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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 železničního svršku v České republice. 

Na základě podrobné analýzy systémů a principů pasportní evidence 

železničního svršku v České republice doktorská disertační práce identifikovala 

problémy současného řešení. Práce navrhuje zásady, i na základě uvedeného 

experimentu, jakými se mohou tyto problémy odstranit a použít pro budoucí vývoj.  

Dále navrhla zásady modernizace, díky kterým nebude pasportní evidence chápána jen 

jako evidence majetku obsahující statisíce dat o železničním svršku, ve které se vyzná 

jen zpracovatel pasportu, ale jako mocný nástroj pro efektivní plánování údržby             

a predikci budoucího vývoje železniční dopravní cesty. 

 

Klíčová slova 

Pasportizace, údržba, železniční svršek, geoinformační systémy. 



ABSTRACT 

One of the most significant assets of the Railway Administration Office (SŽDC) 

- government organization is the railway superstructure forming the railway track which 

is carrying and conducting the railway vehicles. The objects of the railway 

superstructure and their order are recorded in the files that are a part of the SŽDC´s 

information system. The record is usually kept in the digital form with the use of unified 

specialized software. Current goal of the SŽDC is to modernize the railway 

superstructure passport record. This opens the possiblity to evaluate current systems and 

propose principles for the modernization. 

Based on the thorough analysis of the systems and principles of the railway 

superstructure passport record in the Czech Republic this thesis identifies the problems 

of contemporary practice. Based on the presented experiment the thesis suggests 

principles contributing to solving of the current problems and further development in 

the future. Furthermore the thesis proposes principles of modernization which will 

change the understanding of the passport record only as the record of property 

containing hundreds of thousands of data about the railway superstructure that is 

familiar only to the passport administrator, but will be understood also as a powerful 

utility for effective planning of maintenance and future development of the railway as a 

whole. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

symbol význam 

 
α   velikost příslušného středového úhlu v stupňové míře 

AREA  Sdružení amerických železničních inženýrů 

BNSF  Burlington Northern and Santa Fe 

BO  bod obratu 

CAD  computer aided design  

CDV  Centrum dopravního výzkumu 

CP Rail Canadian Pacific Rail 

ČD  České dráhy, a.s. 

ČR  Česká republika 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

d   výsledná délka přímky 

DB AG Deutsche Bahn AG 

DOS  Disk Operating System 

DPZ  dálkový průzkum Země 

EU  Evropská unie 

GIS  geografické informační systémy 

GPK  geometrické parametry koleje 

GPS  Global Positioning System 

GŘ  generální ředitelství 

HIM  hmotný investiční majetek 

Hrtkm  hrubý tunový kilometr 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community - Směrnice 

evropského parlamentu a rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 
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IS  informační systém 

JŽM  Jednotná železniční mapa 

kmk i 1  hodnota polohy koncového bodu prvního započteného prvku popisované 

ZKT nebo supertrasy vyjádřená v interním souřadném systému pasportní 

evidence železničního svršku 

kmk i i-1  hodnota polohy koncového bodu předchozího prvku započteného v 

popisované ZKT nebo supertrase vyjádřená v interním souřadném systému 

pasportní evidence železničního svršku 

kmke  staničení konce prvku, na kterém leží zjišťovaný bod 

kmki  poloha konce prvku, na kterém leží zjišťovaný bod, vyjádřená v interním 

souřadném systému pasportní evidence železničního svršku 

kmnki  hodnota polohy hektometru, kterým nepravidelný hektometr končí, vyjádřená 

v interním souřadném systému 

kmnzi  hodnota polohy hektometru, kterým nepravidelný hektometr začíná, 

vyjádřená v interním souřadném systému 

kmp
e   hodnota staničení bodu skoku před skokem 

kmp
i  hodnota polohy daného bodu skoku vyjádřená v interním souřadném systému 

kms
i  hodnota polohy daného bodu skoku vyjádřená v interním souřadném systému 

pasportní evidence železničního svršku po skoku 

kmx   hodnota polohy daného bodu 

kmxe   staničení zjišťovaného bodu podle  

kmxi  hodnota polohy zjišťovaného bodu vyjádřená v interním souřadném systému 

pasportní evidence železničního svršku 

kmz   hodnota polohy počátku úseku s rovnoměrným růstem staničení 

kmz i i   hodnota polohy počátečního bodu i-tého prvku započteného v popisované 

ZKT nebo supertrase vyjádřená v interním souřadném systému pasportní 

evidence železničního svršku 

kmze  staničení začátku prvku, na kterém leží zjišťovaný bod 
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kmzi  poloha začátku prvku, na kterém leží zjišťovaný bod, vyjádřená v interním 

souřadném systému pasportní evidence železničního svršku 

kmzi
1 hodnota polohy počátečního bodu prvního započteného prvku popisované 

ZKT nebo supertrasy vyjádřená v interním souřadném systému pasportní 

evidence železničního svršku 

kmzx
e  hodnota staničení počátečního bodu prvku, na kterém dochází ke skoku 

kmzx
i  hodnota polohy počátečního bodu prvku, na kterém dochází ke skoku, 

vyjádřená v interním souřadném systému pasportní evidence železničního 

svršku 

KO  konec oblouku 

KP  konec přechodnice 

KV  konec výhybky 

l   výsledná délka oblouku 

l1  délka prvního započteného prvku v popisované ZKT nebo supertrase  

LCC  Life-Cycle-Costs 

li   délka i-tého prvku v ZKT 

ln  rozdíl mezi teoretickou délkou hektometru a skutečnou délkou popisovaného 

nepravidelného hektometru zadaná zpracovatelem 

MD  Ministerstvo dopravy 

PC  personal computer 

PŽSv  pasportní evidence železničního svršku 

R   poloměr oblouku 

RFDS   Railroad Field Data System 

RTLM  Railway Track Life-Cycle Model 

S  střed kružnice 

SDC  Správa dopravní cesty 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

SFGT  Speed Factored Gross Tonnage 
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SORUT Systém operativního řízení údržby tratí 

ST  správa tratí 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

t   délka tětivy 

TETrAS Technical and Economical Track Assessment 

TMAS  Track Maintenance Advisory System 

Ts  skutečné provozní zatížení 

TUDU  traťový úsek a definiční úsek 

UJ  udržovací jednotky 

URL  Unique Resource Locator 

USA  United States of America 

VBA  Visual Basic for Applications  

WWW  World Wide Web 

(xk, yk)   jsou souřadnice konce prvku 

(xp, yp)  jsou souřadnice počátku prvku 

ZAR  zarážedlo 

ZKT  základní kolejová trasa 

ZO  začátek oblouku 

ZP  začátek přechodnice 

ZV  začátek výhybky 

ŽDC  železniční dopravní cesta 

ŽSv  železniční svršek 
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1 ÚVOD 

Když se řekne pasport nebo pasportní evidence, mnoho lidí si představí přítěž nebo 

„absurdum“ bývalého režimu, které nutně vyvolávají zbytečné systematické administrativní 

činnosti a byrokracii gigantických rozměrů. Z těchto a jiných důvodů je tato problematika 

v praxi opomíjena a leží jen na okraji zájmu. Pokud ale pohlédneme hlouběji, nalezneme 

mnohé skutečnosti svědčící o důležitosti této disciplíny.  

Pasport je technická evidence popisující objekt po stránce technické, stavební, 

inženýrské, legislativní a provozní, a na jejímž základě lze za určitých podmínek řídit 

provoz objektu a plánovat jeho rozvoj.  

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. V současnosti      

se data využívají v drtivé většině jen pro majetkové evidenční údaje a poskytování 

technických informací, což je škoda, jelikož tato data se za určitých podmínek dají využít     

i pro efektivní plánování údržby a predikci budoucího vývoje železniční dopravní cesty. 

V současnosti funguje na železnici v České republice tento pasportní systém v téměř 

nezměněné podobě již od roku 1994. SŽDC má v blízké budoucnosti za cíl zmodernizovat 

pasportní evidenci železničního svršku, a tak se naskýtá možnost zhodnocení současných 

systémů a navržení zásad modernizace této pasportní evidence.  

I když mnoho předních manažerů ve státní správě považuje pasport za okrajovou 

záležitost a nevěnuje této problematice větší pozornost (z toho vyplývá i neochota 

poskytnout na tuto problematiku finanční zdroje), je nutno považovat pasport za základní 

kámen, od kterého se odvíjí provozování každého majetku. 

1.1 Historický vývoj problematiky 

Železnice patří beze sporu k civilizačním a kulturním fenoménům, které pronikly    

do historických zemí Koruny české. Vybudování železniční sítě je třeba vnímat jako jeden 

z největších stavitelských počinů, jenž dal podnět k rozvoji urbanistiky a uspíšil vývoj 

průmyslové revoluce. Stavba tratí, vzhledem k značné rozmanitosti terénu současné České 

republiky, byla nepochybně velmi náročným inženýrským dílem a je s podivem, jak se ji 

podařilo citlivě začlenit do krajiny.  
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Začátky železniční dopravy na území dnešní České republiky jsou spjaty 

s dvacátými léty 19. století. Železnice byly vybudovány nejdříve pro nákladní dopravu, a to 

střídavě jak komerčními investory, tak v období zestátňování státními provozovateli [18]. 

První počin v železniční dopravě spadá do roku 1825, kdy byla zprovozněna  koněspřežní 

dráha, jež spojovala České Budějovice, Linec a Gmunden. Trať měřila 128 km, cesta mezi 

těmito lokalitami trvala celkem 14 hodin. Na rozhraní 30. a 40. let 19. století se výstavbou 

parostrojních železnic začala zabývat soukromá společnost Severní dráha císaře Ferdinanda, 

která byla spjata především se jménem vídeňského bankéře Salomona Mayera Rothschilda   

i dalších vídeňských bankéřů [20].  

 

Obr. 1: Železniční svršek koněspřežné dráhy u zastávky Bujanov 

 

Většina našich železničních tratí byla postavena za rakouské monarchie. Teprve     

po jejím rozpadu, kdy vznikla samostatná Československá republika, se začíná psát historie 

československé železnice, tedy Československých státních drah. Jejich plynulý vývoj je 

narušen prvním rozpadem Československa a fašistickou okupací. V období protektorátu 

značku ČSD vystřídá značka ČMD/BMB, na území Slovenského státu pak SŽ [39].   
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Obr. 2: Železniční síť do roku 1855 

 

Historický výzkum vývoje železničních drah na našem území prokazuje, že jakkoliv 

železniční síť vybudovali především soukromí držitelé, jejím hlavním majitelem                  

a provozovatelem byl nejčastěji stát. V současnosti je majoritním vlastníkem železničních 

tratí České republiky opět stát, zastoupený státní organizací Správa železniční dopravní 

cesty, přičemž České dráhy, a.s. jsou největším národním dopravcem.  

Železniční doprava za dobu své existence, přesněji za 186 let, prošla dvěma 

významnými obdobími modernizace technických parametrů tratí.  

První období spadá do 50. až 60. let minulého století, kdy došlo k elektrizaci většiny 

strategicky důležitých drah celostátního a mezinárodního významu (v této souvislosti je 

třeba připomenout, že jako první, v roce 1903, byla elektrizována dráha Tábor – Bechyně     

a následně až v období první republiky, pražský železniční uzel). Nicméně tehdy                  

se nepodařilo realizovat elektrizaci všech tratí spadajících do této kategorie, komplexní 

elektrizace základní železniční sítě státu dosud nebyla dokončena. 

 Tím druhým obdobím, z hlediska modernizace železničních drah významnějším,    

je současnost.  Projekt modernizace hlavních tranzitních koridorů byl zahájen v roce 1988. 

Jednalo se o tratě, jež měly být uzpůsobeny větším rychlostem, než je dosavadních 120 

km/h.  Tyto projektové přípravy byly po roce 1989 zasaženy nově vzniklou politicko – 

společenskou situací země, a tak mohly být dokončeny až v roce 1993. Na původní 

dopravní koridory z první poloviny devadesátých let navázaly čtyři nové tranzitní železniční 

koridory o celkové délce 1442 km. Všechny tyto tratě jsou modernizovány na náklady státu. 
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Jsou vesměs přizpůsobeny rychlosti 160 km/h. S modernizací souvisí budování 

protihlukových stěn a napřimujících přeložek některých úseků, dále přestavba stanic, 

nástupišť či výstavba mimoúrovňových křížení místo přejezdů. Tato modernizace začala 

v roce 1993, a to na I. koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Ekonomicky náročnější 

přeložky nebo úplně nové tratě jsou v tuto chvíli předmětem úvah a předběžných studií. 

Jedná se například o tunelovou vysokorychlostní trať Praha – Beroun nebo o koridor     

Praha – Liberec, jemuž se říká koridor pátý. Během svého trvání naše železnice přepravila 

neobyčejně vysoký počet cestujících i miliardy tun zboží, aktuálně jejímu objemu přepravy 

náleží 4. místo v Evropě [1, 43, 51, 52].  

 

 

Obr. 3: Současné tranzitní železniční koridory v ČR 

 

1.1.1 Shrnutí z legislativního hlediska 

Zřízení Českých drah se stalo nutností po zániku České a Slovenské federativní 

republiky a vzniku dvou samostatných států k 1. lednu 1993. Z právního hlediska byly 

České dráhy ustanoveny zákonem České národní rady č. 9/1992 Sb. ze dne 20. prosince 

1992 o Českých dráhách, jenž nabyl účinnosti, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, 
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dne 1. ledna 1993. České dráhy tudíž vznikly jako nástupnický subjekt předcházející státní 

organizace Československé státní dráhy. Na základě usnesení vlády České republiky č. 766 

ze dne 20. prosince 1995 byly železniční dráhy rozděleny na dráhy celostátní a dráhy 

regionální.  

Organizační struktura železniční dopravy České republiky prošla další významnou 

změnou na základě zákona Parlamentu České republiky č. 77/2002 Sb. ze dne 5. února 

2002. Státní organizace České dráhy byla rozdělena dne 1. ledna 2003 na dva nástupnické 

subjekty: akciovou společnost České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní 

cesty. Současně k výše uvedenému datu pozbyly platnosti zákony č. 9/1993 Sb.                     

i č. 212/1993 Sb. Správa železniční dopravní cesty na sebe tímto převzala garanci 

provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železničních drah České republiky. 

1.1.2 Historie pasportní evidence železničního svršku v ČR 

Historie pasportu železničního svršku se dá rozdělit do čtyř období: 

1. 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 z tohoto období tvoří rámcově 

základy informací, které se v dnešní době vedou v pasportu železničního svršku.  

2. 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, jež se musí vést 

v resortu železničního svršku. Byla zavedena povinnost zaznamenávat nákresné přehledy 

železničního svršku. 

