
Jak číst VOD 3 (s příklady)

Pro účely řazení vlaků jsou relevantní jen zeleně označené části. Údaje v modře označených částech jsou užitečné pro zjištění 
podrobností o řazení vlaku (v případě, kdy řazení není úplně jednoznačné).

Číslo vlaku: 
V případě, že číslo za lomítkem je stejné jako poslední číslice před lomítkem, do řazení se uvádí pouze číslo bez lomítka (4900). 
V případě, že by za lomítkem bylo jiné číslo, např. 4900/1, do řazení se uvede číslo celé (znamená to, že vlak na své trase obdrží dvě 
čísla 4900 a 4901).

Trasa vlaku:
Lze zkopírovat a vložit do řazení. 

Omezení jízdy vlaku:
Lze zkopírovat a vložit do řazení. Případné grafické značky (pracovní dny, číslice v kroužku apod.) se nezkopírují správně a je potřeba
je ručně dopsat v následujícím tvaru:
pracovní dny (X)
pondělí až neděle (1) až (7)
neděle a svátky (+)

Omezení platnosti jednotlivých vozů a řazení vlaku - platí následující pravidla: 
- První sloupec – není-li na dalším řádku uvedena omezující značka, platí značka z horního řádku i pro spodní řádek. V této 

ukázce se značka (1) týká jak Bdmtee275, tak i 3xBdmtee281 (tj. v pondělí jede souprava Bdmtee275 + 3xBdmtee281). 
Stejně tak značky (2)-(5) platí pro Bdmtee275 i pro 3xBdmtee281.

- Druhý sloupec – není-li na dalším řádku uvedena řada vozu, platí řada vozu z horního řádku.

Další značky jako ZŠP (zimní školní prázdniny), LŠP (letní školní prázdniny), ŠK (školní vyučování), CL (cyklistické léto) a další značí 
většinou datumové intervaly, které je v řazení nutno rozepsat běžnými daty. Konkrétní význam zkratek naleznete v některých 
souborech s názvem „Úvod“, které jsou v jednotlivých složkách rozdělených podle ROC (např. v ROC Brno, ROC Olomouc). 

Je nutno upozornit, že způsob zapisovaní datumových poznámek ve VOD 3 je poněkud zjednodušený a někdy nerespektuje 
odlišnosti okolo státních svátků. Navíc to není úplně sjednocené mezi jednotlivými ROC a občas tam můžou být i chyby. Pokud není 
uvedeno jinak, pak ve VOD 3 obvykle platí:
(1) = první pracovní den po dni posledním dni pracovního klidu (obvykle pondělí)
(5) = poslední pracovní den před prvním dnem pracovního klidu (obvykle pátek)
(6) = první den pracovního klidu po posledním pracovním dni (obvykle sobota)
(+) = jen poslední den pracovního klidu před prvním pracovním dnem (obvykle neděle a svátky)
Toto je ale v rozporu s definicí dnů v řazení, kdy např. (1) = pondělí bez ohledu na to, zda je pracovním dnem nebo svátkem.

Správné datumové poznámky lze vždy zjistit v Knižním jízdním řádu pro veřejnost.
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Trasa jednotlivých vozů:
Je-li nějaká stanice v závorce, znamená to, že daný vůz je přímý vůz z této (nebo do této) stanice. Což je pro cestující poměrně 
užitečný údaj, který jim říká, že z této (do této) stanice nemusí přestupovat. V Knižním jízdním řádu jsou přímé vozy u Sp a Os vlaků 
označeny značkou 80. 

Dost teorie, jak tedy výše uvedený vlak přesně vypadá?
a) V pracovní dny jezdí souprava Bdmtee275 + 3 x Bdmtee281 v trase Šakvice – Žďár nad Sázavou. Přičemž v pondělí přijíždí 

z Břeclavi na Os 4661 (jsou to přímé vozy z tohoto vlaku). Avšak pondělí je z výjimkami, což z VOD 3 úplně vyčíst nejde. 
Nejlépe je podívat se do Knižního jízdního řádu přímo na poznámku 80, kde je jízda přímého vozu specifikována takto: 
"v (1) a 2.I., 7.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 6.IV., 6.VII., 28.IX."

b) V nepracovní dny kromě 25., 26.XII., 1.I. jezdí motorový vůz 842 v trase Hustopeče – Brno. 

