých vlakoch so zmiešaným alebo
ručným brzdením dá rušňovodič vedúceho hnacieho vozidla návesť „Povoľte brzdy úplne"
skôr, ako uvedie vlak do pohybu.
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87.

Pri všetkých vlakoch s viacerými činnými hnacími vozidlami sa zachová tento postup:
a) na hnacích vozidlách vybavených rádiostanicou alebo telefónnym spojením sa rušňovodiči
všetkých činných hnacích vozidiel dohodnú o rozjazde vlaku pomocou tohoto zariadenia;
b) ak nie sú vozidlá vybavené rádiostanicou ani telefónnym spojením, uvedie sa vedúce
hnacie vozidlo do pohybu a ak postačí jeho ťažná sila na rozjazd celého vlaku, nedávajú sa
žiadne návesti; ostatné činné hnacie vozidlá začnú vyvíjať ťažnú silu po uvedení vlaku do
pohybu;
c) ak nepostačí ťažná sila vedúceho hnacieho vozidla na rozjazd celého vlaku a vedúce
hnacie vozidlo sa preto zastaví alebo vôbec neuvedie do pohybu, dá rušňovodič vedúceho
hnacieho vozidla návesť „Povoľte brzdy úplne", ktorá je pre rušňovodičov ostatných činných
hnacích vozidiel príkazom, aby začali vyvíjať ťažnú silu.

88.

Ak sa pokazí píšťala alebo húkačka na hnacom vozidle a ak nie je k dispozícii žiadne iné
zariadenie pre dávanie zvukových návestí (klaksón, druhá húkačka a pod.), musí rušňovodič
vždy zastaviť vlak (posunujúci diel). O závade upovedomí celú vlakovú čatu a v ďalšej jazde
pokračuje len ako pri jazde podľa rozhľadu. Zvukové návesti dáva podľa potreby píšťalkou.

89.

Zvukové návesti hnacích vozidiel sa nesmú v záujme zreteľnosti a v záujme obmedzovania
hluku dávať zbytočne dlho a smú sa opakovať len v prípade nevyhnutnej potreby. Na iné
účely, ako predpokladajú predpisy, sa nesmú píšťaly ani húkačky hnacích vozidiel použiť.

90.

Na doplnky.

12

Návestný predpis ČHŽ

6

VÝPRAVA VLAKOV

6.1

Postup pri výprave vlakov

91.

Vlak vypravuje rušňovodič vedúceho hnacieho vozidlá v spolupráci s vlakovou čatou,
prípadne i s pracovníkom organizujúcim dopravu – „výpravcom“.

92.

Ak sú splnené všetky podmienky pre odchod vlaku, dá vypravujúci pracovník návesť „Výzva
na pohotovosť“. Sprievodcovia a brzdári podľa potreby opakujú túto návesť píšťalkou.

93.

Po návesti „Výzva na pohotovosť“ dávajú sprievodcovia a brzdári postupne návesti
určujúce, či je možné, aby vlak odišiel. Možnosť odchodu sa návestí návesťou „Pohotoví na
odchod“, nemožnosť odchodu návesťou „Stoj, zastavte všetkými prostriedkami“. Posledný
sprievodca alebo brzdár dáva namiesto návesti „Pohotoví na odchod“ návesť „Súhlas na
odchod“.

94.

Ak vypravuje vlak výpravca a odchodu vlaku nič nebráni, dá po prijatí návesti „Súhlas na
odchod“ rušňovodičovi vedúceho hnacieho vozidla návesť „Odchod“. Význam návesti
„Odchod“ dávanej výpravcom je rovnaký ako „Súhlas na odchod“ a nezbavuje
rušňovodiča zodpovednosti za vykonanie predpísaných dopravných opatrení.

95.

Ak odchodu vlaku nič nebráni, uvedie po prijatí návesti „Súhlas na odchod“ rušňovodič vlak
do pohybu. Mimo zastavaného územia obce dá navyše rušňovodič pred uvedením vlaku do
pohybu návesť: „Pozor“.

96.

Návesti „Odchod“ a „Súhlas na odchod“ môže prevziať aj kurič a odovzdať ich
rušňovodičovi, avšak iba vtedy, ak niet pochybností, že platí pre jeho vlak.

97.