3. Období od roku 1981 do roku 1994 

1. 1. 1983 vyšel v platnost předpis Sei 2/313 [38] 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 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 
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dráhy Plzeň, Správa Východní dráhy Bratislava) byla data shromažďována pouze                

na formalizovaných formulářích (viz příloha č. 1) bez počítačového zpracování a to až           

do roku 1994. 

4. 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 se začal používat software 

pro Nákresný přehled železničního svršku a Nákresný přehled bezstykové koleje.              

Ve stejném roce byl zaveden také software Statistika. V roce 2000 se do pasportu 

železničního svršku přidala vazba na SAP. Toto současné řešení je předmětem disertační 

práce. 
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2 CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce je formulace zásad modernizace pasportní evidence 

železničního svršku v České republice a jejího budoucího vývoje na základě zhodnocení 

současných systémů a principů. Součástí formulací zásad modernizace je také ověřit, nebo 

vyvrátit hypotézu (podrobně rozebranou v kapitole č. 6.2.) o chybném systému polohových 

a délkových vlastností kolejových tras, který je stěžejní pro rozdělování finančních zdrojů 

jednotlivým správám železniční dopravní cesty.  

Téma a cíle disertační práce jsou v současné době velmi aktuální, její výsledky 

mohou být okamžitě využitelné v praxi. Generální ředitelství Správy železniční dopravní 

cesty velmi zajímá zhodnocení současných systémů, zpracování zásad modernizace             

a možného návrhu pro budoucí vývoj pasportní evidence železničního svršku, jelikož 

v blízké budoucnosti plánuje zmodernizovat tyto nástroje evidence. Výsledky disertační 

práce mohou být použity jako jeden z podkladů pro vytvoření nových software.  

2.2 Obsah disertační práce 

Tato disertační práce pochybuje o současném řešení pasportní evidence železničního 

svršku a navrhuje nová řešení, snaží se na vědecké bázi ukázat, jak současnou problematiku 

pasportizace železničního svršku dělat jinak a lépe. 

V úvodních částech se práce především věnuje objasnění problematiky pasportní 

evidence železničního svršku, jejím historickým vývojem jak v České republice, tak                   

i nástinem této problematiky v zahraničí. Zároveň práce zkoumá disparitu mezi systémy 

v Česku a zahraničí. 

Další kapitola analyzuje a zkoumá současné systémy a principy pasportní evidence 

železničního svršku, aby bylo možno identifikovat problémy současného řešení.  

Nejobsáhlejší částí, kterou práce zkoumá, je systém polohových a délkových 

vlastností, jenž je základním kamenem pasportní evidence železničního svršku. Ověřuje se 

zde správnost či nesprávnost hypotézy o možné nepřesnosti systému na základě 

experimentu.  Disertační práce prokazuje správnost hypotézy a vytváří algoritmy, jejichž 

správnost byla prokázána měřením v in-situ, jako další prostředky pro řešení modernizace 

pasportu. 
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Dále se práce zabývá systémem uspořádání sítí tratí a kolejí do tras a supertras.  

Rovněž práce rozebírá problém pojmů a předpisů k výrazu trať a nabízí způsob řešení.  

Navazující část práce ukazuje, jak využít nástroje GIS pro modernizaci pasportu 

železničního svršku a zároveň tak zpřístupnit cenné informace širší skupině osob, zejména 

složkám plánujícím rozvoj a údržbu ŽDC bez nutnosti ovládat složité pasportní programy. 

Ukazuje, jak je přínosné popisná data železničního svršku dále zpracovávat a vizualizovat    

v prostředí GIS (propojení s mapou). Jsou zde formulovány zásady a podmínky 

modernizace pro využití tohoto nástroje. 

S nástroji GIS úzce souvisí směrnice evropského parlamentu EU INSPIRE, kterou 

jednotlivé členské státy EU musí respektovat a podle níž platí, že po 30. 5. 2019 bude třeba 

všechna poskytovaná data, včetně dat o ŽDC, vytvářet podle prováděcích pravidel 

předepsaných touto směrnicí. Disertační práce se proto zabývá touto problematikou             

a stanovuje zásady modernizace v souladu se směrnicí EU INSPIRE. 

Následující kapitola se zabývá způsoby modernizace pasportní evidence 

železničního svršku za účelem, aby pasport fungoval jako zdroj informací o vlivech provozu 

na stav a opotřebení železničního svršku, k prognózování dalšího vývoje technického stavu 

a k plánování optimálního směřování finančních prostředků, jelikož takový systém v ČR 

skutečně chybí.  

Závěrečné dvě kapitoly se poté věnují celkové bilanci výsledků disertace                   

a doporučením pro další výzkum a vývoj řešené problematiky, zejména ve vztahu                

k výzkumu modelů pro plánování, hodnocení a prognózování nákladů na železniční 

dopravní cestě, které jsou i na světové úrovni stále ve fázi vývoje a zkoušek s neucelenými 

výsledky. 
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3 METODY A NÁSTROJE DISERTAČNÍ PRÁCE 

3.1 Metody disertační práce 

Pro dosažení deklarovaného cíle (dle kapitoly č. 2) je použito především 

následujících metod a postupů: 

výzkumné metody  

• verifikační experiment testující platnost hypotézy 

• nestandardizované pozorování 

• narativní interview se správci datové základny pasportní evidence železničního 

svršku na jednotlivých správách ŽDC se snahou odpovědět na otevřené 

instrumentální a meritorní otázky 

• komparace mezi současným stavem a stavem normativním 

teoretické metody výzkumu  

• abstrakce a konkretizace současných poznatků a požadavků v oblasti pasportizace 

železničního svršku  

• klasifikační a vztahová analýza současných principů a systémů pasportní evidence 

železničního svršku se zjišťováním jednotlivých korelací 

• metody aplikace zahraničních zkušeností na základě jejich způsobů realizace 

(konzultace se zahraniční literaturou) 

normativní  přístup ke zkoumání systému  

• analýza a syntéza minulosti, současnosti a predikce budoucnosti zkoumané 

problematiky pasportizace železničního svršku 

deskriptivní přístup ke zkoumání systému  

• empirický výzkum pomocí vybrané techniky měření skutečných veličin v in situ pro 

potvrzení hypotézy a navržených algoritmů 

• field research - terénní výzkum 
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3.2 Nástroje disertační práce 

3.2.1 Lehké mechanické měřící kolečko 

Měření skutečných délek kolejí pro ověření hypotézy v rámci experimentu se 

provádělo v železniční stanici Bohumín ve dnech 9. – 11. května 2011. K měření bylo 

použito lehké mechanické měřící kolečko značky NEDO s typovým označením N111. 

Technické parametry měřícího kolečka: 

• přesnost 0,5 %, 

• odečítání 0,1 m, 

• obvod kolečka 1 m, 

• váha 2,1 kg, 

• katalogové číslo 4-N703111. 

 

Samotné měření probíhalo opakovaně, jelikož výsledky jediného měření nemusí být 

věrohodné. Jako konečný výsledek pak byla brána průměrná hodnota naměřených veličin. 

Zároveň se však ve výsledcích měření uvedla maximální odchylka od průměrné hodnoty. 

 

Obr. 4: Mechanické měřící kolečko používané při měření zkoumaných kolejí 

3.2.2 Algoritmizace 

V projektu jsou použity algoritmy převodu v prostředí programovacího jazyka 

Visual Basic for Applications (dále VBA, podrobně viz kap) pod tabulkovým procesorem 
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MS Excel (verze 2003 – 2007). Jedná se o FOR cykly s podmínkami IF-THEN a funkcemi 

pro práci s textovými řetězci. Pro každý zdroj dat je proveden specifický algoritmus, 

respektující výstupní jednotnou strukturu dat. Navržený algoritmus v disertační práci          

je schopen vypočítat nejen skutečnou délku kolejí, ale také celkový rozdíl zakřivení kolejí    

a rozdíl délky ve směru osy staničení.  

3.2.3 MicroSoft Excel (MS Excel) 

Veškeré výpočetní a datové procedury jsou provedeny v prostředí tabulkového 

výpočetního procesoru MS Excel (verze 2003). Tento procesor umožňuje provádění 

rozsáhlých výpočtů s dynamicky nastavitelnými parametry, práci s daty a vývoj aplikací. 

3.2.4 Visual Basic for Applications (VBA) 

VBA je programovací jazyk a integrované vývojové prostředí                                  

od společnosti Microsoft pro jeho programovací model COM - Component Object Model. 

Visual Basic je odvozen od programovacího jazyka BASIC a umožňuje rychlý vývoj 

aplikací RPD - Rapid application development s grafickým uživatelským rozhraním, přístup 

k databázím prostřednictvím DAO - Data Access Object, práci se vzdálenými objekty 

(Remote Data Objects) nebo objekty ActiveX, jejich tvorbu a správu [19].  

Pro účely předložené práce je VBA využito v prostředí tabulkového procesoru MS 

Excel. Pomocí tohoto nástroje je možné ovládat prostředí MS Excel a vytvořit tak aplikaci 

doplněnou výpočetními algoritmy. Kód je zapsán v modulech VBA editoru a je vyvolán 

spouštěcím příkazem. Podpora VBA nabízí také propojení s jinými aplikacemi, vytvořená 

utilita tak nabízí prostor pro rozšíření a implementace, např. do CAD nebo GIS nástrojů, jak 

bylo provedeno také v disertační práci. Výstup do CAD nástrojů byl proveden do textového 

souboru scr. 

3.2.5 AutoCAD 

Nástroj AutoCAD byl použit při práci s grafickými daty a publikaci schémat 

železničních stanic. AutoCAD je software pro 2D a 3D projektování a konstruování, 

vyvinutý firmou Autodesk. Na jádru Autodesk byla Autodeskem vyvinuta sada profesních 

aplikací určených pro CAD v oblasti stavební projekce a architektury. Formát výkresů 

AutoCADu je souborový formát DWG, popř. jeho výměnná (textová) verze DXF.  
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4 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

4.1 Současný stav problematiky v ČR 

Nejvýznamnějším majetkem 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. Veškerá evidence je vedena na osobních počítačích, 

jež jsou vybaveny jednotnými specializovanými programy. Za účelem evidence 

železničního svršku se pro operativně technické účely využívá především níže uvedený 

okruh agend, jejichž souhrn tvoří „Dílčí informační systém železničního svršku“ (DIS ŽSv). 

Jeho součástí jsou následující softwarové programy: 

• Pasport železničního svršku (PŽSv). 

• Nákresný přehled železničního svršku (NPŽSv). 

• Nákresný přehled bezstykové koleje (NPBK). 

• Psaný přehled bezstykové koleje (PPBK). 

• Evidence provozních ověřování a zkušebních úseků (EPROS). 

• Přehled výsledků činnosti odvětví stavebního (Statistika). 

• Uspořádání tratí a kolejí (Suptrati). 

 

Za účelem lokalizace objektů v pasportní evidenci železničního svršku                      

a souvisejících agendách se aplikuje metodika členění sítě tratí a kolejišť na traťové             

a definiční úseky podle služebního předpisu M 12 „Předpis pro jednotné označování tratí      

a kolejišť v informačním systému ČD”. [24]. 

4.1.1 Pasport železničního svršku 

V kompetenci tohoto programu je vedení základních údajů o projektovaném stavu 

železničního svršku veškerých kolejišť ve správě SŽDC. PŽSv tvoří základní databázi 

kmenových dat o železničním svršku pro všechny ostatní aplikace. O každém metru tratě se 

vedou záznamy týkající se druhu kolejnic, sklonových a směrových informací či druhu 

kolejového lože. Jednotlivá data jsou neustále doplňována tak, aby odpovídala aktuálnímu 

stavu trati. Tato data musí být pečlivě zálohována a archivována v termínech ustanovených  

příslušným odborným útvarem ředitelství divizí.  O pasport železničního svršku se vždy   

pro obvod své působnosti stará místně příslušná a pověřená organizační složka SŽDC, 
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případně její odborná správa. V pasportní evidenci příslušné organizační složky se evidují 

všechny objekty železničního svršku, které jsou bezprostředně v její správě, tak i objekty 

jiných majitelů či správců, jsou-li nezbytné k vytvoření celostního popisu  kolejiště v daném 

obvodu.  

 

Obr. 5: Ukázka hlavní nabídky programu Pasport železničního svršku 

 

 

 Obr. 6: Ukázka informací o výhybce 
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4.1.2 Nákresný přehled železničního svršku 

Jedná se o program vytvářející grafické výstupy, jež vycházejí z kmenových dat 

obsažených v pasportu železničního svršku. Z těchto grafů lze vyčíst například konstrukční 

uspořádání hlavních traťových a průjezdných staničních kolejí, směrové a sklonové poměry 

a další významné informace. Povinností místně příslušného správce PŽSv je systematicky 

udržovat soulad nakresleného přehledu železničního svršku v obvodu své působnosti 

s přehledem uloženým na správě tratí včetně jejich podřízených jednotek tak, aby 

odpovídaly aktuálnímu projektovanému stavu trati. Pravidelné doplňování a aktualizace 

přehledů uložených na generálním ředitelství je závazné dle pokynů nadřízeného orgánu 

minimálně jednou ročně k 31. 12., kdy se podává hlášení za uplynulý kalendářní rok. 

Určování způsobu a formy archivace a předávání nákresných přehledů železničního svršku 

je plně v kompetenci generálního ředitelství SŽDC.   

 

Obr. 7: Ukázka z nákresného přehledu železničního svršku 
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4.1.3 Nákresný a psaný přehled bezstykové koleje 

Informace o zřízení, udržování a opravách bezstykové koleje jsou pro bezstykovou 

kolej, která se nachází v hlavních traťových a průjezdných staničních kolejích, obsaženy      

v „Nákresném přehledu bezstykové koleje” a pro ostatní koleje v „Psaném přehledu 

bezstykové koleje”. Jednotlivé grafy znázorňují zejména upínací teploty závěrného svaru, 

datum svaru, typ kolejnice a typ pražců. Nákresný přehled bezstykové koleje se zpracovává 

na osobních počítačích pomocí jednotného programu. Všechny důležité údaje jsou 

systematicky zálohovány v termínu určeném generálním ředitelstvím SŽDC. 

 

Obr. 8: Ukázka z nákresného přehledu bezstykové koleje 
 

4.1.4 Evidence zkušebních úseků 

Každá správa tratí, v jejímž obvodu se nachází zkušební úsek, se řídí příslušným 

výnosem o provozním ověřování a podle jeho pokynů provádí do příslušné evidence zápisy 

o kontrolách ověřovaných předmětů a stavu zkušebního úseku. O všech probíhajících 

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. 
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4.1.5 Přehled výsledků činnosti odvětví stavebního (Statistika) 

Pravidelné statistické vyhodnocování údajů o železničním svršku se  provádí také    

za účelem analýzy stavu, činnosti a povinného vykazování statistických dat pro potřeby 

státní správy i mezinárodních organizací. Řídící složky SŽDC, zodpovědné za vedení 

pasportu železničního svršku, předávají statistické údaje o železničním svršku podle pokynů 

odborného útvaru ředitelství, a to nejméně jedenkrát ročně, kdy uvádějí stav k 31. 12. 

uplynulého kalendářního roku. Pro předávání, zálohování a archivace dat jsou opět závazné 

pokyny generálního ředitelství a odborných útvarů oblastních ředitelství. Ty části, které 

vycházejí z datové základny PŽSv a navazujících automatizovaných agend, se statisticky 

vyhodnocují automatizovaně pomocí jednotného programu. Ostatní části, které nejsou 

vedeny v jednotném programovém prostředí, se statisticky zpracovávají pomocí přímých 

ručních vstupů dat do finální evidence. 

