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ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

1.1 Ve smyslu platné a účinné legislativy musí být cestující informován o jízdách 
vlaků a o všech předvídaných i právě vzniklých mimořádnostech v drážní dopravě. 
 
1.2 Všechny informace pro cestující musí být provozovatelem dráhy poskytovány 
ve vztahu ke všem dopravcům nediskriminačním způsobem.   
 
1.3 Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 
zastávkách (dále jen Směrnice) stanovuje základní pravidla pro audiovizuální 
informování cestujících vykonávané provozovatelem dráhy ve stanicích 
a na zastávkách na dráze celostátní a na dráhách regionálních provozovaných 
SŽDC, metodiku zpracování akustické i vizuální podoby těchto informací a jejich 
poskytování cestujícím provozovatelem dráhy. Dále stanovuje rozsah: 
 informací pro cestující poskytované provozovatelem dráhy bezplatně, 
 informací pro cestující poskytované provozovatelem dráhy na žádost 

dopravce nebo jiného subjektu, jejichž poskytování je provozovatelem dráhy 
dopravci (subjektu) zpoplatněno. 

Tato Směrnice neupravuje poskytování informací provozovatelem dráhy cestujícím 
mimo stanice nebo zastávky, popř. jiným způsobem než uvedeným v této Směrnici 
(např. internet). Dále se nezabývá technickými požadavky na železniční informační 
zařízení (jejich výběr, projektování, provedení a užívání). 
 
1.4 Tato Směrnice je závazná pro zaměstnance SŽDC. Dále je závazná 
pro dopravce, dodavatele informačního softwaru a informačních zařízení i ostatní 
žadatele o audiovizuální informování cestujících ve stanicích a na zastávkách, kteří 
musí být k jejímu dodržování zavázáni smluvně.  

 

Článek 2 
Základní pojmy 

2.1 Akustický informační systém (rozhlasové zařízení) slouží pro poskytování 
akustických informací. Zdrojem sdělovaných informací je vlastní databáze zařízení 
s vazbou na informace o skutečné jízdě nebo sestavě vlaku, případně se jedná 
o mluvené slovo obsluhujícího zaměstnance. 
 
2.2 Audiovizuální informační systém je vzájemně provázané vizuální 
(informační tabule) a hlasové (staniční rozhlas) informační zařízení, ovládané z jedné 
centrální řídící jednotky. 
 
2.3 Audiovizuální informování cestujících je poskytování informací o provozu 
vlaků osobní přepravy v podobě akustické, textové i obrazové. 
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2.4 Informační tabule je zařízení zobrazující aktuální stav informací 
vztahujících se k jízdě vlaku, zobrazovaná informace může být proměnná 
i neproměnná. 
 
2.5 Informační tabule elektrická je zobrazovací zařízení odjezdů/příjezdů 
vlaků, které zobrazuje informace v přesně vydefinované pozici a formě. Informační 
tabule elektrická je složena ze zobrazovacích jednotek a informace zobrazuje 
pomocí datového nebo elektrického přenosu. 
 
2.6 Informační monitor je typizovaná sériově vyráběná zobrazovací jednotka, 
která umožňuje zobrazení aktuálního stavu jízdy. Může se jednat o zobrazovací 
jednotky na principu LCD, s úhlopříčkou minimálně 15“. 
 
2.7 Informační kiosek je multifunkční elektrické zobrazovací zařízení, které 
pomocí datového připojení zobrazuje aktuální informace o provozu vlaků. 
 
2.8 Informační tabule s neproměnnou informací je zařízení umožňující pevné 
zobrazení potřebné informace bez možnosti operativní změny (vývěsní tabule). 
 
2.9 Informační systém mechanický je zařízení pro poskytování vizuálních 
informací (text, grafické znázornění) v reálném čase bez použití datového nebo 
elektrického přenosu informací, které je ručně obsluhováno zaměstnancem. 
 
2.10 Neproměnná informace je informace, která se neupravuje v závislosti 
na aktuální informaci o provozu vlaků osobní přepravy. 
 
2.11 Orientační zařízení pro zrakově postižené cestující je druh elektrického 
dálkově ovládaného zařízení, které cestujícím akustickým způsobem poskytuje 
informace o řešení stavby železnice a provozu zařízení ve stavbě umístěných 
(výtahy, eskalátory, zobrazovací jednotky atd.).  
 
2.12 Označením linky se pro účely této Směrnice rozumí označení linky nejen 
v rámci integrovaného dopravního systému, ale i označení linky v rámci jiného 
obdobného regionálního dopravního systému. 
 
2.13 Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. 
 
2.14 Proměnná informace je aktuální informace o provozu vlaků osobní 
přepravy. 
 
2.15 Taktilní prvky jsou dotykové, hmatové prvky pro orientaci zrakově 
postižených. 
 
2.16 Vizuální informační systém je systém optických informací, které se 
zobrazují formou proměnných nebo neproměnných informací na tabulích 
informačního systému. 
 
2.17 Zobrazovací jednotka je základní segment informační tabule elektrické. 
Jedná se o modulární zařízení, které zobrazuje jen několik řádků a je navrženo 
a montováno podle projektu.  
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ČÁST DRUHÁ 
POKYNY K INFORMOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH 

Článek 3 
Obecné pokyny 

3.1 Cestujícím se poskytují informace o vlacích veřejné osobní dopravy 
a na žádost dopravce i o vlacích neveřejné osobní dopravy. Informace poskytované 
cestujícím se dělí na: 

 Základní informace 
 Operativní informace 
 Doplňkové informace 
 Ostatní informace 
 Reklamní informace 

Poskytování informací (včetně rozsahu) konkrétním způsobem (zařízením) závisí 
na existenci a na technických možnostech zařízení v příslušné stanici nebo zastávce. 
Požadavky uváděné ve Směrnici se nevztahují na informační zařízení k datu vydání 
této Směrnice již používané, pokud je jejich technické vybavení neumožňuje splnit. 
 
3.2 Základní informace o jízdě vlaků poskytuje cestujícím provozovatel dráhy:  

 číslo a komerční označení druhu vlaku (dále jen druh vlaku), popř. i jeho 
název; 

 označení dopravce;  
 označení linky;  
 název výchozí, nácestných a cílové stanice nebo zastávky; 
 informaci o pravidelném dělení vlaku (vlak se skládá z několika částí, které 

pokračují z nácestné do cílové stanice nebo zastávky pod samostatným 
číslem vlaku; přímé vozy končící v nácestné stanici nebo přecházející 
na vlak jiného směru); 

 informaci o pravidelné změně druhu vlaku (vlak pokračuje z nácestné 
stanice nebo zastávky jako vlak jiného druhu); 

 čas pravidelného příjezdu a/nebo odjezdu do/ze stanice nebo zastávky, 
v níž se informace poskytuje; 

 místo přistavení/zastavení vlaku (číslo nebo označení nástupiště a/nebo 
číslo nebo označení koleje – ve stanicích a na zastávkách 
s mimoúrovňovým přístupem musí být číslo dopravní koleje v hlášení 
staničního rozhlasu uvedeno vždy); 

 umístění přehledu řazení vlaku (v odbavovací hale, v prostorách odbavení, 
v prostorách pro cestující apod.) – hlásí se pouze po přistavení nebo 
před příjezdem vlaku, který je v přehledu řazení uveden. Pokud do stanice 
přijíždí současně několik vlaků, hlásí se umístění přehledu řazení jen 
jednou. 