Vlak sa vypravuje podľa tejto kapitoly pred odchodom z dopravne alebo zastávky a pred
opätovným rozjazdom po mimoriadnom zastavení vlaku na trati.

98.

Na doplnky.

6.2
99.

Návesti pri výprave vlakov
Výpravka
Denná

Nočná

Zelený terč s bielym okrajom
a krížom na krátkej rukoväti

Ručný lampáš so zeleným svetlom
(prepínateľným aj na biele svetlo)

13

Návestný predpis ČHŽ

100. Návesť „Výzva na pohotovosť"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Výpravca drží dennú výpravku, obrátenú
návestným znakom k zemi, vodorovne
kolmo ku koľaji

Výpravca pohybuje nočnou výpravkou
so zeleným svetlom vodorovne vo výške pliec

b) Zvuková návesť
Jeden krátky a jeden dlhý zvuk píšťalkou
alebo rušňovou píšťalou
101. Výpravca dáva okrem ručnej viditeľnej návesti „Výzva na pohotovosť“ aj zvukovú návesť
píšťalkou. Rušňovodič a sprievodcovia dávajú iba zvukovú návesť píšťalkou, alebo rušňom.
102. Návesť „Pohotoví na odchod"
Denný znak

Nočný znak

Kratšie vodorovné pohyby
zápästím vzpaženej ruky

Kratšie vodorovné pohyby ručným lampášom
s bielym svetlom, a to zápästím vzpaženej ruky
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103. Návesť „Súhlas na odchod"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Opakované opisovanie písmena T nočným
lampášom s bielym svetlom

Opakované opisovanie písmena T rukou
b) Zvuková návesť

Jeden dlhý zvuk trúbkou
Ručná viditeľná návesť i zvuková návesť platia i samostatne.
104. Návesť „Odchod"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Výpravca drží vo vzpaženej ruke
dennú výpravku obrátenú zeleným terčom
k vedúcemu hnaciemu vozidlu

Výpravca pohybuje zvisle
nočnou výpravkou obrátenou zeleným svetlom
k vedúcemu hnaciemu vozidlu

b) Zvuková návesť
Zvukovú návesť dáva výpravca slovným pokynom „Odchod“ osobne alebo prostredníctvom
rádiostanice, alebo staničného rozhlasu. Vtedy ju musí doplniť označením vlaku a číslom
koľaje, z ktorej má vlak odísť. Ručná viditeľná návesť i zvuková návesť platia i samostatne.
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7

NÁVESTI NA VLAKOCH

105. Návesť „Začiatok vlaku"
Denný znak

Nočný znak

Žiadne zvláštne označenie

Dve biele svetlá v rovnakej výške, prípadne
jedno biele svetlo v mieste reflektorového
svietidla
106. Rušňovodiči sú povinní diaľkový reflektor hnacieho vozidla tlmiť (alebo zhášať, ak sa nedá
tlmiť) vždy pri stretnutí s protiidúcimi vlakmi idúcimi po susednej koľaji alebo s cestnými
vozidlami na vozovkách súbežných s traťou.
107. Ak zhasnú všetky svetlá označujúce začiatok vlaku, musí sa vlak zastaviť a svetlá rozsvietiť.
Ak však svieti aspoň jedno svetlo, nemusí byť vlak zastavený a zhasnuté svetlá sa rozsvietia
v stanici, kde vlak najskôr zastaví.
108. Návesť „Koniec vlaku"
Jedno, alebo dve červené svetlá
alebo koncové návestné
obdĺžnikové dosky umiestnené
v rovnakej výške tvorené
červenými a bielymi trojuholníkmi,
stojacimi oproti sebe a dotýkajúcimi
sa vrcholmi, alebo kruhový červený
terč s bielym okrajom.

109. Návesťou „Koniec vlaku" sa označuje posledné vozidlo vlaku vrátane sunutých vlakov, ak
nie je pre toto označenie stanovená iná návesť.
110. Na vlaku s nezaveseným postrkom sa musí okrem postrkového hnacieho vozidla označiť
koncovou návesťou aj posledné vozidlo vlaku. Na postrkovom hnacom vozidle musia v noci
alebo pri zmenšenej viditeľnosti svietiť aj predné svetlá. To platí aj pre vlaky s postrkovým
hnacím vozidlom, ktoré sa počas jazdy samočinne odpojuje.
111. Na postrkovom hnacom vozidle musí rušňová čata pri zmene smeru jazdy zo šírej trate
zmeniť návesti vpredu aj vzadu pre nový smer jazdy.
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8