 

Obr. 9: Ukázka z programu Statistika 

4.1.6 Uspořádání tratí a kolejí (Suptrati) 

Tento program vznikl za účelem uspořádání sítě tratí a kolejí ve správě 

organizačních jednotek SŽDC formou základních kolejových tras a supertras. Využívá       

se zejména pro účely zpracování dat o železničním svršku jako souvislých liniových 

kolejových konstrukcí, ale stejně tak může být využit při řešení jiných úkolů pasportního 

nebo provozního charakteru. Při popisu uspořádání sítí kolejí se vychází ze základní 

kolejové trasy jako reprezentanta určené části kolejové trasy. Skládá se z na sebe 

navazujících prvků, jakými jsou koleje a výhybky. Prostřednictvím základních kolejových 

tras lze jednoznačně definovat vzájemnou návaznost prvků a délkové uspořádání 
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příslušných kolejových tras. Supertrasa reprezentuje určené části kolejových tras a používá 

se k popisu uspořádání sítě tratí a kolejí pro potřeby účelového zpracování dat v rámci 

pasportní evidence železničního svršku a jiných navazujících úloh. 

 

Obr. 10: Ukázka z programu Suptrati 

 

4.2 Explorace zahraničních systémů pasportní evidence železničního 
svršku 

4.2.1 Německo 

Na území Německa je největším, tudíž i hlavním železničním přepravcem Deutsche 

Bahn AG (DB AG), ten garantuje nejen provoz, ale i údržbu železniční sítě DB AG.         

Pro potřeby DB AG byl vyvinut program BISTRA, vyhovující všem nárokům uživatelů, 

obsluhy, grafiky i dalšího vývoje.  Operačním prostředím nového programu je LINUX, 

programovacím jazykem FORTRAN, grafika pracuje na bázi X – Windows Standard. 

Nejdůležitějším úkolem tohoto programu je zachytit skutečný stav železničního 

svršku celé sítě DB AG. Základní a zároveň i nejmenší sledovanou jednotkou  je „kilometr 

koleje“ nebo „výhybková jednotka“.   
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Jednotka „kilometr koleje“ je sledována na základě těchto údajů: 

• tvar kolejnic (UIC 60, S 54, S 49) a jejich stáří, 

• druh pražců (beton, dřevo, ocel) a jejich stáří, 

• druh tratě - hlavní tratě I. řádu (HAS) a ostatní tratě II. řádu (NFS), 

• roční provozní zatížení tratě (12 tříd), 

• stáří kolejového lože, 

• traťové rychlosti provozované i výhledové (7 tříd), 

• aktuální udržovací stav. 

 

Jednotka „výhybková jednotka“ je sledována údaji o: 

• stáří výhybky, 

• tvaru kolejnic, 

• druhu pražců, 

• druhu tratě, 

• ročním provozním zatížení tratě, 

• traťové rychlosti provozované i výhledové, 

• aktuálním udržovacím stavu. 

 

Program obsahuje některé zajímavé funkce, patří k nim například rozmanité 

simulace časové hranice obnovy prvků. Simulace se realizují po dílčích etapách s ročním 

odstupňováním. Počátečním rokem je rok 1987, kdy byla připravena nejoptimálnější, 

celistvá datová báze. Následující období až do roku 1994 probíhalo ve znamení 

vylepšování, aby do budoucna bylo možno dosáhnout co nejpřesnějších výsledků, které by 

byly odrazem skutečného stavu. Simulaci se dá provést na různých časových bodech          

až do roku 2020. V době simulace se zkoumají veškeré části kolejí a výhybek, aby              

se zjistilo, jaká je jejich hranice obnovy. Vzhledem k tomu, že jsou známy veškeré údaje         

o stáří, přepravené zátěži a rychlosti pojíždění každé sledované jednotky, lze díky 

zmíněnému programu zjistit, jaká je skutečná životnost sledovaného prvku ve srovnání 

s předpokládanou životností do konkrétního roku. Shoda či rozdílnost se určuje na základě 

předvídané koncentrace přepravené zátěže. Může se prokázat, že stav objektu si bude 

vyžadovat rychlejší obnovu, než se původně předpokládalo. Prostředky na financování 
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údržby je možno stanovit pro každý rok zvlášť. Objem těchto udržovacích prací                  

je ohraničen disponibilitou finančních prostředků. Jestliže jsou tyto finance vyčerpány, pak 

jsou možná následující dvě řešení: 

• snížení dovolené traťové rychlosti na neobnovených prvcích tratí,  

• vyřazení prvků trati z provozu, sníží-li se rychlost pod určitou limitní hranici. 

 

V rámci jednotlivých sítí je priorita prací stanovena takto: 

• drobná údržba, 

• propracování (kolejí a výhybek), 

• obnova výhybek, 

• obnova kolejnic (kolejnicových pásů), 

• obnova pražců, 

• čištění kolejového lože. 

 

Rozpětí drobných udržovacích prací a propracování je podmíněno různými faktory. 

Počet požadovaných normohodin, které jsou nezbytné pro udržování každé jednotlivé části 

trati, jsou podmíněny zatížením tratí, rychlosti, tvarem kolejnic, druhem pražců apod. 

V programu se počítá s tím, že simulaci ovlivňuje množství variabilních prvků.  

Konkrétní výběr určité varianty umožňuje provést obnovu tak, aby to bylo z hlediska 

nákladů dlouhodobě optimální. Mezi tyto prvky patří: 

• disponibilita finančních prostředků, nastavitelná každým rokem zvlášť až do r. 2020, 

• funkce opotřebení – do procesu opotřebovávání lze významně zasáhnout inovací 

konstrukčních prvků a použitých materiálů, a tím snížit výši prostředků na údržbu 

jízdní dráhy. Pomocí tohoto programu je možné zkoumat, jakým způsobem aplikace 

modernějších materiálů zasahuje do ekonomiky železniční sítě,  

• využití již použitého materiálu – za určitých podmínek je možné použít již jednou 

užitý materiál. Jedná se většinou o materiály, které sloužily na tratích vyššího řádu, 

čili   byly více zatíženy. Tyto mohou být po určité době použity na trati nižší 

kategorie s nižší zátěží. Tento přístup k vícestupňovému hospodaření s materiálem  

je velice důležitý pro ekonomické plánování, 

• obnova s časovým předstihem – zde se připouští obnova těch částí tratě, které ještě 

nejsou zcela opotřebeny a z hlediska své životnosti jsou ještě použitelné. 
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Pomocí tohoto programu lze získat celou řadu grafických výstupů. Ty jsou závislé  

na zadaných podmínkách a způsobu použití. Příklady grafického výstupu:  

• počet hodin potřebných pro drobnou údržbu, 

• délka souvislého propracování, 

• náklady na údržbu a obnovy, 

• objem obnov, 

• rozdělení dle stáří jednotlivých komponentů, 

• délku pomalých jízd, vyloučení kolejí, 

• plánovaný rozpočet, čerpání finančních prostředků, 

• průměrné rychlosti jednotlivých druhů vlaku apod. 

 

Na obrazovce je možné současně sledovat čtyři barevně rozlišené a překrývající se 

grafy umožňující porovnání tendencí vývoje při zadání různých mezních podmínek [16]. 

4.2.2 Rakousko 

Rakouské spolkové dráhy (ÖBB) se nyní zaměřují na uplatnění nové strategie 

údržby. Její podstatou je zkoumání nákladů životního cyklu. ÖBB patří k první železniční 

správě, která aplikuje nový model posuzování faktických nákladů různých strategii údržby 

trati. Výchozí model pro posuzování těchto nákladů je dílem Technické univerzity             

ve Štýrském Hradci. Současní odborníci se nyní pro potřeby sítě ÖBB zabývají komplexním 

zpracováním identifikace a optimalizace udržovacích strategií. K úvodním počinům patří 

identifikace a posouzení běžné koleje hlavní sítě, na to se z ekonomického hlediska řeší 

další části sítě, v závěrečné etapě se pak tvoří model pro výhybky a výhybkové konstrukce.                                    

Do sítě hlavních tratí patří různá uspořádání a konstrukce tratí, při jejich posuzování 

se vycházelo z těchto aspektů: 

• počet kolejí, 

• směrové poměry, poloměry oblouků (200 až 2 500 m), 

• konstrukce železničního svršku (UIC 60 na betonových pražcích, UIC 49 na 

betonových nebo dřevěných pražcích, bezštěrkový svršek, zohlednění starších typů 

svršku na některých regionálních tratích), 

• intenzita provozu (1 000 až 50 000 hrt/kolej/den), 
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• kvalita železničního spodku (klasifikovaná jako dobrá, vyhovující, dostačující, slabá, 

v závislosti na výsledné intenzitě traťové údržby a očekávané životnosti koleje). 

 

Předmětem srovnávání tohoto modelu jsou náklady životního cyklu pro různé 

strategie na traťových úsecích. Jejich rozdílnost spočívá ve stáří, kvalitě, míře údržby, době 

trvání výluk i v provozních potřebách. Komplexní pracovní plán se zabývá jak údržbou 

kolejí, tak jejich obnovou. Stěžejními vstupními daty, s jejichž pomocí se vypočítává cena 

traťových prací a v souvislosti s tím i jejich dopady na provoz, je výluková doba               

pro všechny práce a provozní údaje tratě. Model počítá i s mimořádnou údržbou, 

východiskem pro zhodnocení situace jsou historická statistická data. V rámci modelu           

je možné srovnávat různé strategie, k čemuž dochází při výkladu odlišných cash flow         

pro výpočty dynamických investic. Při výpočtu investičních nákladů se zohledňuje i vnitřní 

výnosová míra podložená čistými současnými hodnotami. 

Cílem dalšího vývoje bude začlenění vstupních dat o aktuální kvalitě svršku           

do přípravy programů jednotlivých pracovních cyklů pro odlišné úseky tratí. Výpočty 

odhalující zhoršování kvality a zároveň vyjadřující následné investice, umožní odhadnout 

do budoucna čas trvání nezbytných udržovacích a opravných činností. V následujícím 

období  tvorby tohoto modelu bude třeba vyhledat takové matematické funkce, které dokáží 

specifikovat zhoršování se stavu konkrétních částí železničního svršku. Navrhovaná řešení 

jsou obvykle kompilací prací vykonávaných v pravidelných cyklech, které jsou podmíněny 

momentální potřebou udržení stavu kvality objektu [23].  

4.2.3 Japonsko 

V Japonsku se problematikou železnic zabývaly instituce Železniční výzkumný 

technický institut v Tokiu, Laboratoř výpočetních analýz a Divize infrastruktury Západní 

japonské dráhy. Výsledkem jejich spolupráce je systém „Micro LABOCS-II+“. Tento 

systém slouží pracovníkům traťové údržby běžných i vysokorychlostních tratí. Využívá     

se nejen k shromažďování údajů o železničním svršku, ale i k rozborům a zpracování údajů 

o poruchách v koleji, jež se získávají prostřednictvím měřících vozů, které vyhodnocují 

aktuální situaci dle různých kriterií. Použití tohoto systému je snadné, může se aplikovat 

pod operačním systémem MS-DOS, ale i pod jinými operačními systémy.  
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Obr. 11: Organizace systému Micro LABOCS 

 

Systém Micro LABOCS je určen pro manipulaci s komplexem údajů v rámci 

jediného systému. Týká se manažerství traťové údržby, geometrie kolejí včetně jejich 

parametrů po celé délce tratí, tak i zpracovávání údajů tradiční testovací techniky kolejí. 

Veškerá data jsou podchycena ve dvou rovinách, jako model dat v časových sériích             

a  v tabelární podobě. Tabelární forma si pro manažerské potřeby traťové údržby žádá další 

rozdělení, a to na data všeobecná, intervalová a lokální, což přispívá k snazšímu definování 

a k zvyšování efektivnosti jejich zpracování.   

Celý systém má podobu databáze, a tak v případě potřeby není problém si jakákoli 

data opakovaně vyžádat. Pro ještě větší usnadnění práce s tímto systémem byl do něj 

zaveden univerzální jazyk, což umožňuje zadat dotaz do databáze s volným příkazem 

vyhledávacích podmínek. Pro relační databázi byl navíc ve shodě s podmínkami SQL 

(Structured Query Language), což je jazyk pro databázové systémy, vytvořen příkaz GET. 

Výše uvedená koncepce zajišťuje vysokou flexibilitu a rozšiřitelnost tohoto databázového 

systému. Všechny údaje týkající se tratí, geometrické polohy koleje či objektu podél trati     

a také data z diagnostiky železničního svršku, mají své grafické vyjádření. Kontrola situace 

v koleji je díky tomuto snazší. Veškerá data se zpracovávají buď v režimu menu, nebo 

v povelovém režimu. Systém je proto jednoduchý a přístupný i začínajícímu pracovníkovi 

[50]. 
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Obr. 12: Grafický datový výstup Micro LABOCS 

 

4.2.4 Kanada a USA 

Evidencí konstrukce železničního svršku, soustavným sledováním jeho stavu            

a předvídáním budoucích potřeb se různou měrou zabývají i počítačové modely 

železničních společností Kanady a Spojených států amerických. Na tomto území                 

je nejvyspělejší společností v oboru výpočetní techniky beze sporu Canadian Pacific Rail 

(CP Rail). Spravuje síť v délce 21 547 km, jejíž provozní i geografické podmínky jsou 

velmi rozdílné. Za účelem evidence a permanentního sledování stavu železničního svršku   

v celé síti CP Rail se uplatňuje systém TMAS (Track Maintenance Advisory System = 

expertní systém traťové údržby), do něhož spadají tyto moduly: kolejnice, broušení kolejnic, 

podbíjení, pražce a kolejové lože. Systém se dále používá k zaznamenávání rozhodujících 

parametrů stavu železničního svršku a je východiskem pro porovnávání stavu železničního 

svršku mezi  jednotlivými jízdami měřících vozů. Měřící vozy jsou právě tím prostředkem, 

s jehož pomocí se shromažďuje nejdůležitější část informací v systému. Vyhodnocuje        

se zejména geometrická poloha koleje, čili geometrické parametry kolejnic a data o jejich 

opotřebení. Data tohoto systému jsou aplikována na 120 000 traťových úsecích, na každém 

z nich se sleduje 14 ukazatelů kvality koleje.   