Z nácestných stanic nebo zastávek se uvádí pouze významné stanice nebo 
zastávky, např. odbočné, přípojné a stanice nebo zastávky, ve kterých pravidelně 
dochází k dělení vlaku nebo ke změně druhu vlaku. Nácestné stanice nebo zastávky, 
kterými vlak již projel, se uvádí jen v případě, je-li tato informace nutná ke specifikaci 
směru, ze kterého vlak přijíždí. Pro linky IDS se uvádí pouze cílová stanice nebo 
zastávka a zastávky, ve kterých vlak nestaví. 
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3.3 Operativní informace poskytuje provozovatel dráhy nad rámec Základních 
informací o jízdě vlaků: 

 o předvídaných změnách, které nejsou uvedeny v jízdním řádu, 
 o zpoždění vlaku včetně jeho důvodu, 
 o jiných mimořádnostech v osobní dopravě, tj. o: 

 výlukách, 
 jízdě odklonem, 
 mimořádném zastavení vlaku pro nástup a výstup cestujících, 
 použití náhradní dopravy (včetně mimořádného přestupu do jiné 

soupravy v trase příslušného vlaku), 
 dopravních, případně jiných opatřeních pro minimalizaci dopadů 

mimořádných událostí v dopravě na cestující,  
 bezpečnostní pokyny pro cestující.  

 
3.4 Na pokyn ústředního dispečera lze cestující informovat o překážce na trase 
vlaku, která by mohla ovlivnit (včasný) dojezd do cílové stanice. Ústřední dispečer 
operativně rozhodne, ve kterých stanicích a s jakými časovými údaji se bude 
upozornění uvádět. Informace může být uveřejněna formou hlášení staničního 
rozhlasu, běžícího textu na informačních tabulích apod., vzor hlášení je uveden 
v Příloze č. 2. 
 
3.5 Informace uvedené v bodech 3.2 a 3.3 jsou poskytovány v českém spisovném 
jazyce a jejich poskytování není dopravcům ze strany provozovatele dráhy 
zpoplatněno. Základní a Operativní informace jsou vždy upřednostněny 
před poskytováním Doplňkových, Ostatních a Reklamních informací. Základní 
a Operativní informace jsou u mezistátních vlaků poskytovány bez zpoplatnění 
i v anglickém jazyce.  
 
3.6 Doplňkové informace mohou sdělovat: 

 přepravní podmínky, 
 tarifní podmínky, 
 informace o službách poskytovaných dopravcem ve vlaku, 
 informace v jiném než českém jazyce (kromě anglického hlášení 

Základních a Operativních informací u mezistátních vlaků), 
 informace o řazení vlaku (včetně řazení přímých vozů do jiné než cílové 

stanice nebo zastávky vlaku) a jeho změnách, 
 jiné informace. 

 
3.7 Doplňkové informace se poskytují: 

 pouze na základě písemného požadavku dopravce, jejich poskytování je 
vždy zpoplatněno, 

 podle možností provozovatele dráhy i v jiném než českém jazyce (kromě 
anglického hlášení Základních a Operativních informací u mezistátních 
vlaků), 

 podle možností provozovatele dráhy (technických, časových apod.) 
v požadovaném místě; provozovatel dráhy není povinen požadavku 
vyhovět. 
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3.8 Ostatní informace jsou např.: 

 informace pro cestující, které nesplňují kritéria Základní, Operativní, 
Doplňkové nebo Reklamní informace; 

 služební informace (výzva nebo sdělení pro provozovatele dráhy, 
dopravce, Policii ČR apod.).  

Poskytování Ostatních informací není dopravcům ze strany provozovatele dráhy 
zpoplatněno.  
 
3.9 Reklamní informace se poskytují na základě smlouvy, a to pouze v místech, 
kde je pro ně dostatečný prostor. Jsou vždy zpoplatněny, mohou být jednorázové 
(v okolí se pořádá významná kulturní či sportovní akce apod.) nebo trvalého rázu 
(např. prodej letenek v pokladnách dopravce). Pokud jsou tyto informace předávány 
staničním rozhlasem, nesmí narušovat hlášení Základních, Operativních, 
Doplňkových ani Ostatních informací nebo nadměrně zvyšovat informační zátěž 
(hlášení v nočních hodinách apod.). 
   
3.10 Informace pro cestující se poskytují několika způsoby, a to prostřednictvím 
těchto audiovizuálních zařízení a prostředků: 

 Akustický informační systém 
 staniční rozhlas. 

 Vizuální informační systém 
 klasické provedení (mechanické informační panely, elektronické LCD 

informační panely, LCD monitory apod.), 
 interaktivní provedení (např. elektronické zobrazovací panely), 
 vývěska „Příjezdy a odjezdy vlaků“, 
 jiné vývěsky a tabule podle provozních a místních podmínek (vývěsné 

jízdní řády, informace o výlukách apod.). 
 Mechanické informační systémy 

 mechanické informační tabule používané např. při poruše či přerušení 
dodávky elektrické energie apod. 

 Ostatní zařízení 
 piktogramy, 
 orientační zařízení pro zrakově postižené cestující,  
 informační či orientační panely apod. 

 

Článek 4 
Akustický informační systém - staniční rozhlas 

4.1 Hlášení staničním rozhlasem se provádí v každé stanici nebo zastávce 
vybavené rozhlasovým zařízením v rozsahu stanoveném ZDD. Rozsah hlášení 
v konkrétní stanici nebo zastávce stanoví ZDD v souladu se zajištěním bezpečnosti 
a dostatečné informovanosti cestujících, s ohledem na kumulaci vlaků ve stanici 
nebo zastávce a zvukovou zátěž stanice nebo zastávky i jejího okolí, doporučený 
rozsah je uveden v Příloze č. 1 této Směrnice. 
 
4.2  Hlášení rozhlasem se provádí z řídícího stanoviště pro všechny zapojené 
stanice a zastávky buď automatickou činností zařízení v závislosti na jízdě vlaku 
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či jeho přistavení, nebo manuální obsluhou zařízení včetně hlasových vstupů 
obsluhujícího zaměstnance. Konkrétní podmínky včetně postupu při poruše 
automatického zařízení a přechodu na manuální obsluhu jsou stanoveny v ZDD. 
Vzory hlášení jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Směrnice.  
 
4.3 Poskytování informací staničním rozhlasem se ve vztahu k jízdě vlaku 
provádí: 

 před přistavením vlaku – pouze ve výchozí stanici nebo zastávce, je-li to 
nezbytné k urychlení nástupu cestujících;  

 před příjezdem vlaku – v nácestných stanicích nebo zastávkách; 
 po přistavení vlaku – pouze ve výchozí stanici nebo zastávce; 
 po zastavení vlaku – v nácestné stanici nebo zastávce s plánovaným 

pobytem delším než 10 minut nebo v cílové stanici;  
 za pobytu vlaku – při pobytu vlaku delším než 10 minut nebo 

při prodloužení zpoždění vlaku; 
 před odjezdem vlaku – ve výchozí nebo v nácestné stanici nebo zastávce 

při delším pobytu, případně v odbočné stanici při odjezdu skupiny vlaků. 
 
