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Abstrakt 

Jedním z nejvýznamnějších majetků Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále 
SŽDC) je železniční svršek tvořící jízdní dráhu, která nese a vede kolejová vozidla. Objekty 
železničního svršku a jejich uspořádání jsou předmětem evidence realizované v rámci informačního 
systému SŽDC. Evidence je vedena v digitalizovaném stavu pomocí jednotných specializovaných 
programů. SŽDC má v současné době za cíl zmodernizovat pasportní evidenci železničního svršku, a 
tak se naskýtá možnost zhodnocení současných systémů a navržení zásad modernizace pasportní 
evidence. 
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Abstract 

One of the most eminent property of the Railway Administration Office (SŽDC) - government 
organization is the rail superstructure forming a railway which is carrying and conducting the railway 
vehicles. The objects of the rail superstructure and their ordering are recorded in the files that are a 
part of the SŽDC´s information system. The booking is usually being done in the digital state with 
unified specialized software. Current goal of the SŽDC is to modernize the passport record of the rail 
superstructure. This opens the possiblity to evaluate current systems and propose principles for the 
passport record modernization. 
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1 ÚVOD 
Když se řekne pasport nebo pasportní evidence, mnoho lidí si představí přítěž nebo 

„absurdum“ bývalého režimu. Pokud ale pohlédneme hlouběji do problematiky, nalezneme mnohé 
skutečnosti svědčící o důležitosti této disciplíny. 

Pasport je technická evidence popisující objekt po stránce technické, stavební, inženýrské, 
legislativní a provozní, na základě které lze řídit provoz objektu, plánovat rozvoj, zkrátka držet objekt 
pod kontrolou. Na železnici v ČR funguje systém, podle kterého se z pasportu určují tzv. udržovací 
jednotky. Podle počtu udržovacích jednotek získává každá správa dopravní cesty příslušné finanční 
zdroje ze státního rozpočtu. Pasport je tedy možno považovat za základní kámen, od kterého se odvíjí 
provozování každého majetku. 
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Jedním z nejvýznamnějších majetků SŽDC je železniční svršek tvořící jízdní dráhu, která nese 
a vede kolejová vozidla. Objekty železničního svršku a jejich uspořádání jsou předmětem evidence 
realizované v rámci informačního systému SŽDC. Evidence je vedena v digitalizovaném stavu 
pomocí jednotných specializovaných programů. 

SŽDC má v současné době za cíl zmodernizovat pasportní evidenci železničního svršku, a tak 
se naskýtá možnost zhodnocení současných systémů a navržení zásad modernizace pasportní 
evidence. 

2 HISTORIE 
Zpracování historie je velmi důležité nejen k pochopení souvislostí současných principů a 

systémů vedení pasportní evidence, ale také k návrhu budoucí struktury a možných požadavků k 
vytvoření nových software. Historií pasportu železničního svršku se zatím nikdo nezabýval a 
neexistuje tedy k tomuto žádná odborná literatura. Analýza historie převyšuje možnosti tohoto 
článku, a tak je zde uvedena jen zjednodušená rámcová historie. 

 

Historie pasportu železničního svršku v ČR se dá rozdělit do čtyř období: 

 Období od roku 1918 do roku 1961 

V tomto období se vedly podrobné evidence dle směrnic ministerstva železnic vzhledem ke 
statistickým údajům pro majetkové účely. Data vedené v tomto období tvoří rámcově základy 
informací, které se vedou v dnešní době v pasportu železničního svršku. 

 Období od roku 1961 do roku 1981 

V roce 1961 byl vydán předpis k zajišťování všeobecných zásad statistické činnosti v resortu 
federálního ministerstva dopravy, který navýšil počet informací, které se musí vést v resortu 
železničního svršku. Byla zavedena nutnost vést nákresné přehledy železničního svršku. 