Nejvýznamnějším modulem TMAS je expertní systém údržby kolejnic. Přestože 

výdaje na údržbu kolejí obvykle nejvíce zatěžují výdajový rozpočet, výdaje na kolejnice    
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se v posledním období snížily, a to v důsledku včasné identifikace stavu kolejnic 

prostřednictvím tohoto programu. Kolejnicový modul využívaný CP Rail člení koleje         

do 240 000 segmentů, určuje každý oblouk a každých 150 m přímé koleje jako segment. 

Opotřebení kolejnic a nutnost jejich výměny se posuzuje pomocí tří základních parametrů: 

přípustné svislé a boční ojetí (v %) a početnost vad kolejnic. Model umožňuje odhadnout 

ojetí kolejnic do budoucna v časovém horizontu pěti let a upozorňuje na jakoukoli veličinu, 

která v průběhu tohoto období překročí přípustnou hranici. TMAS zpracovává                      

a zpřístupňuje také diagramy ojetí kolejnic a soupisy lokalit, kde je třeba provést opravu 

nebo výměnu. Tato místa jsou následně ověřována traťovým personálem. Zprávy o stavu 

kolejnic se dále aplikují v modulu broušení kolejnic, a to paralelně s údaji z manuálních 

kontrol. Ty se provádějí pomocí měřidla BAR jako indikátor optimálních tvarů kolejnic, 

využívaného pro plánování brousících programů.  

Koncepce systému TMAS zabezpečuje nejen evidenci vlastností železničního 

svršku, ale poskytuje užitečné informace vedoucím provozním pracovníkům, kteří musí 

rozhodovat o nakládání s hmotným majetkem. V tom smyslu systém TMAS 

zprostředkovává odborný a přesný posudek o projevech zvýšeného provozního zatížení 

nebo o následcích v případě odložení údržby. Data z tohoto systému jsou východiskem     

pro sestavení čtyřletého plánu, ten přímo navazuje na plán finanční, což však podléhá 

každoroční modifikaci. Jedná se o systém velmi efektivní, ale na druhou stranu značně 

nákladný. Díky němu je možné stanovit, co a za jakou cenu bude předmětem realizace,        

a následně zajistit svolení se zařazením těchto investic do finančního plánu. Ač náklady     

na provozování CP Rail dosahují skoro 2,1 milionu USD ročně, management firmy             

je názoru, že takto vynaložené prostředky jsou efektivní. 

Mezi největší severoamerické společnosti patří i Burlington Northern and Santa Fe 

(BNSF). Prioritním programem této firmy je ZETA-TECH pojmenovaný RAILGRAPH. 

Jedná se o přenosný systém, který přenáší a zaznamenává data do centrálních počítačů 

v digitální podobě. 

V praxi to znamená, že traťoví pracovníci jsou vybaveni notebooky s přenosnými 

sadami programů, díky nimž mohou kdykoli nahlédnout do klíčových dat týkajících           

se jednotlivých úseků tratí. Systém je rovněž vybaven informacemi o historii kolejnic, 

zachycuje se v něm způsob ojetí v obloucích i v přímých úsecích. Obsahuje tudíž informace 

o celkovém stavu únavových jevů kolejnic, díky čemuž lze předvídat, kdy bude nutné 

provést výměnu kolejnice.  
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Dalším zajímavým systémem je systém terénních železničních dat RFDS (Railroad 

Field Data System) na bázi GPS, který vyvinula firma ENSCO. Data získaná v průběhu 

měření geometrie koleje se zavedou do programu a podle potřeby se využívají k řešení 

konkrétních závad. Operátoři jsou schopni průběžně zaznamenávat skutečný stav, neboť 

mají k dispozici přenosný systém vybavený počítačem s grafickým výstupem a přijímačem. 

Veškeré údaje se tedy nezapisují ručně, nýbrž digitálně. Předmětem každého zápisu            

je poloha každého objektu pomocí zeměpisné šířky a délky. Přesto může dojít, vinou GPS, 

k chybné lokalizaci daného problému. Nepřesnost může dosahovat až sta metrů. Za účelem 

stabilizace chyb, k nimž dochází z takových důvodů, jakými jsou odchýlení satelitu             

z oběžné dráhy, atmosférické poruchy či špatná funkce přijímače, se problém převede        

do diferenciálního GPS. Ten funguje jako běžný GPS, avšak je schopen korigovat chyby 

prostřednictvím radiového nebo satelitního spojení. 

V tomto komplexním systému sehrávají neméně důležitou roli geografické 

informační systémy. Vycházejí z mapových podkladů zpracovaných počítačovou formou,   

a proto dokáží přiřadit jednotlivým objektům na trati exaktní zeměpisnou šířku a délku. 

Díky své přesnosti mohou tyto systémy zcela nahradit dosavadní systémy staničení. V roce 

1999 firma ENSCO uvedla do provozu novou verzi systému RFDS, jehož důležitou součástí 

je počítač Palm Pilot III. Tento systém má k dispozici takové volby elektronické evidence, 

které vyhovují aktuálním požadavkům Federální správy železnic na parametry kolejí           

z hlediska bezpečnosti provozu. Předností systému Palm Pilot III je fakt, že uchovává trvalý 

zápis o kontrole, který může být uspořádán do systémů založených na elektronické evidenci. 

Jednotlivé evidenční záznamy jsou tak bez potíží pořizovány traťovým kontrolorem přímo 

v koleji, následně jsou poskytovány další uživatelům  systému bez přenosových chyb, aniž 

by samotné zpracování dat bylo nějak pracné. Systém využívají také velké železniční 

společnosti Severní Ameriky, např. CSXT [17]. 

4.2.5 Velká Británie 

Ve Velké Británii se pro evidenci železničního svršku a plánování udržovacích prací 

na železničních tratích používá systému TrackMaster, který je dílem britské společnosti 

DeltaRail Group Ltd. Prostřednictvím tohoto systému se efektivně snižují náklady díky 

účelnému využití traťové mechanizace, zvyšování kvality udržovacích prací a sledování 

změn stavu koleje a její geometrie na základě vizualizace. Propracované plánovací 

algoritmy systému zvyšují ve srovnání s tradičními manuálními metodami efektivitu 
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nákladů až o 40 %. Významných úspor se dá dosáhnou jak v rovině údržby, tak v rovině 

obnovy nákladů, aniž by byl snížen výkon. Track Master je schopen zachytit obsáhlý okruh 

parametrů kolejí a získaná data srozumitelně analyzovat. Předností je i snadná identifikace 

těchto parametrů a konkrétních míst v koleji a disponibilita množství nástrojů využívaných 

za účelem rozboru a plánování, obohacujících základní data o proměnné hodnoty. Jednotliví 

uživatelé mají možnost vybírat a kombinovat potřebná data na obrazovce, mohou taktéž 

požadovaná zobrazení upravit do předem nastavených formátů. Tyto formáty jsou 

následující:  

• konstrukce železničního svršku, 

• tvar železničního svršku, 

• kvalita geometrie koleje, 

• stáří součástí železničního svršku, 

• historie kvality geometrie koleje, 

• extrémy, 

• zprávy o údržbě, 

• stavby, 

• směrové poměry. 

Tento systém vlastní specifické nástroje, které jsou schopny automaticky 

rozpoznávat úseky s problematickým stavem geometrie koleje a také dohlížet na efektivitu  

a účinnost prováděné údržby nebo opravy. Management má tedy k dispozici průběžné 

informace o komplexní kvalitě geometrie koleje. V kompetenci softwaru je hledat ty úseky 

či místa, kde kvalita geometrie neodpovídá normě, a zároveň znázornit kompletní statistiky 

kvality koleje v porovnání s cílovými hladinami, včetně vývojového trendu. Tento systém 

plně kontroluje efektivitu práce, to znamená, že podporuje způsoby, které se jeví nejvíc 

užitečné, a naopak určuje důvody činností neefektivních. V důsledku tohoto přístupu          

se celková efektivita práce zvyšuje a náklady se naopak snižují. Podle potřeby se vytvoří 

auditační soupis těch míst, které nevyhovují požadovaným hodnotám, aby uživatel měl 

možnost přesně zjistit příčiny negativních jevů. Získané popisy výkonů a účinnosti 

jednotlivých technologií lze následně využít k plánování, plní tedy prognostickou funkci.     

Metody plánování obsažené v systému mohou být zvoleny dle: 

• kvality, jíž má být dosaženo při omezeném rozsahu zdrojů, 

• kvality dosažené různými stupni periodické údržby, 
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• kvalitativních cílů, jichž má být docíleno a celkové potřeby zdrojů, 

• celkové specifikované kvality při minimálních nákladech. 

Vzhledem k tomu, že uživatel má k dispozici potřebný obrazovkový editor,              

je schopen provést modifikaci jednotlivých  počítačových plánů udržovacích prací, a to na 

základě znalosti specifik lokálních podmínek. Určit lze taktéž náklady i efektivitu každého 

plánu [45].   

4.2.6 Závěr 

Získávání informací o počítačově podporovaných systémech souvisejících 

s pasportizací železničního svršku v zahraničí je velmi složité. Důvodem je jednak 

skutečnost, že vývoj těchto systémů je ještě v začátcích a chybí tedy dlouhodobější 

zkušenosti a hodnocení výsledků jejich používání, a jednak záměrné neuvádění informací 

z konkurenčních nebo obchodních důvodů. Z tohoto důvodu je i zahraniční literatury o této 

problematice velice málo. Dalším problémem z hlediska informovanosti je, že systémy byly 

vyvinuty v institucích, které jsou většinou nezávislé na státní správě, nebo jsou dokonce 

privátní, a proto nejsou tyto informace veřejně dostupné. V rámci průzkumu byly osloveny 

nejvýznamnější železniční podniky v EU, ale téměř do jednoho odmítly podat bližší 

informace o systémech pasportizace železničního svršku z důvodu, že jsou tyto informace 

považovány za důvěrné nebo alespoň citlivé, jelikož považují vlastní systémy za své „know 

how“. Přesto, že se nepovedlo zjistit detailnější pohled do nitra systémů a algoritmů, lze     

na základě uvedeného průzkumu vyvodit obraz a způsoby, jakým železniční podniky 

provádějí pasportizaci železničního svršku.  

Zahraniční poznatky jednoznačně potvrzují důležitou skutečnost, že systémy 

pasportizace železničního svršku slouží nejen pro evidenci majetku a poskytování 

technických informací tak jako v ČR, ale navíc také slouží jako zdroj informací o vlivech 

provozu na stav a opotřebení železničního svršku, možného prognózování dalšího vývoje 

technického stavu a k plánování optimálního směřování finančních prostředků. Jak již ale 

bylo řečeno, používání a vývoj těchto systémů je otázkou jen několik málo let  a chybí tak 

dlouhodobější zkušenosti s jejich používáním a jejich výsledky. 
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5 ANALÝZA A SYNKRIZE SOUČASNÝCH SYSTÉMŮ A 

PRINCIPŮ PASPORTNÍ EVIDENCE ŽELEZNIČNÍHO 

SVRŠKU 

5.1 Evidované objekty a údaje 

Základními předměty pasportní evidence železničního svršku jsou: 

• kolejová konstrukce a její parametry, 

• výhybka nebo výhybková konstrukce, 

• dilatační zařízení a jejich parametry, 

• ostatní objekty železničního svršku a jejich parametry (kolejové brzdy apod.). 

 

Z důvodů dosažení úplnosti datové základny pro účelová zpracování dat                    

o železničním svršku jsou předměty této evidence rovněž: 

• polohy a charakter přejezdů a přechodů, 

• polohy tunelů, 

• dopravní určení kolejí, 

• traťové rychlosti a jejich trvalá omezení, 

• provozní zatížení  kolejí, 

• polohy výpravních budov, 

• inventární čísla DLHM železničního svršku, 

• údaje o provedených souvislých opravách, rekonstrukcích, modernizacích a 

novostavbách, 

• údaje o trakční proudové soustavě. 

 

Data o jednotlivých objektech železničního svršku vedené v PŽSv jsou vázána      

buď k objektu charakterizovaným jedním bodem a jsou formálně vyjádřena pomocí 

neúsekových dat, anebo k úseku dopravní cesty vymezeným jeho začátkem a koncem, který 

je tvořen jedním nebo několika objekty železničního svršku a který je popsán pomocí 

úsekových dat. 
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5.1.1 Neúseková data 

Mezi neúseková data patří základní charakteristiky: 

• kolejí, 

• výhybek a výhybkových konstrukcí, 

• dilatačních zařízení. 

 

Přesný popis obsahu a formy jednotlivých evidovaných údajů je uveden v tab. 21, 

28/1 a 28/D přílohy č. 5. Identifikátor pasportizovaného prvku se odvozuje od dopravního 

označení objektu podle předpisu D2, D3, D5 a staničního řádu [8, 9, 10]. Identifikátor         

se skládá z označení: 

• traťového a definičního úseku, v němž se nalézá charakteristický bod nebo body, 

• třídícího znaku určujícího základní druh a základní způsob využití daného objektu 

(kolej - výhybka, mezistaniční - staniční, vlečka) s využitím kódovníků 6 a 6a 

v příloze č. 4. 

5.1.2 Úseková data 

Úseková data se zabývají popisem charakteristik, parametrů a vlastností objektů 

evidovaných v PŽSv, totožných pro určitý souvislý úsek dopravní cesty, jenž musí mít 

nejméně délku 1 m. Úseková data lze zaznamenávat průběžně a nezávisle na stanovených 

hranicích stavebních prvků, jakými jsou koleje a výhybky, dále na hranicích TUDU (traťový 

úsek a definiční úsek) nebo na hranicích správcovských jednotek v rámci organizační 

složky. Pomocí úsekových dat se popisují údaje uvedené v tabulkách 22 a 27 přílohy          

č. 5 této disertační práce. 

Úseky s totožnými vlastnostmi se mohou nacházet uprostřed jednoho objektu ŽSv, 

nebo přesahovat hranice několika objektů. Můžeme je popsat za podmínky, že celý 

popisovaný úsek se bude nacházet v jedné ZKT. Netýká se to pouze začátků a konců směru 

a sklonu, ty se nemusí nacházet na stejných základních kolejových trasách. Základní 

kolejové trasy jsou za všech okolností nositelkami souřadné soustavy, s níž se vychází      

při určování začátku nebo konce úseku, dále směru změn těch charakteristik, u kterých je 

tento parametr zaznamenán (jedná se např. o směr odbočení nebo stoupání). Z těchto 

důvodů je nutné, nastane-li taková potřeba, podávat veškeré údaje ve vztahu k jiné souřadné 

soustavě.  