NÁVESTI NA POSUNUJÚCICH DIELOCH

112. Posunujúci diel, ktorý ide ako posun medzi dopravňami, musí byť označený rovnakými
návesťami ako vlak.
113. Návesť „Hnacie vozidlo pri posune"
Denný znak

Nočný znak

Žiadne zvláštne označenie

Jedno biele svetlo na obidvoch čelách vozidla
114. Hnacie vozidlá musia byť pri posune pri zníženej viditeľnosti označené ako vlak, alebo
návesťou „Hnacie vozidlo pri posune“.
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9

NÁVESTI PRE POSUN A SUNUTIE VLAKOV

115. Návesť „Vzdialiť"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Zvislé pohyby ručným lampášom
s bielym svetlom

Zvislé pohyby zástavkou
b) Zvuková návesť

Jeden dlhý zvuk píšťalky
116. Návesť „Vzdialiť" nariaďuje pohyb smerom od pracovníka, ktorý túto návesť dáva.
117. Zvukovú návesť „Vzdialiť“ smie strojvodca poslúchnuť, len keď je dávaná súčasne s ručnou
viditeľnou návesťou.
118. Návesť „Priblížiť"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Dlhé vodorovné pohyby ručným lampášom
s bielym svetlom

Dlhé vodorovné pohyby zástavkou
b) Zvuková návesť

Dva dlhé zvuky píšťalky
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119. Návesť „Priblížiť" nariaďuje pohyb smerom k pracovníkovi, ktorý túto návesť dáva.
120. Zvukovú návesť „Priblížiť“ smie strojvodca poslúchnuť, len keď je dávaná súčasne s ručnou
viditeľnou návesťou.
121. Pre návesti „Vzdialiť" a „Priblížiť" je smerodajné miesto, z ktorého pracovník návesť dáva.
Ak je pracovník na úrovni strojvodcu, dá príkaz ústne alebo naznačí smer pohybu rukou. Keď
strojvodca minie pracovníka dávajúceho návesť „Priblížiť“, dáva pracovník pre ďalší pohyb
návesť „Vzdialiť“.
122. Návesť „Stlačiť"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Krátke vodorovné pohyby rukami k sebe
a od seba, pričom v jednej ruke drží pracovník
zástavku

Krátke vodorovné pohyby rukami k sebe
a od seba, pričom v jednej ruke drží pracovník
ručný lampáš s bielym svetlom

b) Zvuková návesť
Dva krátke zvuky píšťalky rýchlo za sebou
123. Návesť „Stlačiť" nariaďuje stlačiť vozidlá, aby mohli byť spojené alebo rozpojené. Ručná
viditeľná návesť i zvuková návesť platia i samostatne.
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124. Návesť „Popotiahnuť"
Denný znak

Nočný znak

Krátke zvislé pohyby rukami zdvihnutými šikmo
nahor, pričom v jednej ruke drží pracovník
zástavku

Krátke zvislé pohyby rukami zdvihnutými šikmo
nahor, pričom v jednej ruke drží pracovník
ručný lampáš s bielym svetlom

125. Návesť „Popotiahnuť“ nariaďuje krátky pohyb vozidiel. Vždy sa doplní zvukovou návesťou
„Vzdialiť" alebo „Priblížiť" podľa požadovaného smeru pohybu.
126. Návesť „Odraz"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Voľný pohyb zástavkou zhora nadol a potom
rýchlo vpravo šikmo nahor

Voľný pohyb ručným lampášom s bielym
svetlom zhora nadol a potom rýchlo vpravo
šikmo nahor

b) Zvuková návesť
Jeden dlhý a jeden krátky zvuk píšťalky
127. Návesť „Odraz" nariaďuje odraziť vozidlá.
128. Zvukovú návesť „Odraz“ smie strojvodca poslúchnuť, len keď je dávaná súčasne s ručnou
viditeľnou návesťou.
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129. Návesť „Pomaly"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Ruka držiaca zástavku šikmo nahor

Ruka držiaca ručný lampáš s bielym svetlom
šikmo nahor

b) Zvuková návesť
Niekoľko dlhých zvukov píšťalky

...