 Období od roku 1981 do roku 1994 

1. 1. 1983 vešel v platnost předpis federálního ministerstva dopravy pro vedení základních prostředků 
traťového hospodářství výpočetní technikou na počítači EC 1033. Toto bylo první automatizované 
zpracování pasportních dat železničního svršku výpočetní technikou v ČR (ČSSR). Počítač EC 1033 
se nacházel na Správě Střední dráhy Olomouc. Vznikly formuláře, do kterých se ručně vepisovaly 
informace. Po té byly tyto formuláře posílány z jednotlivých traťových distancí na Správu Střední 
dráhy Olomouc, kde byla data zapisována do PC. Tento postup probíhal pouze v obvodu Správy 
Střední dráhy Olomouc, v ostatních správách (Správa Severozápadní dráhy Praha, Správa 
Jihozápadní dráhy Plzeň, Správa Východní dráhy Bratislava) byla data shromažďována pouze na 
formalizovaných formulářích bez počítačového zpracování a to až do roku 1994. 

 Období od roku 1994 do současnosti 

V roce 1994 byl vyvinut Pasport železničního svršku v rozhraní DOS, který se v základních 
strukturách používá do současnosti. V roce 1997 byl zaveden software pro Nákresný přehled 
železničního svršku a Nákresný přehled bezstykové koleje. Ve stejném roce byl zaveden také 
software Statistika. V roce 2000 byla do Pasportu železničního svršku přidána vazba na SAP. 

3 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
Pro evidenci železničního svršku se pro operativně technické účely využívá zejména dále 

uvedený okruh agend tvořící Dílčí informační systém železničního svršku (dále DIS ŽSv), skládající 
se z těchto softwarových programů: 

 pasport železničního svršku (PŽSv); 

 nákresný přehled železničního svršku (NPŽSv); 

 nákresný přehled bezstykové koleje (NPBK); 

 psaný přehled bezstykové koleje (PPBK); 
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 evidence provozních ověřování a zkušebních úseků (EPROS); 

 přehled výsledků činnosti odvětví stavebního (Statistika); 

 uspořádání tratí a kolejí (Suptrati). 

Pro lokalizaci objektů v pasportní evidenci železničního svršku a souvisejících agendách se využívá 
metodiky členění sítě tratí a kolejišť na traťové a definiční úseky podle služebního předpisu SŽDC 
(ČD) M 12 “Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v informačním systému ČD”. 

3.1 Pasport železničního svršku 
Program umožňuje vést základní údaje o projektovaném stavu železničního svršku všech kolejišť ve 
správě SŽDC. PŽSv tvoří základní datovou základnu kmenových dat o železničním svršku pro 
všechny ostatní aplikace. Jsou vedeny informace v každém metru tratě od druhu kolejnic, přes 
informace o sklonových a směrových poměrech, až po druh kolejového lože. Data jsou průběžně 
aktualizována tak, aby byla v souladu s aktuálním stavem trati. Jsou pravidelně zálohována a 
archivována v termínech určených příslušným odborným útvarem ředitelství divizí. Pasport 
železničního svršku vede vždy pro obvod své působnosti místně příslušná a pověřená organizační 
složka SŽDC, respektive její odborná správa. V pasportní evidenci příslušné organizační složky jsou 
vedeny vždy všechny objekty železničního svršku, které jsou ve správě této složky a objekty jiných 
vlastníků, respektive správců, které jsou nezbytné k vytvoření souvislého popisu kolejiště v daném 
obvodu. Údaje o objektech, které jsou ve správě dlouhodobého hmotného majetku příslušné 
organizační jednotky, uvedené v PŽSv musí plně odpovídat údajům uvedeným v příslušné 
ekonomické evidenci. 

 
Obr. 1: Ukázka hlavní nabídky programu Pasport železničního svršku 

 
Obr. 2: Ukázka informací o výhybce 
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3. 2 Nákresný přehled železničního svršku 
Tento program vytváří grafické výstupy z kmenových dat obsažených v pasportu 

železničního svršku. Je zde vyobrazeno např. konstrukční uspořádání hlavních traťových 
a průjezdných staničních kolejí, směrové a sklonové poměry a ostatní důležité údaje. Místně 
příslušný správce PŽSv je povinen průběžně udržovat soulad nákresného přehledu železničního 
svršku v obvodu své působnosti a uloženého na správě tratí a jí podřízených jednotkách s aktuálním 
projektovaným stavem trati. Podle pokynů nadřízeného orgánu je povinen pravidelně doplňovat a 
aktualizovat tyto přehledy uložené na generálním ředitelství SŽDC, minimálně však vždy jedenkrát 
ročně stavem k 31. 12. uplynulého kalendářního roku. Způsob a formu archivace a předávání 
nákresných přehledů železničního svršku určuje generální ředitelství SŽDC. 