- 42 - 

 

Jestliže se zadají hranice úseku, pak se zadaná úseková data automaticky promítnou 

na všechny prvky, které se nacházejí na dané ZKT  mezi počátečním a konečným bodem 

zadaného úseku. V případě, že je tentýž údaj odlišně popsán v tabulce VYHYB (tabulka 

28/1 přílohy č. 5), pak se popisu v tabulce VYHYB dává přednost a úseková data               

se pro daný úsek výhybky, stále v rámci popsané ZKT, automatizovaně přeruší, například 

když se ve výhybkách zadá  jiný typ kolejnicových podpor. 

5.2 Kolejové konstrukce 

Obsahem neúsekových dat o koleji jsou primární evidenční údaje o pasportizovaném 

objektu v jeho komplexním pojetí. Jedním pasportizovaným objektem je ucelený úsek v 

jednom TUDU vymezený krajním stykem dvou sousedních výhybek nebo výhybkových 

konstrukcí a fyzickým zakončením koleje (zarážedlem) nebo hranicí TUDU, čili hranicí 

administrativního či správcovského celku, jakým je stát, kraj, železniční správa, 

správcovská organizační složka apod. Komplexní seznam a zevrubný popis údajů, jež se 

týkají  každého pasportizovaného objektu, jsou zaznamenány v tabulce neúsekových dat 

souboru NEKOL. Způsob jejich určování a naplňování je k náhledu v tabulce 21 přílohy      

č. 5. Základní informace o pasportizovaném objektu zaznamenané v tabulce 21 přílohy       

č. 5 (soubor NEKOL) se navíc specifikují a rozšiřují prostřednictvím úsekových dat, jež 

jsou uvedeny v tabulkách  22 - 27 přílohy č. 5. 

5.2.1  Kolejnice  

Evidované údaje o kolejnicích v pasportní evidenci železničního svršku se definují 

předpisem S3 Část čtvrtá [35]. Podávají se zde údaje o tvaru a vlastnostech kolejnic, dále 

údaje týkající se jejich výroby, umístění do kolejiště a konečně zavedení do provozu. 

Komplexní seznam a zevrubný popis údajů v evidenci kolejnic na jednotlivých 

pasportizovaných objektech v tabulce úsekových dat (souboru UKOLEJ) a způsob jejich 

určování a naplňování je k náhledu v tabulce 22 přílohy č. 5. V této tabulce jsou 

zaznamenány údaje o kolejnicích v koleji, aniž by se zohledňovalo, zda se jedná o kolej 

stykovanou nebo bezstykovou. Neuvádějí se údaje o kolejnicích ve výhybkách                      

a výhybkových konstrukcích. Údaje o kolejnicích je možno zadávat nad kolejovými trasami 

bez ohledu na to, jaké objekty železničního svršku ji tvoří. V místech výhybek                      

a výhybkových konstrukcí se údaj nahrazuje příslušným údajem platným pro výhybku. 
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Údaje o kolejnicích lze podávat pro jednotlivé kolejnicové pásy samostatně               

i paralelně pro dva pásy. Jestliže jsou údaje pro levý a pravý kolejnicový pás nejednotné, 

pro vyhodnocení dat vztahujících se ke komplexnímu pojetí koleje je relevantní údaj        

pro levý pás. 

5.2.2 Bezstyková kolej 

Základní údaje o zřízení bezstykové koleje zapsané v pasportní evidenci 

železničního svršku se definují předpisem S3/2 [36]. Komplexní seznam a zevrubný popis 

údajů v evidenci bezstykových kolejí v tabulce úsekových dat (souboru UBEZSTYK)          

a způsob jejich určování a naplňování je k náhledu v tabulce 23 přílohy č. 5. 

Bezstyková kolej se zaznamenává nad základními kolejovými trasami, aniž             

se zohledňuje skutečnost, které z objektů železničního svršku zahrnuje. Komplexní 

pasportní popis vlastností BK obsahuje tedy nejen data zahrnutá v tabulce 23 přílohy č. 5, 

ale také položky, jež jsou zahrnuty v údajích o výhybkách a výhybkových konstrukcích 

popsaných     v tabulce 28 přílohy č. 5. Další doplňkové údaje, mající vztah ke konstrukci 

bezstykové koleje, se uvádějí v tabulkách ostatních úsekových informací o koleji                 

v tabulkách 27 přílohy č. 5. Jen při vyplnění všech těchto údajů jsou data o bezstykové 

koleji korektně interpretována při dalším zpracování (statistika, výpočet udržovacích 

jednotek ŽSv, nákresný přehled ŽSv a nákresný přehled BK). 

5.2.3 Kolejnicové podpory  

Údaje o kolejnicových podporách zapsané v pasportní evidenci svršku se definují 

předpisem S3 Část pátá a jedenáctá [35]. Specifikuje se v něm druh kolejnicových podpor, 

jejich typ, použitý materiál, rozdělení pražců a konečně údaje o jejich uložení do kolejiště. 

Komplexní seznam a zevrubný popis údajů v evidenci o kolejnicových podporách v tabulce 

úsekových dat (souboru UPRAZ) a způsob jejich určování a naplňování je k náhledu            

v tabulce 24 přílohy č. 5. 

Povinnost evidovat veškeré údaje o kolejnicových podporách se týká všech 

pasportizovaných objektů. Lze je zaznamenávat souvisle nad základními kolejovými 

trasami, aniž se zohledňuje vložení výhybek a výhybkových konstrukcí do kolejové trasy. 

Úseky, v nichž jsou výhybky a výhybkové konstrukce zaznamenány, se při zpracování dat 

automatizovaně vynechávají. 
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5.2.4 Směrové poměry 

Údaje o směrových poměrech zapsané v pasportní evidenci železničního svršku se 

definují ČSN 73 6360-1 [5]. Zaznamenávají se data týkající se směrového oblouku jako 

celku, jeho kružnicové části, přechodnic, převýšení, vzestupnic, eventuálně rozšíření 

rozchodu koleje.  

Komplexní seznam a zevrubný popis údajů v evidenci o směrových poměrech 

v tabulce úsekových dat (souboru SMĚR) a způsob jejich určování a naplňování                  

je k náhledu v tabulce 25 přílohy č. 5. 

Údaje o přímých úsecích se v pasportní evidenci železničního svršku 

nezaznamenávají, nýbrž se automaticky dopočítávají. Směrové poměry se zaznamenávají 

nad základními kolejovými trasami nepřetržitě, přičemž se nezohledňuje následnost 

pasportizovaných objektů tvořících danou trasu. Údaje, které se týkají výhybek                             

a výhybkových konstrukcí zadávaných podle Části páté předpisu SR 103/7 [40],                            

se ve vyhodnocování směrových poměrů neobjevují, neboť  na evidenci  směrových poměrů 

nezávisí. Z toho vyplývá nutnost zadávat směrové oblouky v rámci neúsekových dat 

(tabulky 25 přílohy č. 5) také tehdy, když se oblouk nachází pouze na výhybce. 

Počátečním bodem oblouku může být: 

• začátek první přechodnice (ZP) - pokud existuje, 

• začátek kružnicového oblouku (ZO) - pokud přechodnice neexistuje, 

• bod obratu (BO). 

 

Koncovým bodem oblouku může být: 

• konec druhé přechodnice (KP) - pokud existuje, 

• konec kružnicového oblouku (KO) - pokud přechodnice neexistuje, 

• bod obratu (BO). 

 

Složený oblouk je tvořen bezprostředně navazující posloupností jednoduchých 

oblouků, z nichž každý má: 

• stejný směr se všemi jednoduchými oblouky tvořícími oblouk složený, 

• a současně odlišný poloměr od oblouků v rámci této posloupnosti s ním 

bezprostředně sousedících, 
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• nebo stejný poloměr, ale hodnotu maximálního převýšení odlišnou od oblouků         

v rámci této posloupnosti s ním bezprostředně sousedících. 

 

V případě, že dílčí jednoduchý oblouk je součástí oblouku složeného,                        

pak se v pasportní evidenci popisuje zvlášť. Vyskytující se eventuální mezilehlé 

přechodnice, jež  slučují kružnicové části složeného oblouku nebo vzestupnice, a spojující 

oblouky s různým převýšením se vnímají jako součást toho oblouku, jehož kružnicová část 

má menší poloměr nebo větší převýšení. 

Umístění začátku oblouku se zadává povinně. Umístění zakončení oblouku spadá        

do celkového vyhodnocení všech podstatných dat, a to z důvodu, že v průběhu osy 

referenční koleje se objevují různé nepravidelnosti. Zohledňuje se i mechanismus průmětu 

staničení do sousedních kolejí. Při specifikaci polohy konce oblouku se vždy vychází z jeho 

stavební délky, která odpovídá součtu zadaných stavebních délek kružnicové části oblouku 

a obou jeho přechodnic, pokud se tyto vyskytují. Umístění konce oblouku a jeho vzdálenost 

zadané zpracovatelem lze tedy pojímat pouze informativně. Pokud oblouk přesahuje hranici 

organizační složky a je zahrnut do pasportní evidence, pak se uvádí délka pro tu část 

oblouku, která se nachází v hranicích příslušné organizační složky, přičemž je třeba 

pamatovat na to, že v údajích o kružnicové části se vždy podává směr a poloměr oblouku,         

i kdyby se již tento úsek v obvodu správce dat nenacházel. Jestliže některý úsek kolejové 

trasy postrádá údaje o směrových poměrech, je třeba na něho pohlížet jako na úsek přímý. 

Tento případ se týká např. referenčních odbočných kolejí dopravně nevýznamné trati.  

5.2.5 Sklonové poměry 

Údaje o sklonových poměrech popsané v pasportní evidenci železničního svršku se 

definují ČSN 73 6360-1 [5]. Evidují se zde údaje týkající se úseku ve sklonu, velikosti 

sklonu a lomech sklonu. Komplexní seznam a zevrubný popis údajů v evidenci                       

o sklonových poměrech v tabulce úsekových dat (souboru SKLON) a způsob jejich 

určování a naplňování je k náhledu v tabulce 26 přílohy č. 5. 

Sklonové poměry se zaznamenávají nad základními kolejovými trasami kontinuálně, 

přičemž se nezohledňuje následnost pasportizovaných objektů náležících k dané trase. 

Údaje o sklonových poměrech koleje se zadávají za každých okolností, údaje o staničních 

kolejích jen v tom případě, pokud jsou nutné pro potřebná zpracování dat. Většinou se týkají 

zpracování nákresného přehledu ŽSv.  
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5.2.6 Ostatní úsekové informace 

V pasportní evidenci  se zaznamenávají i další informace, které se týkají konstrukce 

železničního svršku a spadají do kompetence předpisu S3 [35], ale i jiné údaje potřebné            

ke zpracování dat o železničním svršku. Záznam se týká kolejnicových styků a svarů, 

nepravidelnosti ve staničení, kolejových splítek, tunelů, přejezdů a přechodů, poloh 

výpravních budov, oprav, rekonstrukcí, modernizací a novostaveb, traťových rychlostí          

a jejich stálých omezení, kolejových brzd, pražcových kotev, opěrek proti putování kolejnic, 

osových vzdáleností, počtu hlavních kolejí tratí kolejového lože, přídržných a ochranných 

kolejnic, pojistných úhelníků upevnění kolejnic, elektrovodivého spojení kolejnic a trakční 

proudové soustavy, zkušebních úseků a dalších skutečností, které jsou důležité pro výpočet 

udržovacích jednotek železničního svršku. 

Komplexní seznam a zevrubný popis údajů v evidenci o ostatních úsekových 

informacích v tabulce úsekových dat (souboru USEKOST) a způsob jejich určování              

a naplňování je k náhledu v tabulce 27a) až  27e) přílohy č. 5. 

5.3 Výhybkové konstrukce 

Údaje o výhybkách a výhybkových konstrukcích popsané v pasportní evidenci 

železničního svršku  se definují předpisem S3 Část devátá [35]. Tyto údaje se mohou týkat 

jak výhybky jako celku, tak jejich konstrukčních součástí, musí však být důležité z hlediska 

údržby. Komplexní seznam a zevrubný popis údajů v evidenci o výhybkách a výhybkových 

konstrukcích v tabulce neúsekových dat (v souboru VYHYB a VYHYB_KT) a způsob 

jejich určování  a naplňování je k náhledu v tabulce 28 přílohy č. 5. 

Údaje o výhybkách a výhybkových konstrukcích, které nemají v databázi PŽSv 

zavedeny samostatné datové položky, jsou zaznamenány v podobě formalizovaných              

a neformalizovaných poznámek. Tyto poznámky se pro snazší orientaci dělí do 6 skupin 

podle toho, jak se vztahují k jednotlivým částem výhybky. Číslo a index výhybky              

jako pasportizovaného objektu se řídí, je-li to formálně možné, staničním řádem. Není-li to 

z formálních důvodů možné, použije se podobné označení, které se nejvíce přibližuje 

požadovaným parametrům a v konečném znění je opět jednoznačné. Tato situace může 

nastat u dvojitých výhybek, křižovatkových výhybek apod. 
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Prostřednictvím pasportní evidence železničního svršku lze popsat základní složky 

výhybek a výhybkových konstrukcí. Jestliže se některé složky v určitých konstrukcích 

vyskytují opakovaně, případně se nevyskytují vůbec, zaznamenávají se pouze ty položky, 

které jsou pro danou konstrukci významné. Složky, které jsou zastoupeny ve většině 

konstrukcí, se většinou označují prostřednictvím formalizovaných poznámek, například  

třetí srdcovka křižovatkových výhybek. Údaje o součástech výhybek, jež spadají                       

do označení konstrukce dle předpisu S3 Část devátá [35], jsou k náhledu v tabulce 28/1 

přílohy č. 5, ostatní údaje v tabulce 28/2 přílohy č. 5 této disertace. 

5.4 Dilatační zařízení 

Údaje o dilatačních zařízeních zaznamenané v pasportní evidenci železničního 

svršku jsou definovány předpisem S3 Část osmá [35]. Komplexní seznam a zevrubný popis 

údajů v evidenci dilatačních zařízení v tabulce neúsekových dat (v souboru VYHYB                   

a VYHYB_KT) a způsob jejich určování a naplňování je k náhledu v tabulce 28/D přílohy 

č. 5. 

Dílčí součásti dilatačního zařízení, které leží v jednom kolejovém pásu, je možné 

označit v pasportní evidenci zvlášť. V tomto případě se dilatační zařízení dělí na levou          

a pravou část. Ze statistického hlediska se jedním dilatačním zařízením rozumí konstrukce 

složená z obou částí (tedy levé a pravé), za podmínky, že se obě tyto části vyskytují. 

V projekční ani dopravní dokumentaci se dilatačním zařízením většinou samostatná čísla 

nepřiřazují. Je na správci dat PŽSv, aby pro potřeby pasportní identifikace dilatačních 

zařízení přiřadil vhodné číslo (eventuálně index), které se většinou odvodí od identifikace 

koleje, do které je vloženo.  