V jednotlivých hlášeních se vždy uvádějí Základní a Operativní informace (v plné 
nebo zkrácené verzi). Doplňkové informace se vyhlašují, pouze pokud je to technicky 
a časově možné.  
 
V hlášeních, která se nevztahují k jízdě vlaku, se mohou uvádět Ostatní i Doplňkové 
informace. Tato hlášení se provádějí pouze ve vhodných časových přestávkách.  
 
4.4 Hlášení musí být prováděno srozumitelně a tak, aby bylo dobře slyšitelné, 
v dostatečném časovém předstihu, aby mohli cestující bezpečně dojít na příslušné 
nástupiště a/nebo k příslušné koleji s mimoúrovňovým přístupem (případně 
i k příslušným vozům podle řazení vlaku) před zastavením vlaku. Podle místních 
podmínek je specifikace dostatečného časového předstihu uvedena v ZDD. 
 
4.5 Hlášení staničním rozhlasem určená pro cestující nesmí být přerušována 
služebním hlášením, pokud se nejedná o přímé odvrácení ohrožení bezpečnosti 
železniční dopravy. 
 
4.6 Hlášení musí být prováděna spisovným českým jazykem, názvy všech stanic 
a zastávek se zásadně uvádějí v prvním pádu a přesným, nezkráceným názvem. 
Jména měst v zahraničí (Dresden, Wien apod.) ani názvy nádraží (Sűdbahnhof, 
hlavná stanica apod.) se nepřekládají. 
 
4.7 Před hlášením, které je určeno cestujícím, se doplní akustická znělka, gong 
nebo melodie, pokud je instalována. Jestliže se relace skládá z několika hlášení, 
zahájí znělka jen první hlášení. Za sebou jdoucí hlášení se oddělí vhodným 
způsobem (gong, krátký tón znělky, pomlka). 
 
4.8 V úvodu každého hlášení se cestující osloví „Vážení cestující“. V bloku 
hlášení postačí oslovení pouze jednou v úvodu, před omluvou jej lze z časových 
důvodů vypustit.  
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4.9 U hlášení o mimořádnostech v dopravě (např. zpoždění vlaku, změna 
nástupiště, změna řazení, jízda odklonem, mimořádná výluka apod.) a u informace 
o posunu podél nástupiště se provede důrazné oslovení „Vážení cestující, prosíme 
pozor, …“. V závěru hlášení (vyjma případů informace o posunu) se zásadně uvede 
omluva - „Za uvedené mimořádnosti se omlouváme a děkujeme za pochopení“ 
(pokud již není obsažena v oslovení nebo vlastním hlášení). 
 
4.10 Je-li pobyt vlaku stanovený jízdním řádem příliš krátký, v případě zpoždění 
vlaku nebo při komplikované dopravní situaci, při které nelze po zastavení vlaku 
vyhlásit všechny nařízené údaje o jízdě vlaku, lze použít „zkrácený způsob hlášení“ 
obsahující pouze rozhodující údaje: 

 číslo a druh, případně název vlaku nebo označení linky, 
 označení dopravce, 
 název cílové stanice nebo zastávky (případně jedné nácestné stanice 

nebo zastávky, je-li nezbytné specifikovat směr jízdy), 
 čas pravidelného odjezdu ze stanice nebo zastávky, v níž se informace 

poskytuje, 
 místo přistavení/zastavení vlaku (číslo nebo označení nástupiště a/nebo   

číslo nebo označení koleje), 
 informaci o případném zpoždění. 

 
Vzory zkráceného hlášení jsou součástí přílohy č. 2 této směrnice. 
 
4.11 Pokud staniční rozhlas obsluhuje zaměstnanec, který současně provádí 
i dopravní úkony (např. stavění jízdních cest), provede hlášení v takovém časovém 
předstihu, aby nebyl narušen výkon dopravní služby; při hlášení použije zkrácený 
způsob hlášení tak, aby vlak nebyl zbytečně zdržen, v opodstatněných případech 
provede pouze hlášení před odjezdem vlaku. 
 
4.12 Informace o řazení skupin přímých vozů, pokud je poskytována, se vyhlašuje 
ještě před příjezdem vlaku tak včas, aby cestující mohli bezpečně zaujmout příslušné 
místo na nástupišti s mimoúrovňovým přístupem do příjezdu vlaku. Specifikace 
dostatečného časového předstihu podle místních podmínek je uvedena v ZDD. 
 
4.13 Informace o zpoždění vlaku, které činí 10 a více minut, se vyhlásí staničním 
rozhlasem. Zpoždění se vyhlásí, jakmile je tato skutečnost známa, v předpokládané 
výši a pokud možno v takovém předstihu, aby mohli cestující využít jiného spojení. 
Pokud v požadovaném směru odjíždí více vlaků, lze na žádost dopravce upozornit 
v hlášení na možnost použití náhradního spojení; toto ad hoc poskytnuté upozornění 
se dopravci nezpoplatňuje.  
 
V době pravidelného příjezdu vlaku podle jízdního řádu se znovu provede hlášení 
o předpokládané výši zpoždění a o důvodu zpoždění vlaku. Při zpoždění méně 
než 60 minut se výše zpoždění zaokrouhluje dolů na číslo končící 0 nebo 5; 
při zpoždění 60 a více minut se jeho výše zaokrouhlí dolů na číslo končící 0. Pokud 
se předpokládané zpoždění zvýší nebo sníží o více než 10 minut, cestující se na tuto 
skutečnost upozorní dalším hlášením staničního rozhlasu.  
 
Při zastavení vlaku ve stanici nebo zastávce se v hlášení oznámí „zastavení 
opožděného vlaku“; v ostatních hlášení týkajících se tohoto vlaku (přestup apod.) se 
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již informace o zpoždění neuvádí. Hlášení o zastavení opožděného vlaku může být 
doplněno upozorněním na nutnost urychleného přestupu do přípojných vlaků. 
 
4.14 Vyhlášení informací o přestupu cestujících na náhradní dopravu, ke kterému 
na trase vlaku dochází plánovaně, se vyhlásí při první (a každé další) vyhlášené 
informaci o jízdě vlaku.  
 
Neplánovaný přestup na náhradní dopravu se vyhlásí okamžitě, jakmile je tato 
skutečnost známa, v každém případě však nejpozději při poskytování informací 
před odjezdem vlaku. Vyhlášení této informace se zabezpečí, pokud je to možné, 
ve všech stanicích a zastávkách, kde daný vlak zastavuje.  
 