 
Obr. 3: Ukázka z nákresného přehledu železničního svršku 

3.3 Nákresný a psaný přehled bezstykové koleje 
Údaje o zřízení, údržbě a opravách bezstykové koleje jsou pro bezstykovou kolej ležící 

v hlavních traťových a průjezdných staničních kolejích obsaženy v „Nákresném přehledu bezstykové 
koleje” a pro ostatní koleje v „Psaném přehledu bezstykové koleje”. V grafickém výstupu se 
zobrazují zejména upínací teploty závěrného svaru, datum svaru, typ kolejnice a typ pražců. 
Nákresný přehled bezstykové koleje se zpracovává na osobních počítačích pomocí jednotného 
programu. Data jsou pravidelně zálohována v termínu určeném generálním ředitelstvím SŽDC. 
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Obr. 4: Ukázka z nákresného přehledu bezstykové koleje 

3.4 Evidence zkušebních úseků 
O všech probíhajících, vybraných a připravovaných ukončených provozních ověřováních 

konstrukcí železničního svršku je vedena specializovaná evidence, jejíž správou je pověřena 
Technická ústředna dopravní cesty. Tato evidence je vedena na osobních počítačích pomocí 
jednotného programu. Správa tratí, v jejímž obvodu je situován zkušební úsek, provádí pravidelně, 
podle příslušného výnosu o provozním ověřování, zápisy o kontrolách ověřovaných předmětů a stavu 
zkušebního úseku do příslušné evidence. 

3.5 Přehled výsledků činnosti odvětví stavebního (Statistika) 
Data o železničním svršku jsou pravidelně statisticky vyhodnocována pro potřeby analýzy 

stavu a činnosti a povinného vykazování statistických dat pro potřeby státní správy a mezinárodních 
organizací. Organizační složky ČD a SŽDC, které vedou Pasport železničního svršku, poskytují 
statistické údaje o železničním svršku podle pokynů odborného útvaru ředitelství, minimálně však 
vždy jedenkrát ročně k 31. 12. uplynulého kalendářního roku. Předávání, zálohování a archivace dat 
se řídí pokyny generálního ředitelství a odborných útvarů ředitelství. V částech vycházejících 
z datové základny PŽSv a navazujících automatizovaných agend se statistické vyhodnocování 
provádí automatizovaně pomocí jednotného programu. V částech, které nejsou vedeny v jednotném 
programovém prostředí, je statistické zpracování prováděno s využitím přímých ručních vstupů dat 
do výsledné evidence. 

 
Obr. 5: Ukázka z programu Statistika 

3.6 Uspořádání tratí a kolejí (Suptrati) 
Tento program uspořádává sítě tratí a kolejí ve správě organizačních jednotek SŽDC formou 
základních kolejových tras a supertras. Tento program slouží zejména pro účely zpracování dat 
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o železničním svršku jako souvislých liniových kolejových konstrukcí, může však být využit 
i v jiných úlohách pasportního nebo provozního charakteru. Základní kolejová trasa reprezentuje 
určenou část kolejové trasy a slouží k popisu uspořádání sítí kolejí. Je složena z na sebe navazujících 
prvků - kolejí a výhybek. Pomocí základních kolejových tras je jednoznačně definována vzájemná 
návaznost jednotlivých prvků a délkové uspořádání příslušných kolejových tras. Supertrasa 
reprezentuje určené části kolejových tras a slouží k popisu uspořádání sítě tratí a kolejí pro potřeby 
účelového zpracování dat v rámci pasportní evidence železničního svršku a jiných navazujících 
úloh [5]. 