Jak to bude zapsáno v řazení? Nejčistší způsob je vytvoření tří variant – pro pondělí (1), pro úterý až pátek (2) – (5) a pro soboty, 
neděle a svátky (6), (+). 

Platnost: (1) a 2.I., 7.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 6.IV., 6.VII., 28.IX.
*ČD Bdmtee 275*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou**+

Platnost: (2) – (5) kromě 2.I., 7.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI.
*ČD Bdmtee 275*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+

Platnost: (6), (+) kromě 25., 26.XII., 1.I.
*ČD 842*Hustopeče u Brna – Brno hl.n.**+

Alternativně lze první dvě varianty sloučit jedné, např. pomocí překlápěcích vozů:

Platnost: (X)
*ČD Bdmtee 275*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (1) a 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 6.IV., 6.VII., 28.IX.*@
*ČD Bdmtee 275*Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (2)-(5) kromě 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI.*+

*ČD Bdmtee 281*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (1) a 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 6.IV., 6.VII., 28.IX.*@
*ČD Bdmtee 275*Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (2)-(5) kromě 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI.*+

*ČD Bdmtee 281*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (1) a 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 6.IV., 6.VII., 28.IX.*@
*ČD Bdmtee 275*Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (2)-(5) kromě 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI.*+

*ČD Bdmtee 281*(Břeclav -) Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (1) a 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 6.IV., 6.VII., 28.IX.*@
*ČD Bdmtee 275*Šakvice – Žďár nad Sázavou*jede v (2)-(5) kromě 2.I., 7.IV., 7.VII., 
29.IX., 29.X., 18.XI.*+

Další alternativa je vytvořit jedno jednoduché řazení pro pracovní dny a informaci o přímých vozech uvést v omezení platnosti pod 
vlakem:

Platnost: (X)
*ČD Bdmtee 275*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+
*ČD Bdmtee 281*Šakvice – Žďár nad Sázavou**+

Omezení platnosti: v (1) a 2.I., 7.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., kromě 6.IV., 6.VII., 28.IX. jako přímé vozy z vlaku Os 4661 ze stanice 
Břeclav
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Příklad: Os 14424

Máme tady rozdílné řazení v pracovní dny, v soboty a v neděle a svátky, přičemž v pracovní dny je jiná trasa než o víkendu. Co to 
přesně znamená:

(X) 842 + Bfbrdtn794 v trase (Brno hl.n. -) Moravské Bránice – Ivančice (vozy jedou z Brna jako přímé vozy na Os 4410). Jenže 
ve VOD 3 to opět není úplné, pohledem do knižního jízdního řádu zjistíme, že přímý vůz Brno - Ivančice jede v (X) kromě 
29.XII.-2.I.

(6) Samotná 842 v trase Moravské Bránice – Ivančice
(+) 842 + Bfbrdtn794 v trase Moravské Bránice – Ivančice

Jak to zapsat? Nejlépe jako dvě varianty, jedna pro pracovní dny s uvedením trasy včetně Brna, druhá varianta pro soboty, neděle a 
svátky s tím, že u Bfbrdtn794 bude poznámka „nejede v (6)“:

Platnost: (X)
*ČD 842*(Brno hl.n. -) Moravské Bránice – Ivančice**+
*ČD Bfbrdtn 794*(Brno hl.n. -) Moravské Bránice – Ivančice**+

Omezení platnosti: přímé vozy kromě 29.XII.-2.I.

Platnost: (6), (+)
*ČD 842*Moravské Bránice – Ivančice**+
*ČD Bfbrdtn 794*Moravské Bránice – Ivančice*nejede v (6)*+

Příklad: Os 4235

Tohle na první pohled vypadá jednoznačně, dvě spojené jednotky ř. 460 v pracovní dny. Na druhý pohled tady ale něco nehraje – 
v posledním sloupci mají obě jednotky psaný stejný den - devátý den v oběhu 401. A to nejde, stejné vozidlo nemůže být v jednom 
dni dvakrát na jednom vlaku. Takže co s tím? 

Nápověda je poznámkách pod trasou vlaku: jde o to, že v pracovní dny o letních prázdninách (1.VII. – 31.VIII.) vlak nejede až do 
Olomouce, ale končí v Přerově. Horní řádek tedy platí v (X) jen 1.VII. – 31.VIII., dolní řádek pak v (X) kromě 22.XII. – 2.I. a 1.VII. – 
31.VIII.