Ve stanici nebo zastávce, kde je přestup realizován, se cestující informují hlášením 
o místě, kde jsou přistaveny náhradní prostředky dopravce, o zastávkách na trase 
a o konečné stanici nebo zastávce náhradní dopravy; ve stanici nebo zastávce, kde 
se přestupuje z náhradní dopravy do vlaku, o nástupišti (koleji), kde je vlak dopravce 
přistaven.  
 
V případě, že odjezdy prostředků náhradní dopravy nejsou závislé na příjezdech 
a odjezdech vlaků (kyvadlová doprava, odjezdy prostředků náhradní dopravy z jiného 
místa nebo od jiného nádraží apod.), se tato informace vyhlašuje průběžně 
podle potřeby (ale vždy i v době pravidelného odjezdu vlaku) se stručným popisem 
cesty k místu odjezdu prostředků náhradní dopravy. 
 
4.15 Informace o odklonové trase se vyhlásí cestujícím při první (a každé další) 
vyhlášené informaci o jízdě vlaku (plánovaný odklon) nebo ihned, jakmile je tato 
skutečnost známa (neplánovaný odklon). Vyhlásí se názvy stanic a zastávek 
na odklonové trase, v nichž vlak zastavuje a cestující ho mohou do těchto stanic 
a zastávek využít; zásadně se nevyhlašují stanice a zastávky na této trase, 
ve kterých vlak nezastavuje, popř. v nichž vlak zastavuje pouze z dopravních 
důvodů. Pokud vlak nikde nezastavuje, vyhlásí se pouze upozornění, mezi kterými 
stanicemi nebo zastávkami pravidelného zastavení vlak jede po odklonové trase. 
Dále se v hlášení uvedou stanice nebo zastávky na pravidelné trase vlaku, které 
při jízdě odklonem nebudou vlakem obslouženy, a předpokládaná doba zpoždění 
při jízdě odklonem. 
 
4.16 Hlášení pro zajištění bezpečnosti cestujících (např. v případě změny sledu 
vlaků či jízdy po jiné traťové koleji apod.) se provede podle vzoru hlášení. Bližší 
specifikace je uvedena v ZDD.  
Ve stanicích a zastávkách, v nichž je přístup cestujících k nástupištím úrovňovým 
přechodem přes koleje, musí hlášení staničního rozhlasu obsahovat upozornění 
ve vztahu k jejich bezpečnosti „Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své 
osobní bezpečnosti“.  
Ve stanicích a zastávkách, kde je třeba z důvodu zajištění bezpečnosti cestujících 
většího důrazu (posun se soupravou, skupina vjíždějících vlaků apod.), se použije 
např. upozornění „Nevstupujte do kolejiště před zastavením (přistavením) vlaku“.  
 
4.17 Základní a Operativní informace jsou u mezistátních vlaků vyhlašovány 
i v anglickém jazyce. V PPS a významných stanicích a zastávkách s mezistátním 
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provozem je možné v rámci místních podmínek poskytovat hlášení o mezistátních 
vlacích též v jiném než českém jazyce jako Doplňkové informace.  
 
4.18 Před odjezdem vlaku lze vyhlásit tyto Doplňkové informace: 

 informace o nedodržení pravidelného řazení vlaku (tj. není zařazen nebo 
naopak je mimořádně řazen) např.: 
 vůz 1.třídy, 
 vůz se službou úschova během přepravy, 
 vůz pro přepravu cestujících na vozíku pro invalidy, 
 jídelní vůz, 
 lůžkový vůz číslo …, 
 lehátkový vůz číslo …, 
 místenkový vůz číslo …,  
 přímé vozy …, 
 jiné vozy; 

 tarifní podmínky a informace (např. globální cena); 
 přepravní podmínky a informace např.: 

 odbavení cestujících ve vlaku bez manipulační přirážky, 
 upozornění na specifický způsob odbavení, 
 nutnosti povinné rezervace místa pro jízdní kolo, 
 informace o povinné rezervaci; 

 informace o dalších službách nabízených dopravcem ve vlaku (např. 
úschova během přepravy včetně specifikace místa, ve které části vlaku je 
tento vůz řazen); 

 jiné informace. 
 
4.19 Po příjezdu vlaku je možné rovněž vyhlásit Doplňkové informace o příjezdech 
a odjezdech prostředků jiných druhů dopravy (autobusy, taxislužba), popř. další 
informace. 

 
4.20 Dopravce je oprávněn u vlastních vlaků upřednostnit hlášení Doplňkových 
informací pro vlak vyšší kategorie před hlášením Základních informací o vlaku nižší 
kategorie ve stejném časovém úseku, pokud tím nedojde k prodloužení doby hlášení.  
 
4.21 Při poruše zařízení je informování cestujících řešeno náhradním způsobem, 
který pro konkrétní stanici nebo zastávku stanoví ZDD. 
 

Článek 5 
Vizuální informační systém – informační tabule  

5.1 Ve stanicích a zastávkách, kde je možno nastupovat do dvou či více vlaků 
různých směrů, jsou cestující na přístupové cestě na nástupiště a na nástupišti 
informováni o směru jízdy konkrétního vlaku a o době odjezdu vlaku. K tomu slouží 
informační tabule, umístěné na přístupném a dobře viditelném místě. Informační 
tabule se dělí:  

 podle určení: 
 příjezdové, 
 odjezdové, 
 zpoždění při příjezdu/odjezdu vlaků, 
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 všeobecných informací (společné s IDS, s pohyblivým textem apod.). 
 podle umístění: 

 nástupištní, 
 ostatní (v místech pro odbavení cestujících, v halách a na přístupových 

cestách k nástupištím). 
 

5.2 Údaje na informačních tabulích, pokud poskytují informace o jízdě vlaku, musí 
vždy obsahovat číslo a druh vlaku, cílovou (výchozí) stanici nebo zastávku, 
pravidelný čas odjezdu (příjezdu) vlaku, případné zpoždění, číslo nástupiště, 
případně koleje. Podle možnosti mohou být údaje doplněny o název vlaku nebo 
označení linky, označení dopravce, směr jízdy, případně nutné poznámky (odklon, 
náhradní autobusová doprava apod.). Tento požadavek se nevztahuje na v době 
vydání této Směrnice již instalované informační tabule starších provedení, jejichž 
technické řešení poskytování některých výše uvedených informací neumožňuje. 
 
5.3 Údaje na informačních tabulích jsou řazeny chronologicky.  
 
5.4 Na informační tabuli se vždy uvede informace o zpoždění vlaku, které činí 
5 a více minut. Zpoždění do 5 minut se uvádět nemusí. Zpoždění se uvede, jakmile 
je tato skutečnost známa, v předpokládané výši a pokud možno v takovém předstihu, 
aby mohli cestující využít jiného spojení.  
 
Při zpoždění méně než 60 minut se výše zpoždění zaokrouhluje dolů na číslo končící 
0 nebo 5; při zpoždění 60 a více minut se jeho výše zaokrouhlí dolů na číslo končící 
0. Pokud se předpokládané zpoždění zvýší nebo sníží o 5 a více minut, uvede se 
aktuální výše zpoždění na informační tabuli. 
 