 
Obr. 6: Ukázka z programu Suptrati 

4 ZÁKLADNÍ NEVÝHODY SOUČASNÉHO ŘEŠENÍ 
V současné době je velmi palčivým problémem aktuálnost dat. Neexistuje princip jakým 

způsobem zajistit, aby data k výročním kampaním byla aktuální. Jedno z možných řešení se nabízí 
například v propojení se systémem SORUT. V tomto systému se nacházejí hlášenky, které musí 
každý vrchní traťmistr vyplnit při jakýchkoli pracích na železničním svršku. Při propojení pasportu 
a SORUTu by každý zpracovatel pasportu získal aktuální informace o rozsahu změny v železničním 
svršku a může je okamžitě opravit. Ideální by bylo vytvoření algoritmu, který by tuto operaci provedl 
automaticky. 

Základní nevýhody stávajícího řešení 

 zpracování v prostředí DOS; 

 zpracování nevyhovuje metodám směrnice EU INSPIRE (Infrastructure for spatial 
information in the European Community), která má pro ČR závazný právní rámec [1]; 

 pouze lokální databáze; 

 zastaralá technologie plnění dat; 

 informace o vlastnostech prvku (např. koleji) je v několika databázích bez možnosti 
jednoduchého přehledu jak na obrazovce, tak v sestavách. Vlastnost se může metodicky 
zadávat přes více prvků, dle základních kolejových tras, čímž se obtížně dohledává 
vlastnost v prvcích, které nejsou krajní; 

 „roztříštěnost“ informací DISŽSv v několika aplikacích a s tím související řada zpracování 
pro každý program; 

 nedostatečná avšak finančně náročná podpora na straně stávajícího řešitele (vše „stojí“ 
téměř na jednom člověku); 

 nevyřešené automatizované vstupy z jiných úloh informačních systémů SŽDC, které jsou 
suplovány duplicitními ručními vstupy; 

 není dokončena grafická podpora pro sestavování tras a supertras; 

 aplikace neumožňuje interaktivní zadávání dat s využitím schémat sítě a objektů. 
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5 VYUŽITÍ NÁSTROJE GIS JAKO PROSTŘEDKU PRO MODERNIZACI 
PASPORTU A ZPŘÍSTUPNĚNÍ DAT O ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU 
V současnosti je jediným poskytovatelem informací o datech železničního svršku jen samotný 

zpracovatel pasportu, což klade obrovský nárok na vytíženost zpracovatele. Ztrácí se tak efektivita 
práce na samotné pasportizaci. Využití nástroje GIS (geografické informační systémy) jako 
prostředku pro zpřístupnění dat o železničním svršku umožní popisná data dále zpracovávat 
a vizualizovat v prostředí GIS (propojení s mapou). Dále poskytne relevantní informace jak vedení a 
odborným správám železniční dopravní cesty pomocí intranetu, tak širší veřejnosti (např. projekčním 
a realizačním firmám) pomocí internetu. Komu, za jakých podmínek a jaká data železničního svršku 
bude poskytovat, si může SŽDC nadefinovat. Odstraní se tak obrovský administrativní zátěž na 
jednotlivé zpracovatele pasportu. Geoinformační technologie umožňuje rozšířit jednoduchým 
způsobem počty uživatelů bez nutnosti ovládat složité pasportní programy. Složky plánující rozvoj 
a údržbu budou moci jednoduchým způsobem získat dostatečné informace (např. o stáří, data oprav, 
druh a tvar svršku, traťová rychlost, směrové a sklonové poměry, poloha a typ přejezdů, atd.) pro 
rozvoj a údržbu železničních tratí. Uživatel tak dostane informace o aktuálních datech – nyní jsou 
data aktualizována v půlročních cyklech při kampaních. Pasport, tak nebude chápán jen jako evidence 
majetku osahující tisíce dat o železničním svršku, ve kterém se vyzná jen zpracovatel pasportu, ale 
jako mocný nástroj pro efektivní plánování údržby a rozvoje železniční dopravní cesty. 

GIS je funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, 
pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, 
správu, analýzu, syntézu a presentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a 
simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání 
tohoto světa. 

