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1  Zpracování změn a různá řazení v průběhu platnosti jízdního řádu

Pro zpracování změn platí pravidla podle bodu Chyba: zdroj odkazu nenalezen.

Pokud během platnosti jízdního řádu dojde ke změně v řazení, jsou dvě možnosti, jak řazení zpracovat:

a) Změny  menšího  rozsahu,  jako  např.  nově  řazený  nebo  naopak  zrušený  vůz:  nemusí  se  vytvářet  nová
varianta vlaku, ale do stávajícího vlaku lze přidat nový vůz s poznámkou např. „jede od xx.yy.“, resp. ke
zrušenému vozu přidat  poznámku „jede do xx.yy.“.  Přitom zůstává pouze jedna varianta s nezměněnou
platností v polích Od – Do.

b) Pro změny většího rozsahu je vhodnější  vytvořit  novou variantu  vlaku (tlačítkem Klonovat),  která  bude
obsahovat nové řazení. Obě varianty vlaku je třeba rozlišit uvedením jejich platnosti v polích Od - Do. 

V tomto  případě  je  doporučeno  nejprve  vytvořit  novou  variantu  vlaku  s novým řazením a  s příslušnou
platností v polích Od – Do. Při uložení tohoto vlaku bude automaticky opravena (zkrácena) platnost Do staré
varianty. Pokud automatické zkrácení platnosti staré varianty z nějakého důvodu nebude fungovat, budete
upozorněni na překrývající se rozsahy platnosti. Tyto vlaky je nutné opravit manuálně. 

Různé řazení např. od 1.7. do 31.8. než po zbytek roku - zde jsou tyto možnosti:

a) Tři  varianty vlaku s uvedením jejich platnosti  přímo datem v kolonkách  Od a  Do,  přičemž první  a třetí
varianta bude mít stejné řazení.

b) V případě, že se řazení liší jen v malém rozsahu (např. od 1.7. do 31.8. je řazeno několik posilových vozů
navíc), lze vytvořit jen jednu variantu platnou celý rok a k posilovým vozům uvést poznámku „jede od 1.7.
do 31.8.“

Není povoleno pro tyto případy použít kolonku Platnost (nelze např. vytvořit dvě varianty uvedením "Jede do 30.6. a
od 1.9." a "Jede od 1.7. do 30.9"). 

2 Změna jízdního řádu bez vlivu na řazení vlaku

Pokud dojde ke změně jízdního řádu vlaku, aniž by se při tom změnilo řazení, lze do trasy vlaku přidat hvězdičku a
změny nebo celou novou trasu uvést do poznámky pod vlak. Např. trasa:

Praha Masarykovo nádraží 19.53*, Děčín hl.n. 21.31

Do poznámky:

* od xx.yy. odjezd Praha hl.n. 19.51

3 Způsob zápisu trasy přímých vozů 

Používá se „závorková syntaxe“ pro zápis trasy přímých vozů.

Příklad:

Lůžkový vůz na trase Budapest -  Břeclav -  Bohumín - Krakow je na své trase postupně přepravován třemi vlaky
(Metropol, Chopin, Silesia), u nichž bude jeho trasa uvedena následovně:

Metropol: Budapest - Břeclav (- Kraków)

Chopin: (Budapest -) Břeclav - Bohumín (- Kraków)

Silesia: (Budapest -) Bohumín - Kraków

V závorce je uvedena stanice, která se daného vlaku netýká. Do závorky je zapsána i přilehlá pomlčka. Názvy a
zkratky stanic  (Keleti,  hl.n.  apod.)  není  nutné do trasy k  jednotlivým vozům psát,  pokud se nejedná o nějakou
neobvyklou stanici.  Mezi pomlčkami oddělujícími stanice je vždy mezera. Pomlčky v názvu stanice (např. Frýdek-
Místek, Budapest-Keleti) jsou vždy bez mezer.

3



4 Úvrať (změna směru jízdy)

Pokud během jízdy vlaku dochází k úvrati, tzn. vlak v některé stanici mění směr jízdy, lze to vyřešit následujícími
způsoby:

Č. Případ Preferované řešení

1 Ucelené jednotky, 
samostatné motorové vozy 
a vlaky typu push-pull

Postačuje uvést poznámku do pole Poznámka (viz níže).
Alternativně lze vytvořit více variant vlaku pro všechny úseky.

2 Vlaky tažené lokomotivou Lokomotiva po úvrati se do vlaku vloží jako poslední vůz. Pro obě
lokomotivy (na začátku i na konci) se uvede příslušná trasa.
Dále se do pole Poznámka uvede poznámka (viz níže).
Alternativně lze vytvořit více variant vlaku pro všechny úseky.
V případě,  kdy po úvrati  pokračuje  tatáž  lokomotiva,  postačuje  uvést
poznámku do pole Poznámka (viz níže).

Příklady poznámek:

Ze stanice Krnov v obráceném řazení.

Krnov – Opava-východ v obráceném řazení.

V úseku Krnov – Opava-východ v obráceném řazení.