5.5 Údaje o příjezdu vlaku se uvedou na informační tabuli, dovoluje-li to provozní 
situace, nejméně 15 minut před pravidelným příjezdem, a zruší se do 5 minut po jeho 
skutečném příjezdu. Údaje o nástupišti (případně i koleji), ke kterému vlak přijede, se 
na informační tabuli uvedou, jakmile budou s ohledem na aktuální dopravní situaci 
známy. 
 
Údaje o odjezdu příslušného vlaku se uvedou na informační tabuli, dovoluje-li to 
provozní situace, nejméně 15 minut před jeho pravidelným odjezdem, a zruší se 
bezprostředně po jeho skutečném odjezdu. Údaje o nástupišti (případně i koleji), 
od kterého vlak odjede, respektive ke kterému bude přistaven k odjezdu, se 
na informační tabuli uvedou, jakmile budou s ohledem na aktuální dopravní situaci 
známy. 
 
Při odjezdu více vlaků od jednoho nástupiště (ze stejné koleje) je třeba provádět 
audiovizuální informování cestujících tak, aby nemohlo dojít k pochybnostem. 
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Článek 6 
Mechanické informační systémy 

6.1 Centrální mechanické informační systémy se používají ve stanicích 
a zastávkách bez informačních tabulí nebo jako náhradní informační systém při jejich 
poruše. Umísťují se v odbavovací hale a na přístupové cestě k nástupištím. 
 
Mechanické informační systémy u jednotlivých kolejí nebo nástupišť se umístí 
ve stanicích a zastávkách s podchody nebo nadchody u příslušného schodiště, 
v ostatních stanicích nebo zastávkách u příslušné koleje. Podle místních podmínek 
mohou být závěsné nebo stojanové.  
 
Vybavení stanice nebo zastávky mechanickým informačním systémem a způsob 
jeho použití a obsluhy uvádí ZDD. 
 
6.2 Základní mechanické informační systémy pro orientaci mohou být doplněny 
akustickými, taktilními a optickými prvky, které slouží osobám se smyslovým 
postižením. Provedení těchto prvků musí být v souladu s platnými normami. 
 
6.3 Mechanické informační systémy obsahují minimálně směr jízdy vlaku, dále 
podle možností druh vlaku, cílovou stanici nebo zastávku (přesný název 
podle jízdního řádu nebo zkrácený název), čas odjezdu, zpoždění, nástupiště (číslo 
koleje). 
 
 

Článek 7 
Vývěsky a piktogramy 

7.1 Na veřejně přístupných místech ve stanicích a zastávkách musí být viditelně 
umístěny seznam „Příjezdy a odjezdy vlaků“ a informace o předvídaných 
mimořádnostech v drážní dopravě, které nejsou uvedeny v jízdním řádu.  
 
Ve stanicích a zastávkách lze umístit vývěsný jízdní řád tratě, na které se stanice 
nebo zastávka nachází, vývěsné jízdní řády navazujících (případně i jiných) tratí 
a podle místních podmínek i mapu sítě SŽDC.  
 
7.2 Předvídané omezení drážní dopravy se oznamuje vývěskami na veřejně 
přístupném místě ve stanici nebo zastávce. Rozsah těchto informací a povinnosti 
pro umísťování těchto vývěsek jsou stanoveny vnitřními předpisy provozovatele 
dráhy.  
 
7.3 Informace dočasné platnosti jsou zpracovány na tiskopisech vhodného 
formátu, nejméně však A4, a umísťují se na viditelných místech v prostorách 
určených cestující veřejnosti.  
 
7.4 Piktogramy jsou označovány prostory a přístupové cesty k nim, v nichž lze 
splnit úkony spojené s přepravou cestujících, všeobecné příkazy a zákazy i místa 
poskytování služeb. Piktogramy mohou být v nezbytně nutném rozsahu doplněny 
nápisy.  
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Článek 8 
Zpoplatnění poskytování informací provozovatelem dráhy 

8.1 Ucelený přehled poskytovaných informací je uveden v Příloze č. 3 této 
Směrnice.  
 
8.2 Poskytované informace, které podléhají zpoplatnění, jsou uvedeny v textu 
této Směrnice. Metodiku cenotvorby, ceník a způsob uplatnění cen zveřejňuje SŽDC 
na Portále provozování dráhy (http://provoz.szdc.cz). 
 
8.3 Poskytování Doplňkových informací pro cestující provozovatelem dráhy 
podléhá zpoplatnění podle předem sjednaných požadavků dopravců nebo jiných 
subjektů (smlouva, objednávka). 
 
8.4 Zpoplatnění poskytovaných Doplňkových informací se vůči všem dopravcům 
nebo jiným subjektům provádí nediskriminačním způsobem. 
 
8.5 Poskytování Ostatních informací (včetně služebních hlášení), které slouží 
např. k jinde neuvedenému informování cestujících, zaměstnanců provozovatele 
dráhy, dopravce nebo i jiných osob, se nezpoplatňuje. 
 
 

Článek 9 
Doplňující informace 

9.1 Informování cestujících při výlukách je řešeno podle ustanovení předpisu 
SŽDC D7/2.  

 

ČÁST TŘETÍ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Článek 10 
Účinnost 

10.1. Tato směrnice nabývá účinnost od 9.12.2012.  
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SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY 
 
 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, 
 Vyhláška č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah, v platném znění, 
 Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční 

osobní dopravu, 
 Vyhláška č. 351/2004 Sb.,o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem 

dráhy dopravci, 
 SŽDC (ČD) D2 - Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy, 
 SŽDC D7/2 - Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích 

provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, 
 SŽDC (ČD) D7/3 - Směrnice pro analýzu a výpočet plnění jízdního řádu 

na tratích SŽDC, s.o., ve znění změn č. 1 a 2, 
 TNŽ 73 4955  Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD, 
 Závazné pokyny pro výběr, projektování a užívání elektricky ovládaných 

železničních informačních zařízení - č.j. 58548/00-O14, 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 

23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. 
 



Příloha 1 ke Směrnici SŽDC č. 100 účinnost od 9.prosince 2012 
 
 

20/29 

Příloha 1 

  
Obsah hlášení – Základní informace 

Doporučený rozsah hlášení ve stanicích a zastávkách 
 

 
Př

ed
 

př
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ta
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ní
m

 

Př
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př

íje
zd

em
 

Po 
přista
vení 

Po 
příjezdu 

Za
 p

ob
yt

u 
(d

él
e 

ne
ž 

10
 m

in
) 

Před 
odjezdem 

Výchozí stanice 
nebo zastávka  •1)  •   • 

Nácestná stanice 
odbočná 
(příp.přípojná) 

 •  
•     

(pobyt 
déle než 
10 min) 

• 
•    

(odjezd 
skupiny 
vlaků) 

Nácestná stanice   •   •  
Mezilehlá zastávka  •2)     
Cílová stanice 
nebo zastávka  •  •   

1) Je-li hlášení nezbytné k urychlení nástupu cestujících 
2) Pouze při mimořádnostech 

 
Rozsah hlášení v konkrétní stanici nebo zastávce stanoví ZDD v souladu 
se zajištěním bezpečnosti a dostatečné informovanosti cestujících a s ohledem 
na zvukovou zátěž stanice nebo zastávky i jejího okolí. 
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Doporučený rozsah základních informací – plná a zkrácená verze 
 