130. Návesť „Pomaly" nariaďuje rušňovej čate zmenšovať rýchlosť a očakávať návesť „Stoj".
131. Ak po návesti „Pomaly" vlak (posunujúci diel) neznižuje rýchlosť, je pracovník povinný dať
ihneď návesť "Stoj, zastavte všetkými prostriedkami".
132. Zvukovú návesť „Pomaly“ smie strojvodca poslúchnuť, len keď je dávaná súčasne
s viditeľnou návesťou.
133. Návesť „Stoj"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Kruhové pohyby zástavkou v natiahnutej ruke

Kruhové pohyby ručným lampášom s bielym
svetlom v natiahnutej ruke

b) Zvuková návesť
Tri krátke zvuky píšťalky rýchlo za sebou
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134. V núdzi možno pri ručnej viditeľnej návesti použiť namiesto zástavky alebo lampáša iný
predmet, alebo dávať návesť iba krúžením rukou.
135. Návesť „Stoj" nariaďuje zastaviť vlak (posunujúci diel). Ručná viditeľná návesť a zvuková
návesť platia i samostatne.
136. Ručná viditeľná návesť „Stoj" daná bez predchádzajúcej návesti „Pomaly" znamená návesť
„Stoj, zastavte všetkými prostriedkami".
137. Návesť „Pískajte"
Denný znak

Nočný znak

Dvakrát pokrčenie šikmo vzpaženej ruky do
pravého uhla medzi lakťom a predlaktím
(predlaktie smeruje kolmo hore). Ruka drží
zástavku kolmo hore.

Dvakrát pokrčenie šikmo vzpaženej ruky do
pravého uhla medzi lakťom a predlaktím
(predlaktie smeruje kolmo hore). Ruka drží ručný
lampáš s bielym svetlom.

138. Návesť „Pískajte" nariaďuje strojvodcovi sunutého vlaku dávať návesť „Pozor“. Používa sa,
ak pracovník v čele sunutého vlaku nemôže dať návesť „Pozor“ sám píšťalkou, alebo ak
treba pre zdôraznenie návesti použiť rušňovú píšťalu alebo húkačku.
139. Návesť „Hotovo"
Denný znak

Nočný znak

Prekríženie rúk pred telom v úrovni pása.
Pracovník je otočený čelom k rušňu a v jednej
ruke drží zástavku.

Prekríženie rúk pred telom v úrovni pása.
Pracovník je otočený čelom k rušňu a v jednej
ruke drží lampáš s bielym svetlom

140. Návesť „Hotovo" oznamuje ukončenie dohodnutej činnosti (spojenie vozidiel, ukončenie
posunu a pod).
141. Na doplnky.
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10 NÁVESTI PRE ZÁKAZ JAZDY, KRYTIE VLAKOV A VOZIDIEL
10.1 Návesti pre zákaz jazdy
142. Návesti pre zákaz jazdy sa používajú na krytie vozidiel a vlakov, vylúčených koľají,
nezjazdných alebo nebezpečných miest, na označenie miesta, kde má vlak zastaviť, kde
majú byť zastavené vozidlá, ako aj na zastavenie vlaku (posunujúceho dielu), ak hrozí
nebezpečenstvo.
143. Návesť „Stoj, zastavte všetkými prostriedkami"
a) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Krúženie návestnou zástavkou alebo iným
predmetom v natiahnutej ruke alebo len rukou

Krúženie ručným lampášom so svetlom
akejkoľvek farby okrem zelenej
v natiahnutej ruke

b) Zvuková návesť
Tri krátke, niekoľkokrát opakované zvuky
dávané píšťalkou, trúbkou, rušňovou píšťalou
alebo húkačkou
c)

Návesť dávaná hlasom, rádiostanicou, alebo staničným rozhlasom

„STOJ, STOJ, STOJ!"
d) Viditeľná návesť
Červená zástavka, alebo iný vhodný predmet
zapichnutý uprostred koľaje; túto návesť možno
použiť iba ako núdzovú

144. Na návesť „Stoj, zastavte všetkými prostriedkami" musí byť vlak (posunujúci diel) čo
najskôr zastavený všetkými dostupnými prostriedkami. Pracovník dávajúci túto návesť ide
podľa potreby v ústrety vlaku (posunujúcemu dielu), ktorý treba zastaviť. Pri tom dbá
osobnej bezpečnosti ! Po zastavení oznámi dôvod dávania návesti.
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145. Návesť „Stoj"
a) Viditeľná návesť