Daty popisnými se myslí především data o železničním svršku v každém metru koleje. 
Geografické údaje tvoří obecně různé zdroje dat (primární i sekundární). V tomto případě připadají 
v úvahu především mapy v analogové (lépe digitální) formě, náčrty v daném souřadnicovém systému, 
údaje z geodetických měření, digitalizované údaje z jiných systémů, výkresy z CAD systémů apod. 
Výborným způsobem se dají použít fotogrammetrické podklady a údaje z dálkového průzkumu 
Země. 

Rozvoj služby WWW (World Wide Web) přinesl především možnost zpřístupnění informací 
velkému počtu potenciálních uživatelů. Geoinformační technologie v tomto ohledu nemohly zůstat 
stranou. Proto byly vyvinuty technologie a postupy, které umožňují zpřístupnění geodat v prostředí 
webu. Celá tato oblast je označována jako geoweb. Zpřístupnění a analýza geodat prostřednictvím 
webu minimalizuje náklady na vybavení počítačů koncových uživatelů a umožňuje tak rozšířit 
jednoduchým způsobem počty těchto uživatelů bez nutnosti ovládat složité pasportní programy. 

Informace jsou poskytnuty jak ve formě prostorových dat (zobrazení mapové situace vybrané 
oblasti se zvýrazněnými objekty, o nichž jsou dostupné informace v databázi), tak ve formě 
atributové, jenž zahrnuje celou zbylou informační stránku aplikace. Webová mapová aplikace 
zahrnuje i funkce pro práci s daty a hlavně pro lepší orientaci a vyhledání informace v nepřeberném 
množství poskytovaných dat [3,4]. 

6 ZÁVĚR 
V souvislosti s plánovanou modernizací pasportní evidence železničního svršku SŽDC je nutná 

explorace a analýza současných systémů a principů pasportní evidence, zpracování nedostatků 
současného řešení, prozkoumat historii pasportní evidence železničního svršku v ČR, která je velmi 
důležitá k pochopení interkonexí současných principů a systémů vedení pasportní evidence. Dále je 
nutno se zabývat analýzou odborné literatury o nejmodernějších nástrojích vedení pasportní evidence 
v zahraničí. Na základě těchto indukcí je nutno zpracovat jak návrhy a požadavky pro budoucí vývoj 
pasportu, tak požadavky pro vytvoření nových software. 

Zásady modernizace by se měli za současného poznání zaměřit zejména na tyto oblasti řešení: 
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 využití pasportu jako efektivní nástroj pro rozvoj tratí a plánování údržby (v současné době 
využíváno SŽDC prakticky jen jako evidence majetku), 

 návrh řešení s problémem aktuálnosti dat v systémech, 

 nutnost respektovat metody směrnice EU INSPIRE – do 30. 5. 2019 by měly být 
k dispozici všechny soubory prostorových dat podle všech příloh této směrnice [1], 

 zjednodušení systémů pro zpracovatele pasportu (v současné době trvá školení 
zpracovatelů pasportu 2 roky, než jsou schopni samostatně pracovat se systémy 
pasportizace ŽSv), 

 vyřešení automatizovaných vstupů z jiných úloh informačních systémů SŽDC, které jsou 
suplovány duplicitními ručními vstupy, 

 odstranění obrovské administrativní zátěže na jednotlivé zpracovatele pasportu, 

 jednoduché získávání informací pro státní složky plánující rozvoj, údržbu a opravu 
železničních tratí, 

 nenáročnost na koncové vybavení (hardware) uživatele – potřeba pouze připojení k 
Internetu nebo Intranetu, zbylé vybavení není rozhodující, 

 celospolečenský význam – např. informace o uzavírkách přejezdů, postup realizovaných 
staveb, traťové rychlosti, atd., 

 možnost zvýšení přidané hodnoty již existujících funkčních webových mapových 
serverech, 

 propojení databází s digitálním mapovým podkladem (*.shp, ortofotosnímky), 

 vytvoření funkční webové mapové služby – nástroj pro zpřístupnění cenných informací 
(traťová rychlost, směrové a sklonové poměry, poloha a typ přejezdů, atd.) pro širší 
veřejnost bez složité znalosti pasportních programů, 

 možnost on-line získávat informace v kteroukoliv denní nebo noční dobu (díky síti 
internet). 
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