Výchozí stanice 
nebo zastávka 

Nácestná stanice 
nebo zastávka 

Cílová 
stanice 
nebo 

zastávka 
Druh informace 

 Zkrácené  Zkrácené  
Oslovení cestujících •  •   
Druh a číslo vlaku, označení linky  • • • • • 
Název vlaku • • • • • 
Dopravce •  •  • 

Výchozí stanice nebo zastávka   •  • 
Nácestné stanice nebo zastávka •1)  •1)  •1) 
Cílová stanice nebo zastávka • • • •  
Zastávky na znamení •  • •  
Pravidelný odjezd • • • •  
Pravidelný příjezd    •  • 
Nástupiště, kolej • • • • • 
Název stanice nebo zastávky 
při zastavení   • • • 

Upozornění na umístění přehledu 
řazení vlaku 3) •  •   

Doba zpoždění vlaku • • • • • 
Důvod zpoždění vlaku •  •  • 
Ukončení nástupu • • • •  
Ukončení jízdy, výstup cestujících     • 
Pravidelné dělení vlaku •2)  •2)   
Pravidelná změna druhu vlaku •  •   
Cizojazyčné hlášení mezistátních 
vlaků (AJ) • • • • • 

 
 
1. Uvádějí se odbočné a přípojné, popř. jiné významné nácestné stanice nebo 

zastávky. 
2. Skupiny přímých vozů končící v nácestné stanici nebo zastávce nebo 

přecházející na jiný vlak. 
3. Pouze u vlaků v přehledu řazení uvedených, při odjezdu několika vlaků se hlásí 

jen jednou. 
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Příloha 2  
Vzory hlášení 

 
Názvy stanic a zastávek, čísla a jména vlaků jsou uvedeny jako příklad, vzory 
hlášení pro konkrétní stanici nebo zastávku jsou uvedeny v ZDD. Variantní možnosti 
hlášení jsou uvedeny kurzívou. 
 
1. Základní hlášení: 
1.1. Výchozí stanice nebo zastávka – vlaky R a vyšší kvality: 
„♪♫ Vážení cestující, vlak InterCity číslo 501 Ostravan společnosti … do stanice 
Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží a Ostrava hlavní 
nádraží bude (je) přistaven u nástupiště (odjede od nástupiště/je připraven k odjezdu 
u nástupiště) číslo …, kolej …, pravidelný odjezd v … hodin … minut.“ 
 
1.2.  Výchozí stanice nebo zastávka – spěšné a osobní vlaky: 
„♪♫ Vážení cestující, osobní vlak číslo 9621 společnosti … do stanice Lysá 
nad Labem, Nymburk hlavní nádraží a Kolín bude/je přistaven u nástupiště (odjede 
od nástupiště/je připraven k odjezdu u nástupiště) číslo … kolej …, pravidelný odjezd 
v … hodin … minut. Vlak projíždí zastávku Čelákovice-Jiřina.“ 
 
1.3.  Nácestná stanice nebo zastávka – vlaky R a vyšší kvality – před příjezdem: 
„♪♫ Vážení cestující, vlak InterCity číslo 501 Ostravan společnosti … ze stanice 
Praha hlavní nádraží (a Kolín – pouze odbočné stanice), který dále pokračuje 
do stanice Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží a Ostrava hlavní nádraží, přijede 
ke čtvrtému nástupišti, kolej …. Pravidelný odjezd v … hodin, … minut.“ 
 
1.4.  Nácestná stanice nebo zastávka – spěšné a osobní vlaky – před příjezdem: 
„♪♫ Vážení cestující, osobní vlak číslo 9621 společnosti … ze stanice Praha 
Masarykovo nádraží, který dále pokračuje do stanice Nymburk hlavní nádraží 
a Kolín, přijede ke druhému nástupišti, kolej …. Pravidelný odjezd v … hodin, … 
minut.“ 
 
1.5.  Nácestná stanice nebo zastávka – vlaky R a vyšší kvality – po zastavení vlaku: 
„♪♫ Stanice Pardubice hlavní nádraží. Vážení cestující, vlak InterCity číslo 501 
Ostravan společnosti … ze stanice Praha hlavní nádraží (a Kolín – pouze odbočné 
stanice), který dále pokračuje do stanice Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží 
a Ostrava hlavní nádraží, přijel ke čtvrtému nástupišti, kolej …. Pravidelný odjezd 
v … hodin, … minut.“ 
 
1.6.  Nácestná stanice nebo zastávka – spěšné a osobní vlaky – po zastavení vlaku: 
„♪♫ Stanice Lysá nad Labem. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9621 společnosti … 
ze stanice Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje do stanice Nymburk 
hlavní nádraží a Kolín, přijel ke druhému nástupišti, kolej …. Pravidelný odjezd 
v … hodin, … minut..“ 
 
1.7.  Nácestná stanice nebo zastávka – před odjezdem vlaku: 
„♪♫ U čtvrtého nástupiště, kolej … je připraven k odjezdu vlak InterCity číslo 501 
Ostravan společnosti … do stanice Ostrava hlavní nádraží. Prosím, ukončete 
nástup.“ 
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1.8.  Nácestná stanice nebo zastávka – vlaky R a vyšší kvality – zkrácená verze: 
„Stanice Pardubice hlavní nádraží. Ke čtvrtému nástupišti, kolej … přijel vlak InterCity 
číslo 501 Ostravan ze stanice Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje do stanice 
Ostrava hlavní nádraží, pravidelný odjezd v … hodin, … minut. Prosím, ukončete 
nástup, vlak je připraven k odjezdu.“ 
 
1.9.  Nácestná stanice nebo zastávka – spěšné a osobní vlaky – zkrácená verze: 
„Stanice Lysá nad Labem. Ke druhému nástupišti, kolej … přijel osobní vlak číslo 
9621 ze stanice Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje do stanice Kolín, 
pravidelný odjezd v … hodin, … minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven 
k odjezdu.“ 
 
1.10. Cílová stanice nebo zastávka: 
„♪♫ Stanice Ostrava hlavní nádraží. Ke třetímu nástupišti, kolej … přijel vlak InterCity 
číslo 501 Ostravan ze stanice Praha hlavní nádraží. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, 
vystupte.“ 
 
1.11.  Změna nástupiště: 
„Vážení cestující, prosím pozor! Hlásím změnu nástupiště. Vlak InterCity číslo 501 
Ostravan společnosti … ze stanice Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje 
do stanice Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží a Ostrava hlavní nádraží, přijede 
mimořádně ke druhému nástupišti, kolej …. Pravidelný odjezd v … hodin, … minut. 
Za komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.“ 
 
1.12.  Přestup: 
„♪♫ Stanice Pardubice hlavní nádraží. Přestupujte (urychleně přestupujte) na prvním 
nástupišti do rychlíku číslo 960 do stanice Hradec Králové hlavní nádraží a Trutnov 
hlavní nádraží, pravidelný odjezd v … hodin, … minut.“ 
 
1.13.  Zastavení na znamení nebo požádání: 
„… Na zastávce … vlak zastavuje pouze na znamení nebo požádání.“ 
 
2. Operativní hlášení: 
 
2.1.  Zpoždění vlaku: 
„Vážení cestující, omluvte, prosím, zpoždění vlaku. Vlak InterCity číslo 501 Ostravan 
společnosti …, pravidelný odjezd v … hodin, … minut bude na pravidelném příjezdu 
asi … minut opožděn. Upozorňujeme, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. 
Vlak je opožděn z důvodu … (je-li známo, viz příloha č. 4)“. 
 