Červená obdĺžniková doska alebo červený terč
s bielym okrajom

b) Ručná viditeľná návesť
Denný znak

Nočný znak

Rozvinutá červená zástavka držaná
pracovníkom kolmo ku koľaji

Ručný lampáš s červeným svetlom držaný
pracovníkom

146. Návesť „Stoj" označuje miesto, pred ktorým musí zastaviť čelo vlaku (posunujúceho dielu).
Umiestňuje sa pre každý smer jazdy vpravo, alebo uprostred koľaje a platí len pre túto koľaj.
147. Na doplnky.
148. Návesť „Výstraha"

Žltý terč alebo trojuholníkový štít s čiernym
orámovaním a bielym okrajom

149. Návesť „Výstraha" sa umiestňuje 400 m pred návesťou „Stoj", ak je táto návesť umiestnená
na šírej trati.
150. Na doplnky.
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10.2 Krytie nezjazdných miest na šírej trati
151. Nezjazdné miesto na šírej trati a prekážka na trati sa kryjú v oboch smeroch tak, že sa 50 m
pred toto miesto umiestni návesť „Stoj" a 400 m pred návesť „Stoj" sa umiestni návesť
„Výstraha".
152. Ak sa neočakávane stane nezjazdným niektoré miesto a ak nie sú na jeho krytie ihneď
poruke prenosné návestidlá na zákaz jazdy, kryje sa toto miesto iba návesťou „Stoj, zastavte
všetkými prostriedkami", a to na vzdialenosť 400 m. Riadne krytie sa musí zriadiť ihneď,
ako to bude možné.
153. Na doplnky.

10.3 Krytie nezjazdných miest v dopravni
154. Nezjazdná koľaj v dopravni sa kryje tak, že medzi výhybkou a námedzníkom sa postaví
medzi koľajnice nezjazdnej koľaje návesť „Stoj".
155. Ak je koľaj v dopravni porušená tak, že nie je možné vchádzať do stanice ani na iné koľaje,
treba nezjazdné miesto kryť hneď pri „Lichobežníkovej tabuľke“.
156. Na doplnky.

10.4 Krytie a stráženie vozidiel a vlakov
157. Vlak treba strážiť vždy pri mimoriadnom zastavení na trati.
158. Vlak stráži smerom dozadu posledný sprievodca, alebo brzdár, prípadne iný pracovník
poverený strojvodcom. Smerom dopredu rušňovodič, alebo ním poverený pracovník (u
sunutých vlakov naopak).
159. Pracovník, ktorý vlak stráži, sa postaví tak, aby prezrel čo najväčší úsek trate pred alebo za
vlakom. Nepretržite pozorne sleduje trať a ak sa blíži iný vlak, ide mu v ústrety a dáva návesť
„Stoj, zastavte všetkými prostriedkami".
160. Namiesto stráženia treba kryť vlak alebo vozidlá v týchto prípadoch:
-

v ústrety očakávanému pomocnému vlaku alebo vozidlu;
časť vlaku zanechanú na trati pri jazde z trate po častiach;
vozidlá odstavené na trati;

161. Vlak (vozidlá) sa kryjú rovnako ako nezjazdné miesta.
162. Za stráženie a krytie vlaku zodpovedá rušňovodič. Zodpovednosť za krytie vozidiel,
vylúčených koľají, nezjazdných alebo nebezpečných miest, prípadne zodpovednosť za
spoľahlivé zabezpečenie krytia, prislúcha vo všetkých prípadoch pracovníkovi, ktorý nutnosť
krytia spôsobil alebo zistil.
163. Na doplnky.
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11 NÁVESTI PRE SKÚŠKU BRZDY
164. Návesť „Zabrzdite"
Denný znak

Nočný znak

Zopnutie rúk nad hlavou

Písmeno D niekoľkokrát opisované ručným
lampášom s bielym svetlom

165. Návesť „Odbrzdite"
Denný znak

Nočný znak

Opakované polkruhové pohyby ruky nad hlavou

Opakované polkruhové pohyby ručným
lampášom s bielym svetlom nad hlavou
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166. Návesť „Brzda v poriadku"
Denný znak

Nočný znak

Vzpaženie ruky

Vzpaženie ruky s ručným lampášom
s bielym svetlom
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