Při tvorbě kolejových tras dilatační zařízení není považováno za samostatný prvek 

pasportu železničního prvku. Z hlediska označování vlastnosti kolejových tras se údaje        

o dilatačních zařízeních vnímají jako úseková data o koleji, na níž se nacházejí. 

5.5 Informace pro účelové zpracování dat 

V pasportní evidenci železničního svršku se evidují dále údaje sloužící pro účelové 

zpracování dat o železničním svršku. Jsou to tyto údaje: 

 

• polohy a charakter přejezdů a přechodů, 
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• údaje o trakční proudové soustavě, 

• inventární čísla DLHM železničního svršku, 

• polohy výpravních budov, 

• dopravní určení kolejí, 

• provozní zatížení kolejí, 

• polohy tunelů,  

• traťové rychlosti a jejich trvalá omezení.  

5.6 Výstupy z pasportní evidence ŽSv 

Pasportní evidence železničního svršku má přednastavené sestavy, díky kterým               

je možné zhotovit a vytisknout přehledy o pasportizovaných objektech železničního svršku, 

o jednotlivých objektech, úsecích kolejí, definičních úsecích či organizačních složkách. 

Dále se do evidence určitým způsobem začleňují zpracované informace o přehledu 

směrových poměrů, o počtu pražců a tomu podobná data. 

Údaje evidované v pasportní evidenci železničního svršku jsou uživatelům 

prezentovány různými způsoby: 

• prostřednictvím běžných výstupních sestav obsahujících opisy vstupu dat             

a výstupů dat průběžně zpracovávaných, přičemž se prvotní vstupní data (dle 

uživatelského požadavku) modifikují do obsahu a formy (nebo dle požadavku 

uživatele),  

• prostřednictvím výstupu z generátoru sestav, jenž je použitelný pro specifická 

účelová zpracování primární datové základny (databáze), 

• prostřednictvím souborů datových rozmezí, předávaných těm navazujícím 

agendám, které potřebují základní údaje o železničním svršku k dalšímu využití. 

 

Příslušné verze programů zabývající se pasportní evidencí mají potřebnou 

dokumentaci, do níž spadají i dokumenty obsažené ve výstupech SW podpory. Sestavy        

se vytvářejí ve formátech txt, doc nebo xls.  

Sestavy jsou rozčleněny do věcných skupin či sestav na základě podobenství obsahu 

a použitelnosti. Každému typu výstupní sestavy je přiřazen jednoznačný identifikační kód. 

Výstupní sestavy zhotovené za určitým účelem lze vytvořit nad vybranými tabulkami dat 

prostřednictvím generátoru sestav, s jehož pomocí lze z pevně nastavené nabídky vytáhnout 
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skupinu údajů potřebnou pro danou sestavu. Přehled generovaných výstupů primárního 

zpracování pasportních dat a vzory komplexněji pojatých sestav jsou obsaženy v příloze          

č. 6.  

Pro zadání spjatá s informačním systémem se data pasportní evidence svršku řeší 

formou datových rozmezí. Základní přehled vazeb pasportní evidence ŽSv do IS SŽDC, 

provedený prostřednictvím datových rozhraní, je zobrazen na obr. 13. 

Obr. 13: Schéma datového rozhraní PŽSv a jeho vazby na některé systémy 

 

5.7 Synkrize současných systémů a principů PŽSv 

Na základě provedené explorace a analýzy systémů a principů evidence železničního 

svršku lze konstatovat, že systém vykazuje tyto nedostatky: 

• Nedokonalý systém polohových a délkových vlastností   

Podrobněji rozebráno v kapitole č. 6.  
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• Aktuálnost dat v systémech  

V současné době je velmi palčivým problémem aktuálnost dat vzhledem k aktuálním 

úpravám v provozu na tratích. Neexistuje princip, jakým způsobem zajistit, aby data 

k výročním kampaním, popsaným v kapitole 4.1.5., byla aktuální. Jako jedno 

z možných řešení se nabízí například  propojení se systémem SORUT. Při propojení 

pasportu a SORUTu by každý zpracovatel pasportu získal aktuální informace            

o rozsahu změny v železničním svršku a mohl je okamžitě opravit. Ideální by bylo 

vytvoření algoritmu, který by tuto operaci provedl automaticky. 

 

• Extrémní složitost systémů pro zpracovatele pasportu   

Systémy a principy jsou tak složité, že školení zpracovatelů pasportu trvá 2 roky, než 

jsou schopni samostatně pracovat se systémy pasportizace ŽSv. To je nepřijatelné 

vzhledem k velké fluktuaci zaměstnanců na těchto pozicích. Je nutno systém 

zjednodušit a propracovat, aby bylo možno pracovat intuitivně. 

 

• Velké množství ručních vstupů  

Data, která obsahují jiné úlohy informačních systémů SŽDC, jsou opisována             

a vkládána ručně zpracovateli do pasportu ŽSv. Nutno dořešit zautomatizování 

přejímky dat z jiných úloh informačních systémů SŽDC (zařazení kolejí                   

a výhybek do řádů, provozní zatížení kolejí apod.).  Při jakékoli změně či smazání 

prvku musí zpracovatel pracně upravit a uspořádat ZKT i supertrasy, což extrémně 

zpomaluje plnění a obsluhu pasportu. I jen samotné sestavení ZKT vyžaduje              

od zpracovatele nakreslení schématu a jednotlivých prvků a následně jednotlivé 

prvky hledat v databázi a skládat je. Změny dat o objektech zařazených                       

do kolejových tras ovlivňují i popis supertras. Proto musí být provedena aktualizace 

souboru supertras před každým zpracováním dat, která vyžadují na vstupu data                 

o supertrasách. Zároveň se aktualizace musí provést i v případech změny některého         

z klasifikačních kritérií samotných supertras (zařazení, změny uživatelského 

označení, dopravní specifikace, přeřazení mezi účelové apod.). Změny                                  

v supertrasách obdobně ovlivňují účelové supertrasy vytvořené z těchto supertras 

nebo jejich částí, což je vše velmi pracné a nevyhovující. 
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• Nemožnost on-line získávat informace v kteroukoliv denní nebo noční dobu  

Veškeré poskytování informací je závislé pouze na zpracovateli pasportní evidence.  

Bez tohoto pracovníka není možno získávat aktuální informace a výstupy                    

o železničním svršku. 

 

• Pouze lokální databáze   

Data jsou přístupná pouze lokálnímu správci. Ostatní uživatelé mohou pozorovat 

změnu až při zveřejnění dat při výročních kampaních popsaných v kapitole č. 4. 

Proto je nutno databáze zpřístupnit v síťové verzi.  

 

• Chybějící grafické prostředí  

Nedostatkem pasportu je přítomnost pouze databázového prostředí a absence 

grafického prostředí zobrazující jednotlivé prvky, kolejové trasy a supertrasy. Dále 

by toto grafické prostředí urychlilo práci s daty a poskytlo kontrolu naplněnosti dat 

jak v hlavních kolejích, tak především ve vedlejších a staničních kolejích.                 

Při modernizaci je nutno vytvořit grafické prostředí a algoritmy, které by celou věc 

zautomatizovaly. 

 

• Systém uchovává pouze aktuální data  

Systém eviduje pouze aktuální data a nelze tak získat informace o provedených 

změnách v minulosti. Historická data jsou užitečná zejména pro provozní 

pracovníky, kteří mohou při znalosti předchozích stavebních úprav určit příčinu 

aktuální závady.  

 

• Anachronická technologie plnění dat  

Není možno interaktivní plnění dat s využitím schémat železniční sítě. Vše se 

provádí ručně. Nabízí se i možnost zautomatizovat plnění údajů z datových nosičů 

poskytnutých projektanty nových staveb, kde je již velká část údajů o železničním 

svršku vedena ve formalizovaných tabulkách. 
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• Nepropojenost databází s mapovým podkladem  

Zde připadají v úvahu především mapy v analogové (lépe digitální) formě, kresby            

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. 

 

• Zpracování v zastaralém systému DOS  

Programové prostředí v systému DOS činí již dnes značné problémy zejména 

s kompatibilitou navazujících informačních systémů a s tím související problémy            

se zastaralým plněním dat. Nový systém musí být postaven na platformě MS 

Windows, výstupy musí být umožněny ve formátu MS Office a grafické nástroje 

musí být použitelné pro software AutoCAD, MapInfo, Microstation. 

 

• Inkoherence informací PŽSv v několika aplikacích  

Informace o jednotlivých prvcích jsou roztříštěny v několika  databázích               

bez možnosti jednoduchého přehledu o konkrétním prvku. Nutno vstupovat              

do mnoha aplikací pro ucelenou informaci. Tento stav vyvolává další problém 

v náročnosti výpočtů. Změny v datech, např. v hlavní koleji v PŽSv, které se mají 

projevit v nákresném přehledu, vyžadují výpočty trvající několik hodin,                 

než se provedou exporty mezi jednotlivými programy. 
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6 SYSTÉM POLOHOVÝCH VLASTNOSTÍ 

KOLEJOVÝCH TRAS V PASPORTNÍ EVIDENCI 

ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU 

Při budování nových koridorových tratí došlo jak k modernizaci, tak i k redukci 

staničních kolejí v železničních stanicích ležících na koridorech. Při těchto pracích bylo 

zjištěno, že se očekávané množství šrotu a pražců z vytrhaných kolejí vypočtených 

z pasportní evidence železničního svršku lišilo od skutečnosti. Ve většině případů bylo 

vyzískáno více materiálu, než bylo předem vypočteno z pasportu. Domnívám se, že toto 

významné zkreslení je způsobeno chybným systémem a principem vedení polohových a 

délkových vlastností v rámci vedení pasportní evidence železničního svršku. Tato 

skutečnost má neblahé následky nejen pro výpočet množství vyzískaného materiálu při 

rekonstrukcích a vícenáklady pro jeho likvidaci při plánovaných celostátních 

modernizacích, ale zejména se jedná o neblahé následky v ekonomické dimenzi, jelikož se 

udržuje ve skutečnosti větší délka tratí a kolejí, než která je oficiální. V následující části 

budou rozebrány základy současného systému pro pochopení celé problematiky, bude 

prokázána nedokonalost systému a bude navrženo možné řešení této nevyhovující situace 

pro modernizaci pasportní evidence. 

6.1 Problematika staničení 

Systém staničení stanoví smluvní polohový systém, který se v zásadě využívá 

v dopravě všech rozvinutých zemí světa. Jeho východiskem je liniový průběh dopravní 

cesty a rozložení komplexní zájmové infrastruktury podél její osy. Tato orientovaná 

souřadnicová osa, ale i jednoznačně určený počátek, stanoví základ zmíněného polohového 

systému. Odměřováním vzdálenosti od výchozího bodu po určené ose trati lze specifikovat 

umístění objektů, které se nacházejí nejen na trati, ale i v jejím nejbližším okolí. Zmíněný 

polohový systém  slouží hlavně k orientaci v provozním terénu (stěžejními nástroji jsou 

značky staničení umístěné podél trati) a také ke stanovení pasportní polohy konkrétních 

objektů, což je významné jak pro potřeby informačních systémů, tak i pro evidenci 

materiálu.  

Polohový systém staničení byl zřízen rovněž na tratích provozovaných SŽDC. 

Používá  se již velmi dlouho, dá se říci, že od dob Rakousko-Uherska. Vlivem rozmanitých 

zásahů novodobé výstavby do starobylého systému vznikly nepřehlédnutelné disproporce, 
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jež se řeší spíše provizorně a často nestandardními postupy. Novodobé informační systémy 

rozhodování, zaváděné v resortu ČD a SŽDC, si žádají jednoznačnou, jasnou identifikaci 

objektů dráhy obsahující pasportní informace navzájem slučitelné s jednotným určením 

lokality. Nepřesnost polohových informací drážní infrastruktury SŽDC je zdrojem 

nespokojenosti uživatelů, kteří mají co do činění se zabezpečením provozu a údržby 

železnice či nakládají s evidencí hmotného majetku tohoto provozovatele.   

Aktuální možnosti rekonstruovat hlavní železniční koridory a požadavky 

vznikajících informačních systémů a všech drážních uživatelů vytvářejí předpoklady             

k tomu, že systém staničení v celé trati SŽDC projde postupně komplexní rekonstrukcí.  

Staničení se podle předpisu M21 [26] definuje jako staničení osy definiční koleje 

příslušné trati. U vícekolejných tratí a u staničních kolejí se hodnota staničení v ostatních 

kolejích určuje jako průmět příslušného bodu na osu definiční koleje. Tímto způsobem 

vzniká rozdíl mezi stavební délkou železničního svršku v těchto kolejích a údaji o jejich 

staničení. Navíc stavební úpravy tratí způsobují, že údaje staničení podle předpisu M21 

nejsou v rámci celé sítě vždy pravidelné, a tak není možné údaje staničení podle předpisu 

M21 aplikovat k vyhodnocování a výpočtům údajů, které se týkají stavební délky objektů 

železničního svršku.  

Z výše uvedených důvodů se v rámci pasportní evidence svršku používá Interního 

souřadného systému. Tento systém je za účelem vedení evidence vytvářen v odpovídajících 

programech automaticky. Jednotlivé údaje interního souřadného systému nejsou                 

pro uživatele přímo přístupná ani prezentovaná, nýbrž se aplikují pouze ve výpočtech            

nebo určených kontrolních mechanismech tohoto programu. Když zhotovitel zadá hodnotu 

staničení dle předpisů ČD M21 a stavební délky objektů, obdrží výstupy, jež obsahují 

výlučně hodnoty staničení. Vzájemný vztah staničení a interního souřadného systému 

vznikne automaticky přiřazením, případně dopočtením poloh navzájem odpovídajících bodů 

v obou systémech. 

Interní souřadný systém pasportní evidence železničního svršku při výpočtech 

neuvažuje o vlivu sklonových poměrů dané kolejové trasy. Při popisu vzájemných vztahů 

sousedních kolejových tras v daném úseku se tyto kolejové trasy chápou jako prvky ležící     

v jedné rovině při současném zachování skutečných stavebních délek jednotlivých objektů 

železničního svršku ve všech popisovaných kolejových trasách.  
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Interní souřadný systém pasportní evidence železničního svršku je definován         

pro každou základní kolejovou trasu, respektive pro supertrasu samostatně. Jednotlivé 

souřadné systémy na sebe navazují prostřednictvím bodů, ve kterých se protínají, nebo         

se na sebe napojují popisované ZKT, případně supertrasy. Tento systém podává údaje 

v kilometrech s přesností na milimetry. 