2.2.  Náhradní doprava: 
Výchozí a nácestná stanice nebo zastávka vlaku: 
„♪♫ Vážení cestující, prosíme pozor. Rychlík číslo 636 společnosti … do stanice 
Benešov u Prahy, Olbramovice, Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice 
odjede z nástupiště číslo …, kolej …, pravidelný odjezd v … hodin … minut. 
Mezi stanicemi Olbramovice a Střezimíř se koná výluka traťové koleje, budete 
přepraveni autobusy.“  
Stanice přestupu na náhradní dopravu – „Autobusy označené logem společnosti … 
jsou přistaveny před staniční budovou.“ 
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2.3. Přestup do jiné soupravy: 
„♪♫ Vážení cestující, prosíme pozor. Rychlík číslo 636 společnosti … do stanice 
Benešov u Prahy, Olbramovice, Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice 
odjede z nástupiště číslo …, kolej …, pravidelný odjezd v … hodin … minut. Ukončí 
mimořádně jízdu ve stanici Tábor, kde bude nutno přestoupit do jiné soupravy. 
 
2.4.  Jízda odklonem: 
„♪♫ Stanice Kolín. Ke čtvrtému nástupišti, kolej …, přijel vlak InterCity číslo 502 
Ostravan společnosti … ze stanice Ostrava hlavní nádraží, který dále pokračuje 
do stanice Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v … hodin, … minut. Z důvodu 
mimořádné události na trati vlak pokračuje do stanice Praha hlavní nádraží odklonem 
přes stanice Nymburk hlavní nádraží a Lysá nad Labem.“ 
 
2.5. Stanice nebo zastávka na odklonové trase: 
„♪♫ Stanice Nymburk hlavní nádraží. Ke čtvrtému nástupišti mimořádně přijede vlak 
InterCity číslo 502 Ostravan společnosti … Vlak dále pokračuje do stanice Lysá 
nad Labem a Praha hlavní nádraží.“ 
 
2.6.  Mimořádné zastavení: 
„♪♫ Vážení cestující, prosíme pozor! Rychlík číslo 550 společnosti … ze stanice 
Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje do stanice Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká 
Třebová, Zábřeh na Moravě a Olomouc hlavní nádraží přijede ke čtvrtému nástupišti, 
kolej …. Mezi stanicemi Pardubice hlavní nádraží a Česká Třebová vlak mimořádně 
zastavuje ve všech stanicích a zastávkách.“ 
Ve stanici s mimořádným zastavením vlaku: 
„♪♫ Vážení cestující, prosíme pozor! K nástupišti číslo … přijede rychlík číslo 550 
společnosti … ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Ústí nad Orlicí, Česká 
Třebová, Zábřeh na Moravě a Olomouc hlavní nádraží, který zde mimořádně zastaví 
pro nástup a výstup cestujících jako náhrada za osobní vlak číslo … společnosti … 
do stanice Česká Třebová.“ 
 
2.7.  Mimořádný výstup vlevo/vpravo ve směru jízdy: 
„♪♫ Stanice Zdice. Od druhého nástupiště, kolej … odjede osobní vlak číslo 7808 
společnosti … ze stanice Beroun, který dále pokračuje do stanice Rokycany, Chrást 
u Plzně a Plzeň hlavní nádraží, pravidelný odjezd v … hodin … minut. Z důvodu 
výluky mezi stanicemi Zdice a Hořovice na zastávkách Stašov a Praskolesy 
mimořádně vystupujte vlevo/vpravo ve směru jízdy. Prosím, ukončete nástup, vlak je 
připraven k odjezdu.“ 
 
2.8. Bezpečnost cestujících: 
„♪♫ Vážení cestující, prosíme pozor. Po druhé koleji projede vlak, nepřibližujte se 
k hraně nástupiště.“ 
 
2.9. Informace o překážce na trase vlaku, která by mohla ovlivnit (včasný) dojezd 
do cílové stanice: 
„♪♫ Vážení cestující, prosíme pozor. Ve stanici … (mezi stanicemi … a ...) došlo 
k mimořádné události z důvodu …, která bude mít vliv na plynulost jízdy vlaků. 
Provoz bude obnoven (bude částečně / s omezením / plnohodnotně obnoven) 
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pravděpodobně do … hodin. Předpokládaná doba zpoždění se může měnit, 
podle postupu obnovy provozu budete průběžně informováni.“ 
 
3. Doplňkové hlášení: (text doplňkového hlášení je tučně zvýrazněn) 

 
3.1. Výchozí stanice nebo zastávka – vlaky R a vyšší kvality: 
„♪♫ Vážení cestující, vlak InterCity číslo 501 Ostravan společnosti … do stanice 
Pardubice hlavní nádraží, Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží a Ostrava hlavní 
nádraží bude (je) přistaven u nástupiště (odjede od nástupiště/je připraven k odjezdu 
u nástupiště) číslo …, kolej …, pravidelný odjezd v … hodin … minut. Vůz první 
třídy číslo … je řazen za lokomotivou, místenkové vozy číslo … jsou řazeny 
v zadní části vlaku. Ve vlaku je zavedena služba Úschova během přepravy.“ 

 
3.2.  Výchozí stanice nebo zastávka – spěšné a osobní vlaky: 
„♪♫ Vážení cestující, osobní vlak číslo 9621 linky S2 (je-li vlak v režimu IDS) 
společnosti … do stanice Lysá nad Labem, Nymburk hlavní nádraží a Kolín bude/je 
přistaven u nástupiště (odjede od nástupiště/je připraven k odjezdu u nástupiště) 
číslo … kolej …, pravidelný odjezd v … hodin … minut. Zadní část vlaku končí jízdu 
ve stanici Nymburk hlavní nádraží. Ve vlaku platí tarif …/ Ve vlaku je zaveden 
specifický způsob odbavení cestujících.“ 
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Příloha 3 
Zpoplatněné a nezpoplatněné informace pro cestující poskytované 

provozovatelem dráhy ve stanicích a na zastávkách 
 

P.č. Zpoplatnění Věcný obsah informace Detail, poznámka 
1 NE Základní informace  

1.1 NE Druh, číslo a název vlaku  
 

1.2 NE Označení dopravce  
1.3 NE Označení linky   

1.4 NE Název výchozí stanice nebo 
zastávka vlaku  

1.5 NE Název cílové stanice nebo 
zastávky vlaku  

1.6 NE Názvy nácestných stanic 
nebo zastávek vlaku  

1.7 NE 

Pravidelné dělení vlaku - 
uvedení řazení částí vlaku 
a jejich cílové stanice nebo 

zastávky 

platí pro části vlaku, které 
z nácestné stanice nebo zastávky 
pokračují do cílové stanice nebo 

zastávky pod samostatným číslem 
vlaku, pro přímé vozy končící nebo 
přecházející v nácestné nebo cílové 

stanici na vlak jiného směru 

1.8 NE Pravidelná změna druhu 
vlaku 

vlak pokračuje z nácestné do cílové 
stanice nebo zastávky jako vlak 

jiného druhu 

1.9 NE 
Čas pravidelného příjezdu 
do stanice nebo zastávky, 
v níž se hlášení poskytuje 

 