Další nápovědu lze získat ze třetího sloupce, kde je uveden předcházející vlak. V obou případech 4230. Pohledem do VOD3 na tento 
vlak zjistíme, že je tam psána jedna jediná 460. A poněvadž se ve Starém Městě pantografy jen tak snadno neduplikují, musí být i na 
vlaku 4235 jen jedna 460.

Je to ukázka nepřesného zápisu datových značek, správně by měly být symboly kladívek např. opatřeny ještě indexy 1) a 2) s jejich 
vysvětlením pod tabulkou.

Konkrétně tento vlak ale ukazuje ještě na další problém s nepřesností dokumentů VOD3. Vlak ve skutečnosti o letních prázdninách 
pokračuje z Přerova na Vsetín jako přímé vozy na Os 3207 (je to tak uvedeno i v Knižním jízdním řádu). Proto by v horním řádku 
měla být trasa uvedena ve tvaru Staré Město u U.H. – Přerov os.n. (– Horní Lideč).

Vhodný zápis vlaku v řazení bude:

*ČD 460***+

Omezení platnosti: 
Je možno buďto přesně zkopírovat z VOD nebo zapsat jiným způsobem, např.:
Jede v (X), nejede 22.XII.-2.I., v úseku Přerov – Olomouc hl.n. nejede 1.VII.-31.VIII.
V (X) 1.VII.-31.VIII. pokračuje ze stanice Přerov jako Os 3207 do stanice Vsetín.
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Příklad: Os 4201

Podobný případ jako předchozí, avšak trochu komplikovanější. Také zde chybí indexy u datumových značek, takže to tady na první 
pohled vypadá, že v pracovní dny jezdí jakýsi zdvojený vlak a ještě k tomu v pochybném řazení: 
362 + 362 + 961 + 961 + Bdmtee275 + Bdmtee281 + Bdmtee275 + Bdmtee281.

Podívejme se nejprve na pracovní dny. Jsou zde dvě varianty pracovních dní, které se liší trasou (barevně orámováno). Podle 
vysvětlivek pod trasou vlaku odvodíme, že:
Břeclav – Přerov jede v (X), nejede 29.XII.-2.I.
Břeclav – Hranice jede v (X), nejede 22.XII.-2.I. a 1.VII.-31.VIII.

Soboty jsou už jednoduché, je tu jediná varianta Staré Město – Přerov v (6) a 1., 8.V., 28.X., 17.XI., kromě 27.XII.-3.I., 2., 9.V.

Vzhledem k tomu, že řazení vlaku je pořád stejné, tak stačí vytvořit jedinou variantu a omezující poznámky zapsat do Omezení 
platnosti. Je tu jen zádrhel v tom (další ukázka chyb ve VOD3), že řazení vozů je napsáno špatně, správně má vlak být pochopitelně 
v pořadí 362 + Bdmtee281 + Bdmtee275 + 961. Přičemž 961 je sysel Bfhpvee295 a je za ním pomlčka, aby se v řazení zobrazil řídícím
stanovištěm vpravo.

*ČD 362***+
*ČD Bdmtee 281***+
*ČD Bdmtee 275***+
*ČD Bfhpvee 295***-+

Omezení platnosti:
Lze zkopírovat z VOD .
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Příklad: Os 2601

Tahle vysvětlivková šílenost se pro řazení naštěstí velice zjednoduší. V tomto příkladě jsou indexové poznámky uvedeny v posledním
sloupci u čísel turnusových skupin. 
Začněme od pondělí, to tu máme ve třech verzích podle poznámek 1), 2) a 3). Jejich spojením ale zjistíme, že dohromady pokrývají 
celý rok, takže pondělí je vyřešeno.
Další skupina úterý až pátek je tu dokonce čtyřikrát. Poznámka 1) je rozdělena ještě na dvě části poznámkami 4) a 5), ale společně 
s 2) a 3) zase pokrývají celý rok, takže pro nás žádná změna.
Sobota je podobný případ jen s tím rozdílem, že poznámka 1) je rozdělena na dvě části poznámkami 6) a 7), ale opět spolu s 2) a 3) 
pokrývají celý rok.
Zbývá neděle, to je stejné jako pondělí, tj. celoročně 1), 2), 3).
Poslední dva řádky se týkají posilového „regiopavouka“, který jezdí jen v neděli podle poznámek 3) a 1), tj od 16.3. do 12.12.2015 