Ve stanici Krnov změna směru jízdy.

5 Zobrazení a seřazení variant vlaků na stránce pro veřejnost

Pořadí zobrazení jednotlivých variant je určeno polem Varianty, do kterého se zapisují hodnoty (např. čísla) určující
pořadí variant. 

Pořadí „úsekových“ variant musí odpovídat průběhu jízdy vlaku – je nutno vyplnit v poli Varianty. 

Pořadí „platnostních“ variant musí být v pořadí jednotlivých dnů – je nutno vyplnit v poli Varianty. 

Pořadí variant „Od – Do“ je určeno automaticky podle svých dat a nemusí se zvlášť specifikovat v poli Varianty.

Zobrazení vlaků na stránce pro veřejnost se řídí následujícími pravidly:

1. V aktuálním roce se zobrazí pouze varianta, která je v aktuálním dnu platná (tzn. jsou skryté varianty,
jejichž  data  v polích  Od  –  Do  jsou  mimo  aktuální  datum).  Skryté  varianty  jsou  dostupné  přes
rozbalovací  kalendář. Neexistuje-li  ani jedna varianta pro aktuální  datum (intervaly Od – Do žádné
varianty nepokrývají  aktuální datum – v případě že vlak nejezdí celoročně), jsou zobrazeny všechny
varianty. 

2. Ve všech historických (a případných budoucích) letech jsou vždy zobrazeny všechny varianty. Pomocí
rozbalovacího kalendáře je možné zobrazení filtrovat podle jednotlivých období.

Zobrazené varianty jsou seřazené v následujícím pořadí:

a) Varianty jsou nejprve seřazeny podle data uvedeného v poli Od.

b) V případě shodnosti data v poli Od, jsou seřazeny podle hodnoty v poli Varianty.

Např.  pro  vlak  EN  Metropol  ve  směru  Budapest  –  Berlin  jsou  vytvořeny  tři  úsekové  varianty  s následujícími
hodnotami v poli Seřazení:

Budapest – Břeclav Varianty: 1

Břeclav – Praha Varianty: 2

Praha – Berlin Varianty: 3 
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6 Relační vlaky

Pro případy, kdy v určité relaci všechny vlaky vyhovují všem následujícím podmínkám: 

1. všechny vlaky jsou vedeny ve stejném řazení

2. všechny vlaky jezdí v pravidelném intervalu

3. číslo vlaku se pro veřejnost neuvádí (např. některé systémy městské železnice)

postačuje vytvořit pouze jeden vzorový vlak pro každý směr relace. V  tomto případě se do trasy neuvádějí časové
údaje.

7 Lomené kategorie vlaku

V případě, že vlak během své cesty mění svou kategorii (druh vlaku), zapisují se zkratky kategorií vlaku do kolonky
Druh ve formátu:

dopravce1:druh1/dopravce2:druh2/dopravce3:druh3/…

Příklad pro vlak Chopin:         ÖBB:D/ČD:R/PKPIC:TLK

V případě, že každou zkratku používá pouze jeden z uvedených dopravců, lze použít i zkrácenou formu ve tvaru:

druh1/druh2/druh3/…

Např. pro výše uvedený vlak Chopin tuto zkrácenou formu použít nelze, protože zkratka R se kromě ČD používá i u
ÖBB (vlaky Regio).

V případě  lomené  kategorie  pouze  v rámci  jednoho  dopravce  lze  zkrácenou  formu  použít  vždy.  Avšak  v tomto
případě je nutno do pole Poznámka uvést, ve kterých úsecích platí která kategorie.

Kategorie jsou uvedeny v tom pořadí, v jakém je vlak obdrží během své cesty. Tzn. pro opačný směr vlaku musí být i
pořadí kategorií obrácené.

8 Lomené číslo vlaku

Pokud vlak u jednoho dopravce mění své číslo, zapisují se do pole Číslo všechna čísla oddělená lomítkem.

V některých pomůckách se používá stručný zápis, např. 8108/9. Tento zápis použít nelze, čísla se musí rozepsat do
celého tvaru, např. 8108/8109.

Při použití lomeného čísla je nutno dále vyplnit pole Seřazení, kde se obvykle uvede první číslo vlaku. Obvykle se toto
pole vyplní po uložení vlaku automaticky.

V případě,  že se číslo vlaku mění mezi  více dopravci,  musí  se vlak rozdělit  na více variant.  Podrobněji  popsáno
v odstavci Chyba: zdroj odkazu nenalezen.

9 Více názvů jednoho vlaku

V případě, že vlak má na své trase různé názvy, uvedou se tyto názvy oddělené lomítkem a to v tom pořadí, v jakém
je vlak během své cesty obdrží. Tj. pro opačný směr bude pořadí názvů opačné. 

Např.: 

EC 280 Budapest – Praha má název Jeszenszky János/Jan Jesenius 

EC 281 Praha – Budapest má název Jan Jesenius/Jeszenszky János

Přesné znění názvu vlaku je nutno ověřit podle jízdních řádů všech příslušných dopravců.
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