6.1.1 Výpočet hodnot poloh bodů kolejových tras v interním souřadném systému PŽSv 

Počátek interního souřadného systému pasportní evidence železničního svršku          

je shodný s počátečním bodem prvního započteného prvku popisované základní kolejové 

trasy, respektive supertrasy. Jeho hodnota je rovna nule. Průběh interního souřadného 

systému pasportní evidence železničního svršku se primárně odvozuje z hodnot souřadnic 

počátečních a koncových bodů objektů železničního svršku ležících v popisované kolejové 

trase (ZKT nebo supertrase), která je definiční kolejí podle předpisu ČD M21. Tyto hodnoty 

jsou určeny pomocí vztahů:  

kmzi
1= 0,000000     (km)    (1) 

kmk i 1= kmz i 1 + l1 = 0,000000 + l1   (km)     (2) 

kmz i i = kmk i i-1     (km)    (3) 

kmk i i = kmz ii + li     (km)    (4) 

kde : 

kmzi
1 je hodnota polohy počátečního bodu prvního započteného prvku popisované ZKT 

nebo supertrasy, vyjádřená v interním souřadném systému pasportní evidence železničního 

svršku 

kmk i 
1 je hodnota polohy koncového bodu prvního započteného prvku popisované ZKT 

nebo supertrasy, vyjádřená v interním souřadném systému pasportní evidence železničního 

svršku 

l1 je délka prvního započteného prvku v popisované ZKT nebo supertrase  

kmz i 
i  je hodnota polohy počátečního bodu i-tého prvku započteného v popisované ZKT 

nebo supertrase, vyjádřená v interním souřadném systému pasportní evidence železničního 

svršku 
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kmk i 
i-1  je hodnota polohy koncového bodu předchozího prvku započteného v popisované 

ZKT nebo supertrase, vyjádřená v interním souřadném systému pasportní evidence 

železničního svršku 

li je délka i-tého prvku v ZKT 

Hodnoty souřadnic jiných než počátečních a koncových bodů objektů železničního 

svršku ležící v kolejové trase a popisující definiční kolej daného úseku (ZKT nebo 

supertrase definiční koleje) jsou určeny: 

a) v úsecích s pravidelným růstem staničení (bez skoků a nepravidelností): 

kmxi = kmzi + kmxe - kmze      (km)     (5) 

 

kde :   

kmx je hodnota polohy daného bodu 

kmz je hodnota polohy počátku úseku s rovnoměrným růstem staničení 

index i označuje údaje interního souřadného systému pasportní evidence 

železničního svršku 

index e označuje údaje hodnot staničení podle předpisu ČD M21 

 

b) v úsecích obsahujících skok ve staničení podle předpisu ČD M21 : 

kmse = kmp
e + s     (km)     (6) 

 

kde:  

kmse je hodnota staničení bodu skoku podle předpisu ČD M21 po skoku 

kmpe je hodnota staničení bodu skoku podle předpisu ČD M21 před skokem 

s je velikost skoku  

 

hodnota v interním souřadném systému pasportní evidence železničního svršku: 

kms
i = kmp

i = kmzx
i + (kmp

e - kmzx
e)  (km)     (7) 
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kde: 

kmp
i je hodnota polohy daného bodu skoku vyjádřená v interním souřadném systému 

pasportní evidence železničního svršku před skokem 

kms
i je hodnota polohy daného bodu skoku vyjádřená v interním souřadném systému 

pasportní evidence železničního svršku po skoku 

kmzx
i je hodnota polohy počátečního bodu prvku, na kterém dochází ke skoku, 

vyjádřená v interním souřadném systému pasportní evidence železničního svršku 

kmp
e je hodnota staničení bodu skoku podle předpisu ČD M21 před skokem 

kmzx
e je hodnota staničení podle předpisu ČD M21 počátečního bodu prvku,              

na kterém dochází ke skoku 

 

c) v úsecích obsahujících nepravidelný hektometr: 

Tento popis se v pasportní evidenci používá odchylně od předpisu ČD M21. 

Hodnota polohy hektometru (v interním souřadném systému pasportní evidence 

železničního svršku), kterým nepravidelný hektometr končí, se určuje jako součet hodnoty 

polohy hektometru, kterým nepravidelný hektometr začíná a skutečné délky nepravidelného 

hektometru. Hodnoty interního souřadného systému v úseku nepravidelného hektometru i v 

navazujícím úseku plynule narůstají bez jakékoli nepravidelnosti. 

kmnki = kmnzi + (100 ± ln)    (km)     (8) 

 

kde:  

kmnki je hodnota polohy hektometru, kterým nepravidelný hektometr končí, 

vyjádřená v interním souřadném systému 

kmnzi je hodnota polohy hektometru, kterým nepravidelný hektometr začíná, 

vyjádřená v interním souřadném systému 

ln je rozdíl mezi teoretickou délkou hektometru (0,100 km) a skutečnou délkou 

popisovaného nepravidelného hektometru zadaná zpracovatelem 
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V případě, že skutečná délka nepravidelného hektometru je menší než 0,100 km, 

jsou v úseku tohoto nepravidelného hektometru správně lokalizovány objekty nebo jejich 

vlastnosti podle zadané hodnoty staničení podle předpisu ČD M21 až do hodnoty staničení 

odpovídající skutečné délce tohoto abnormálního hektometru. Hodnoty staničení vyšší,           

než odpovídá skutečné délce tohoto nepravidelného hektometru (až do teoretické hodnoty 

konce tohoto nepravidelného hektomertu), nemají žádnou praktickou interpretaci, a proto je 

nelze při zápisu použít. 

Při sestavování ZKT, respektive supertrasy, se vytvoří interní souřadný systém       

ze stavebních délek na sebe navazujících prvků v dané ZKT nebo supertrase. Tento interní 

souřadný systém je s hodnotami staničení zadávanými v pasportní evidenci svázán vždy      

v počátečním a koncovém bodu každého prvku. Na takto vytvořenou souřadnou osu se pak 

promítá poloha začátku a konce popisovaného nepravidelného hektometru podle výše 

uvedených zásad. Začátek a konec popisovaného nepravidelného hektometru se interpretuje 

tak, jako by v tomto místě byl konec a začátek pasportních prvků. To znamená, že pasportní 

prvky jsou v místě začátku a konce popisovaného nepravidelného hektometru formálně 

uměle rozděleny na dílčí úseky. 

Při promítání jednotlivých vlastností (úsekových informací) do příslušné ZKT nebo 

supertrasy se údaj staničení začátku, respektive konce příslušné vlastnosti zobrazí v bodě 

určeném na  základě interpolace zadaných hodnot staničení začátku a konce pasportního 

prvku nebo dílčího úseku prvku, na kterém popisovaná vlastnost začíná nebo končí,              

a stavební délky tohoto prvku nebo dílčího úseku. 

Hodnoty poloh bodů ležících na kolejové trase, která není definiční kolejí, jsou 

určovány s ohledem na skutečnost, že vzhledem k poloměrům směrových oblouků a osové 

vzdálenosti popisované kolejové trasy od definiční koleje se hodnoty staničení podle 

předpisu ČD M21 promítnuté do této koleje liší od hodnot pořadnic, které by byly získány 

součtem stavebních délek prvků v této kolejové trase. 

Proto jsou polohy jednotlivých bodů určeny: 

a) v úsecích pravidelného růstu údaje provozního staničení (bez skoků                        

a nepravidelností): 

kmxi = kmzi +(kmxe - kmze ) . N   (km)     (9) 

kde: 
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kmxi je hodnota polohy zjišťovaného bodu, vyjádřená v interním souřadném 

systému pasportní evidence železničního svršku 

kmzi je poloha začátku prvku, na kterém leží zjišťovaný bod, vyjádřená v interním 

souřadném systému pasportní evidence železničního svršku 

kmze je staničení podle předpisu ČD M21 začátku prvku, na kterém leží zjišťovaný 

bod 

kmxe je staničení zjišťovaného bodu podle předpisu ČD M21 

N je přepočítací koeficient stanovený podle vzorce: 

N = (kmki - kmzi ) / (kmke - kmze )   (km)    (10) 

kmki je poloha konce prvku, na kterém leží zjišťovaný bod, vyjádřená v interním 

souřadném systému pasportní evidence železničního svršku 

kmke je staničení podle předpisu ČD M21 konce prvku, na kterém leží zjišťovaný 

bod 

 

b) v úsecích se skoky ve staničení nebo s nepravidelnými hektometry se údaje                         

o nepravidelnostech zadávají v pasportu železničního svršku přímo pro příslušnou 

kolejovou trasu. Interní souřadný systém pasportu železničního svršku se vytváří prvotně 

pro ZKT. Při vytváření supertras se interní souřadný systém pro danou supertrasu vytvoří 

navázáním a přepočtením souřadných systémů ZKT tvořících složky příslušné supertrasy. 

Hodnoty tohoto staničení se přepočtem interního souřadného systému nemění. [26, 40] 

 

Z výše uvedené explorace sytému polohových vlastností kolejových tras a jejich 

jednotlivých prvků lze konstatovat, že z důvodu uvedených v této kapitole č. 6.1 byl 

v České republice v pasportu železničního svršku vytvořen velmi složitý interní souřadný 

systém     pro evidenci polohových vlastností. Otázkou je, zdali je tento složitý systém 

účinný  a skutečně dokáže přesně popsat velice důležité polohové a délkové vlastnosti prvků 

železničního svršku bez chyb. Další část kapitoly se bude zabývat touto otázkou.  
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6.2 Hypotéza 

Jak již bylo uvedeno na začátku 6. kapitoly, při budování nových koridorových tratí 

došlo i k redukci staničních kolejí v železničních stanicích ležících na koridorech. Při těchto 

pracích bylo zjištěno, že se očekávané množství šrotu a pražců z vytrhaných kolejí, 

vypočtených z pasportní evidence železničního svršku, lišilo od skutečnosti. Ve většině 

případů bylo vyzískáno více materiálu, než bylo předem vypočteno z pasportu. Domnívám 

se, že toto významné zkreslení je způsobeno chybným systémem a principem vedení 

polohových vlastností v rámci vedení pasportní evidence železničního svršku.  

6.2.1 Formulace hypotézy 

U vícekolejných tratí a u staničních kolejí se hodnota staničení v ostatních kolejích 

určuje jako průmět příslušného bodu na osu definiční koleje. Tím dochází k rozdílu mezi 

stavební délkou objektů železničního svršku v těchto kolejích a údaji o jejich staničení. 

Zkreslení skutečné délky vedlejších a staničních kolejí je způsobeno úhelným odkloněním 

od definiční koleje vlivem výhybkových konstrukcí a rozdílnými směrovými poměry oproti 

koleji definiční, která je nositelem kilometrické polohy. S ohledem na tyto skutečnosti 

používá pasportní evidence železničního svršku Interní souřadný systém, který by měl toto 

zkreslení eliminovat. Tato eliminace zkreslení skutečných délek je ale pravděpodobně 

nepřesná.  

6.3 Experiment 

V disertační práci je proveden pokus ověřit nebo vyvrátit hypotézu uvedenou 

v kapitole 6.2.1. Tento pokus se skládá z následujících dat:  

• data délek kolejí z pasportní evidence železničního svršku,  

• data délek kolejí z navrženého výpočetního algoritmu,   

• data délek z měření kolejí v in situ.  

 

Experiment byl proveden na třístovkové skupině kolejí v železniční stanici Bohumín.  

Skupina kolejí se nachází v kilometrické poloze v rozmezí od kilometru 275,525 – 276,735. 

Jednalo se podle staničního řádu železniční stanice Bohumín o koleje číslo: 351, 349, 

347,345, 343, 341, 339, 337, 335, 333, 331, 329, 25, 27. Zkoumaná délka všech kolejí podle 
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pasportní evidence železničního svršku činila celkem 8 357 m. Nejprve byla poskytnuta data 

délek kolejí z pasportní evidence železničního svršku, následně byl navržen algoritmus           

pro výpočet skutečné stavební délky koleje. Data získaná z výpočtu byla porovnána 

s délkovými daty z pasportní evidence železničního svršku a následně ověřena měřením   

v in situ. Podrobné schéma zkoumaného kolejiště je uvedeno ve výkrese č. 1.  

 

Obr. 14: Schéma zkoumaného kolejiště v žst. Bohumín 

 

Obr. 15: Náhled na začátek zkoumaného kolejiště v žst. Bohumín 
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6.3.1 Data délek zkoumaných kolejí z pasportní evidence železničního svršku 

Data délek kolejí z pasportní evidence železničního svršku poskytlo SDC Ostrava – 

ST Český Těšín. Jednotlivé podrobné výstupy dat se nacházejí v příloze č. 2.  

 

Tab. 1: Data délek zkoumaných kolejí dle PŽSv 

 

6.3.2 Data délek zkoumaných kolejí z vytvořeného výpočetního algoritmu 

V disertační práci byl navržen výpočetní algoritmus pro výpočet skutečné délky 

kolejí. Z níže uvedeného je patrný postup a jeho skladba. 

 

6.3.2.1 Výpočet délky koleje 

Makro Kolej 

Pro výpočet délky koleje bylo v prostředí MS Excel vytvořeno makro Kolej 

naprogramované v jazyku Visual Basic pro aplikace (VBA), blíže popsáno v kapitole 3.2.4. 

Vstupní data 

Vstupní data o průběhu koleje v kartézské souřadné soustavě (počátek koleje           

je umístěn v počátku souřadné soustavy) jsou uložena v listu MS Excel v pevné struktuře. 

Příklad vstupních dat pro výpočet délky koleje č. 27 je v tab. 2.  
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Tab. 2: Příklad vstupních dat pro výpočet délky koleje č. 27.  

 

Spuštění makra 

Makro se spustí pomocí tlačítka       , případně přímo z menu Excelu 

Nástroje/Makro/Makra, případně také klávesovou zkratkou Ctrl-k. Po spuštění je nutno 

zadat číslo řádku vstupní tabulky s údaji počátečního prvku koleje (obr. 16), číslo řádku 

s údaji o konečném prvku koleje (obr. 17) a název výstupního souboru typu *.scr, s pomocí 

kterého je možné průběh koleje vykreslit v prostředí AutoCadu (obr. 18). Tento výstupní 

soubor se uloží do stejného adresáře odkud je spuštěno makro. Následně proběhne výpočet, 

výsledky se doplní do vstupní tabulky (viz tab. 2). 

 

Výpočet
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Obr. 16: Zadání čísla řádku vstupní tabulky s údaji počátku koleje. 

 

 

Obr. 17: Zadání čísla řádku vstupní tabulky s údaji konce koleje. 

 

 

Obr. 18: Zadání názvu výstupního souboru typu *.scr. 

 

Popis doplněných údajů 

Makro automaticky doplní vstupní údaje (viz tab. 2) o sloupce: 

• Délka:  

U typu prvku „přímka“ je to vzdálenost dvou koncových bodů příslušného prvku 

podle vztahu (1) v metrech: 

22 )()( kpkp yyxxd −+−= ,      (11) 

 

kde 
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d je výsledná délka přímky, 

(xp, yp) jsou souřadnice počátku prvku, 

(xk, yk) jsou souřadnice konce prvku. 