1.10 NE 
Čas pravidelného odjezdu 
ze stanice nebo zastávky, 
v níž se hlášení poskytuje 

 

1.11 NE Místo přistavení nebo 
zastavení vlaku 

číslo dopravní koleje a nástupiště 
nebo jiné místní označení 

1.12 NE Informace o umístění 
přehledu řazení vlaku 

jen u vlaků v přehledu řazení 
uvedených, při odjezdu několika 

vlaků se hlásí jen jednou. 
1.13 NE Hlášení v anglickém jazyce jen u mezistátních vlaků 

2 NE Operativní informace  

2.1 NE Zpoždění vlaku a změna 
zpoždění 

zpoždění 5 minut a více 
včetně důvodu zpoždění 

2.2 NE Změna místa přistavení nebo 
zastavení vlaku 

číslo dopravní koleje a nástupiště 
nebo jiné místní označení 
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P.č. Zpoplatnění Věcný obsah informace Detail, poznámka 

2.3 NE Jízda vlaku odklonem 

názvy stanic nebo zastávek, 
mezi nimiž vlak jede odklonem; 

názvy stanic a zastávek 
na odklonové trase, v nichž bude 

umožněn výstup a nástup 
cestujících; názvy stanic a zastávek 
na pravidelné trase, které nebudou 

obslouženy 

2.4 NE Opatření při výlukách 

názvy stanic nebo zastávek, 
mezi nimiž je výluka; ukončení vlaku 

v jiné než pravidelné stanici nebo 
zastávce; použití náhradní dopravy; 

zastavení vlaku u jiného než 
pravidelného nástupiště 

2.5 NE Použití náhradní dopravy 

názvy stanic nebo zastávek, 
mezi nimiž bude použita náhradní 

doprava; dopravní prostředek 
náhradní dopravy, místo přistavení 

prostředků náhradní dopravy 
dopravce, názvy zastávek na trase 

náhradní dopravy 

2.6 NE 
Mimořádné zastavení vlaku 

pro výstup a nástup 
cestujících 

název stanice nebo zastávky 

2.7 NE 

Jiná ad hoc dopravní 
a přepravní opatření 

pro minimalizaci dopadů 
mimořádných událostí 
v dopravě na cestující 

náhradní souprava, obrácené řazení 
soupravy, jiné než pravidelné řazení 

soupravy; mimořádné odbavení 
cestujících ve vlaku 

bez manipulační přirážky apod. 

2.8 NE Bezpečnostní pokyny 
pro cestující 

zákaz vstupu do kolejiště; výzva 
k opatrnosti; změna sledu vlaků 

pro cestující na mezilehlých 
zastávkách; posun se soupravou 

apod.; není rozhodující, zda nutnost 
informování cestujících je z důvodu 
pravidelné nebo mimořádné situace 

2.9 NE Omluva cestujícím v případě 
mimořádností v dopravě 

bez ohledu na důvod a zavinění 
(provozovatel dráhy, dopravce, třetí 

osoba, přírodní a jiné vlivy) 
3 ANO Doplňkové informace  

3.1 ANO Přepravní podmínky 
a informace 

upozornění na specifický způsob 
odbavení; upozornění na povinnou 

rezervaci apod. 

3.2 ANO Pravidelné řazení vlaku 

řazení a místo řazení konkrétních 
vozů ve vlaku (1. třída, místenkové 

vozy, jídelní vůz, vůz se službou 
úschova během přepravy, vůz 

pro přepravu cestujících na vozíku 
pro invalidy apod.); řazení a místo 

řazení přímých vozů ve vlaku apod. 
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P.č. Zpoplatnění Věcný obsah informace Detail, poznámka 

3.3 ANO Změny pravidelného řazení 
vlaků 

nezařazení nebo řazení v jiném 
než plánovaném místě ve vlaku 

konkrétního vozu (1. třída, 
místenkové vozy, jídelní vůz, vůz 

se službou úschova 
během přepravy, vůz pro přepravu 
cestujících na vozíku pro invalidy, 

přímé vozy apod.); neplatí 
pro informování v případě 

minimalizace dopadů mimořádných 
událostí v dopravě na cestující 

3.4 ANO Tarifní podmínky a informace globální cena; sleva pro konkrétní 
skupinu cestujících apod. 

3.5 ANO 
Informace o dalších službách 

nabízených dopravcem 
ve vlaku 

úschova během přepravy; nabídka 
občerstvení pojízdným minibarem 

apod. 

3.6 ANO Jiné informace 

upozornění na zavedení sezónních 
vlaků; návazná autobusová doprava 

do horských středisek; příjezdy 
a odjezdy jiných druhů dopravy 
ve stanici nebo zastávce; slevy 

na služby jiných dodavatelů apod. 

3.7 ANO 

Základní, Operativní 
a Doplňkové informace 

poskytované v jiném 
než českém jazyce 

nevztahuje se na Základní 
a Operativní informace 

u mezistátních vlaků v anglickém 
jazyce 

4 NE Ostatní informace  

4.1 NE 

Ad hoc informace 
pro cestující, které nesplňují 
kritéria Základní, Operativní, 
Doplňkové nebo Reklamní 

informace 

vyvolání cestujícího apod. 

4.2 NE Ad hoc služební informace 
výzva nebo sdělení 

pro provozovatele dráhy, dopravce, 
Policii ČR apod. 

5 ANO Reklamní informace  
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Příloha 4  
Důvody zpoždění 

 
 
 

Hlášení důvodu zpoždění  
(„Vlak je opožděn z důvodu …“) 

… výluky pro stavební práce na trati  
… mimořádné události na trati  
… technické závady na trakčním vedení  
… technické závady na trati 
… technické závady na zabezpečovacím zařízení 
... povětrnostních podmínek 
… poruchy hnacího vozidla / soupravy vlaku 
… jízdy odklonem 
… obratu hnacího vozidla / soupravy od zpožděného vlaku 
… opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu 
… čekání na vlakový doprovod 
… čekání na příjezd přípojného vlaku 
… čekání na příjezd náhradní dopravy 
… zásahu Policie ČR / záchranné lékařské služby 
… z provozních důvodů dopravce / provozovatele dráhy 1) 
… narušení provozu cizí osobou 2) 

… mimořádné frekvence cestujících 
… stávky na železnici / na železnici sousedního státu 

 
1) Jiné než zde uvedené důvody. 
2) Jak cestující, tak např. zloděj. 