Řazení tedy bude vypadat následovně:

*ČD 840***+
*ČD 840**jede v (+) od 16.3.*+

Omezení platnosti: nejede 25.XII., 1.I.
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Příklad: Os 6379

Tohle vypadá hezky ;-) Podívejme se nejprve na pracovní dny:

složení vlaku v úseku Jindřichovice – Nové Město: 814
složení vlaku v úseku Nové Město – Frýdlant: 814 + 814

Přičemž ta první Regionova z Jindřichovic jede přes Nové Město přímo až do Frýdlantu. Dá se to poznat podle 6. sloupce, kde má 
uveden následující vlak 6379pk (6379 je právě tento vlak, takže „přechází na sebe sama“). Totéž je u v pořadí třetí Regionovy (pátý 
vůz), která přechází ze 6379, takže zase „ze sebe sama“, tzn. že ve skutečnosti jde o jeden a tentýž vůz. Jen se v Novém Městě 
připojí na konec za jinou 814 (proto je u první zkratka 6379pk, což znamená, že přechází na postrk 6379). Na obrázku je tento vůz 
označen červeně.

Zápis bude vypadat takto:

Platnost: (X)
*ČD 814*Nové Město p. Sm. – Frýdlant v Č.**+
*ČD 814*Jindřichovice p. Sm. – Frýdlant v Č.**+

Soboty a neděle vypadají podobně. Jen je tady toho trochu víc (a místo 814 je tady 840). Liší se poznámkami 1), 2), 3) v posledním 
sloupci, ale tyhle tři poznámky společně obsáhnou celý rok, takže se nám to zjednoduší. Poznámky 4), 5) a 6), 7) jen rozdělují 
interval daný poznámkou 3), takže se pro nás nic nemění a celoročně platí:

složení vlaku v úseku Jindřichovice – Raspenava 840
složení vlaku v úseku Raspenava – Liberec 840 + 840

Přičemž opět ta první 840 z Jindřichovic (zvýrazněna zelenou barvou) pokračuje až do Liberce, jen se v Raspenavě připojí na konec 
vlaku za jinou 840. 
Zádrhel je, že ta 840 začínající v Raspenavě tam přijede z Bílého Potokou na Os 16328, což je přímý vůz do Liberce. To, že je to přímý
vůz, se bohužel z této VOD vyčíst nedá, ale je potřeba si na pomoc vzít knižní jízdní řád. Zápis tedy bude vypadat takto:

Platnost: (6), (+)
*ČD 840*(Bílý Potok pod Sm. -) Raspenava - Liberec**+
*ČD 840*Jindřichovice p. Sm. – Liberec**+

A pod vlakem bude poznámka v Omezení platnosti:
Frýdlant v Čechách – Liberec jede jen v (6), (+)
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Jak zjistit lokomotivu?
VOD3 většinou neuvádí řady lokomotiv (výjimkou některé jsou „ucelené soupravy“). 

Nejjednodušeji lze lokomotivu zjistit v Sešitovém jízdním řádu (SJŘ). Bohužel SJŘ nejsou úplně stoprocentní zdroj ohledně nasazení 
hnacích vozidel, neřeší se zde některé drobné nuance a nemusí zde být podchyceny všechny změny. Úplný zdroj informací (pro 
účely řazení) jsou Oběhy hnacích vozidel. Nicméně většinu případů SJŘ použít lze. 

Pro nalezení vlaku v SJŘ potřebujeme znát číslo tratě podle nákresných jízdních řádů (není stejné jako číslo tratě v Knižním jízdním 
řádu). Mapa s čísly tratí je na disku uložena ve složce se SJŘ. 

Příklad:
Vlak Os 4900 z prvního příkladu jezdí podle mapy na tratích č. 320 a 324. V sešitovém jízdním řádu je řada hnacího vozidla uvedena 
nad záhlavím tabulky s jízdním řádem. Pro Os 4900 je zde uvedena řada 242.

V případě, že by zde bylo uvedeno více řad, nelze ze SJŘ zjistit podrobnosti o jejich nasazování. Toto a další detaily lze dohledat 
v obězích hnacích vozidel.
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