U typu prvku „oblouk“ je to délka příslušného oblouku kružnice podle vztahu (2): 

180
απ R

l = ,         (12) 

kde 

l je výsledná délka oblouku, 

R je poloměr oblouku, 

α je velikost příslušného středového úhlu ve stupňové míře. 

Schematicky jsou jednotlivé parametry výpočtu délky oblouku prvku znázorněny    

na obr. 19.  

 

Obr. 19: Výpočet délky oblouku. 
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Při výpočtu je nejprve nutno určit střed kružnice S – průnik kružnice se středem 

v bodě A o poloměru R a kružnice se středem v bodě A o poloměru R (podprogram 

Kruz2 ve zdrojovém kódu makra Kolej). Poté se na základě rovnic přímek 

procházejících body A a S  (a1x + b1y + c1 = 0) a procházejících body B a S (a2x + b2y + 

c2 = 0) určí ostrý úhel α podle vztahu (3):  

2121

1221tg
bbaa

baba

−

−
=α        (13) 

• Délka součet je kumulativní délka v metrech z předchozího bodu. 

• Úhel úseku je kumulativní úhel odbočení ve stupních. 

• Přímá vzdálenost je u typu prvku „oblouk“ vzdálenost vypočtená podle vztahu (11) mezi 
body A a B v metrech. 

• Úhel alfa je u typu prvku „oblouk“ velikost příslušného středového úhlu α ve stupňové 
míře. 

• Délka tětivy je u typu prvku „oblouk“ velikost délky tětivy t mezi body A a B (viz obr. 
19) vypočtená podle vztahu (4) v metrech: 

2
sin2

α
Rt =         (14) 

• Rozdíl zakřivením je u typu prvku „oblouk“ rozdíl výsledné délky oblouku l a délky 
tětivy t v metrech. 

Kromě výše popsaných údajů se doplní také celkové součtové údaje: 

• Celková délka je celková vypočtená délka koleje v metrech, vypočtená podle vztahů (11) 
- u typu prvku „přímka“a (12) - u typu prvku „oblouk“. 

• Celkový rozdíl zakřivením je součtem rozdílu l - t (délka oblouku – délka tětivy) u všech 
prvků typu „oblouk“.  

 
Výstupní údaje 

Příklad výsledku zpracování makra Kolej pro výpočet délky koleje je v tab. 3.  

 

 

Legenda: 

t je délka tětivy AB, 

S je střed kružnice. 
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Tab. 3: Příklad výsledku zpracování makra Kolej pro výpočet délky koleje č. 27.  

 

Z tab. 3 je zřejmé, že celková délka koleje č. 27 je 1063.95 m (oproti vzdálenosti    

ve směru staničení 1046.87 m, rozdíl je tedy 17.08 m). Přitom z tohoto rozdílu 17.08 m 

připadá na zakřivení kolejí u prvků typu „oblouk“ přibližně 0.13 m. 

V tab. 4 je výstupní textový soubor kolej(čislo koleje).scr, ve kterém jsou souřadnice 

průběhu jednotlivých prvků pro vykreslení zkoumané koleje v programu AutoCad.  

Tabulka 4: Výstupní textový soubor kolej27.scr.  

 
ÚSEČKA 

0,0 

19.42,-0.56 

42.67,-3.05 

54.09,-4.52 

87.06,-8.81 

93.04,-9.58 

103.52,-10.68 
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119.79,-14.22 

157.18,-22.12 

167.55,-23.65 

183.86,-27.92 

193.13,-30.07 

209.26,-34.58 

219.69,-36.28 

229.6,-38.76 

253.49,-45.12 

255.37,-45.62 

279.42,-52.71 

302.98,-60.86 

326.37,-69.43 

342.21,-74.94 

344.19,-75.58 

356.07,-79.31 

376.07,-83.67 

402.83,-87.61 

461.35,-90.14 

495.42,-89.64 

570.47,-82.83 

960.07,-17.76 

990.75,-14.21 

1017.34,-13.67 

1046.87,-13.91 

Zdrojový kód makra 

Algoritmus zpracování je zřejmý ze zdrojového kódu makra Kolej:  

Sub Kolej() 

Const Pi As Double = 3.14159265358979 

Dim i As Integer 
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Dim X_od As Double, Y_od As Double, X_do As Double, Y_do As Double, N As 

Integer, N_od As Integer, N_do As Integer 

Dim Vystup As String, Delka As Double, Vzdal2 As Double, Uhel As Double 

Dim X_r As Double, Y_r As Double, dolni As Boolean 

Dim a1 As Double, b1 As Double, c1 As Double 

Dim a2 As Double, b2 As Double, c2 As Double, alfa As Double, rozdil As 

Double 

 

    N_od = InputBox("Zadej číslo řádku počátku", "Zadání čísla řádku 

počátku koleje") 

    N_do = InputBox("Zadej číslo řádku konce", "Zadání čísla řádku konce 

koleje") 

    Vystup = InputBox("Zadej název výst. souboru *.scr", "Název 

výst.souboru") 

    N = N_do - N_od + 1 

    Cells(N_od - 1, 9) = "Délka" 

    Cells(N_od - 1, 10) = "Délka součet" 

    Cells(N_od - 1, 11) = "Úhel úseku" 

    Cells(N_od - 1, 12) = "Přímá vzdálenost" 

    Cells(N_od - 1, 13) = "Úhel alfa" 

    Cells(N_od - 1, 14) = "Délka tětivy" 

    Cells(N_od - 1, 15) = "Rozdíl zakřivením" 

     

    Vystup = ThisWorkbook.Path & "\" & Vystup & ".scr" 

    Open Vystup For Output As 1 

    Print #1, "ÚSEČKA" 

    X_od = 0 

    Y_od = 0 

 

    Delka = 0 

    Uhel = 0 

    rozdil = 0 

    For i = N_od To N_do 

        X_od = Cells(i, 3) 
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        Y_od = Cells(i, 5) 

        Uhel = Uhel + Val(Cells(i, 7)) 

        Print #1, X_od & "," & Y_od 

        X_do = Cells(i, 4) 

        Y_do = Cells(i, 6) 

        If Cells(i, 2) = "přímka" Then 

            Vzdal2 = Sqr((X_do - X_od) * (X_do - X_od) + (Y_do - Y_od) * 

(Y_do - Y_od)) 

        Else                'oblouk 

            r = Val(Cells(i, 8)) 

            If Uhel > 0 Then dolni = True Else dolni = False 

            Kruz2 X_od, Y_od, r, X_do, Y_do, r, dolni, X_r, Y_r 

            ROPR X_od, Y_od, X_r, Y_r, a1, b1, c1 

            ROPR X_do, Y_do, X_r, Y_r, a2, b2, c2 

            alfa = Abs((a1 * b2 - a2 * b1) / (a1 * a2 + b1 * b2)) 

            alfa = (180 / Pi) * Atn(alfa)   've stupnich 

            Vzdal2 = Pi * r * alfa / 180 

            Cells(i, 12) = Sqr((X_do - X_od) * (X_do - X_od) + (Y_do - 

Y_od) * (Y_do - Y_od)) 

            Cells(i, 13) = Vzdal2 / (2 * Pi * r) * 360 

            Cells(i, 14) = 2 * r * Sin(Cells(i, 13) * 0.5 * Pi / 180) 

            Cells(i, 15) = Vzdal2 - Cells(i, 12) 

            rozdil = rozdil + Cells(i, 15) 

        End If 

        Cells(i, 9) = Vzdal2 

        Delka = Delka + Vzdal2 

        Cells(i, 10) = Delka 

        Cells(i, 11) = Uhel 

        X_od = X_do 

        Y_od = Y_do 

    Next i 

    Print #1, X_do & "," & Y_do 

    Cells(N_do + 1, 7) = "Celková délka: " 
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    Cells(N_do + 1, 9) = Delka 

    Cells(N_do + 1, 12) = "Celkový rozdíl zakřivením: " 

    Cells(N_do + 1, 15) = rozdil 

    Close #1 

End Sub 

 

Public Sub ROPR(X1 As Double, y1 As Double, X2 As Double, y2 As Double, a 

As Double, b As Double, c As Double) 

'{Rovnice primky ax+by+c=0 ze dvou bodu [x1,y1],[x2,y2] } 

    a = y1 - y2 

    b = X2 - X1 

    c = X1 * y2 - X2 * y1 

End Sub 

 

Public Sub Vyres_kv_rov(ByVal a As Double, ByVal b As Double, ByVal c As 

Double, X1 As Double, X2 As Double) 

Dim D As Double 

  D = b * b - 4 * a * c 

  X1 = (-b + Sqr(D)) / (2 * a) 

  X2 = (-b - Sqr(D)) / (2 * a) 

End Sub 

 

Public Sub Kruz2(ByVal X1 As Double, ByVal z1 As Double, ByVal R1 As 

Double, ByVal X2 As Double, _ 

ByVal z2 As Double, ByVal R2 As Double, dolni As Boolean, XP As Double, zp 

As Double) 

'{prusecik dvou kruznic, [xp,zp] je bod s mensi z} 

Dim a As Double, b As Double, c As Double, D As Double, z As Double, alfa 

As Double 

Dim beta As Double, gama As Double, xp1 As Double, zp1 As Double, xp2 As 

Double, zp2 As Double 

  alfa = R1 * R1 - R2 * R2 + X2 * X2 - X1 * X1 + z2 * z2 - z1 * z1 

  beta = 2 * (z2 - z1) 

  gama = 2 * (X2 - X1) 

  a = gama * gama + beta * beta 
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  b = 2 * beta * z1 * gama - 2 * beta * beta * X1 - 2 * alfa * gama 

  c = beta * beta * X1 * X1 + alfa * alfa - 2 * beta * z1 * alfa + z1 * z1 

* beta * beta - R1 * R1 * beta * beta 

  Vyres_kv_rov a, b, c, xp1, xp2 

  If Abs(beta) < 0.0000001 Then 

    zp1 = 0 

    zp2 = 0 

  Else 

    zp1 = (alfa - gama * xp1) / beta 

    zp2 = (alfa - gama * xp2) / beta 

  End If 

  If dolni Then 

    If zp1 < zp2 Then 

        XP = xp1 

        zp = zp1 

    Else 

        XP = xp2 

        zp = zp2 

    End If 

  Else 

    If zp1 > zp2 Then 

        XP = xp1 

        zp = zp1 

    Else 

        XP = xp2 

        zp = zp2 

    End If 

  End If 

End Sub 
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6.3.2.2 Délka zkoumaných kolejí dle vytvořeného algoritmu 

Tab. 4: Data délek zkoumaných kolejí dle vytvořeného algoritmu 

 

6.3.3 Měření zkoumaných délek kolejí v in situ 

Měření skutečných délek kolejí se v železniční stanici Bohumín provádělo ve dnech 

9. – 11. května 2011. K měření bylo použito lehké mechanické měřící kolečko značky 

NEDO s typovým označením N111. Měření se provádělo na levém kolejnicovém pásu          

na zkoumaných kolejích. Bližší popis a technické informace viz kapitola č. 3.2.1. 

Tab. 5: Data délek zkoumaných kolejí dle měření v in situ 
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Samotné měření probíhalo opakovaně, jelikož výsledky jediného měření nemusí být 

věrohodné. První měření bylo prováděno ve dnech 9. a 10. května 2011 a druhé měření bylo 

prováděno 10. a 11. května 2011. Jako konečný výsledek pak byla brána průměrná hodnota 

naměřených veličin. Zároveň se však ve výsledcích o měření uvedla maximální odchylka od 

průměrné hodnoty, která činí 1,2 m. Celková průměrná délka zkoumaných kolejí činí 8 

575,9 m. 

6.3.4 Vyhodnocení experimentu 

Tab. 6: Vyhodnocení experimentu 

 

Celková délka zkoumaného kolejiště je podle pasportu železničního svršku 8 357 m. 

Celková délka zkoumaného kolejiště podle vytvořeného výpočetního algoritmu                   

je 8 566,2 m, což činí rozdíl 209 m. Tento rozdíl činí na celkové délce 2,44 %.  

Správnost vytvořeného výpočetního algoritmu byla ověřena měřením v in situ,           

kde celková naměřená délka kolejiště činí 8 575,9 m, což je rozdíl 10 m oproti vypočtené 

délce. Odchylka tedy činí 0,11 %. Tato odchylka je způsobena jednak přesností 

mechanického měřícího kolečka, která je dle výrobce 0,5 %, a jednak skutečností,               

že výpočetní algoritmus vypočítává délku v teoretické ose koleje, zatímco měření v in situ 

bylo prováděno na levém kolejnicovém pásu, což v obloucích také vyvolalo výše uvedenou 

odchylku.  
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Experiment měl primárně za cíl potvrdit nebo vyvrátit hypotézu podrobněji 

rozebranou v kapitole 6.2. Lze konstatovat, že experiment potvrdil správnost hypotézy, 

která poukazovala na nesprávný výpočet délkových vlastností kolejí v pasportní evidenci 

železničního svršku, jelikož délka zkoumaných kolejí dle pasportu činí 8 357 m,                     

ale dle měření v in situ činí délka zkoumaných kolejí 8 575,9 m, což je rozdíl 219 m. 

Sekundárně měl experiment potvrdit nebo vyvrátit správnost navrženého výpočetního 

algoritmu délek kolejí. Na základě výsledků experimentu lze konstatovat, že vytvořený 

výpočetní algoritmus byl sestrojen správně a vypočítává skutečnou délku kolejí.  

6.4 Důsledky chybných polohových a délkových vlastností prvků ŽSv  

Chybné polohové a délkové vlastnosti prvků v pasportní evidenci železničního 

svršku mají neblahé následky v těchto oblastech: 

1. Při rozdělovaní finančních prostředků 

Pokud je uvedena nesprávně délka kolejí a jiných prvků železničního svršku, špatně 

se vypočte počet udržovacích jednotek, což má za následek nesprávné přerozdělení 

finančních prostředků jednotlivým správám železniční dopravní cesty. Současný nepřesný 

systém znevýhodňuje správy železniční dopravní cesty s větším počtem vedlejších                

a staničních kolejí. Důležité je také zmínit, že udržovací jednotky jsou podkladem             

pro plánování potřeb hodin, pracovníků, materiálu a zejména počtu pracovníků                   

na jednotlivých správách železniční dopravní cesty. Případný pokles nebo zvýšení počtu 

udržovacích jednotek rozhoduje o propouštění nebo nabírání zaměstnanců, jak je rozebráno 

v kapitole č. 10.2.  

2. Při rekonstrukcích 

Dle vypočteného množství délek jednotlivých prvků železničního svršku z pasportní 

evidence se připravují rozpočty demontáže a likvidace prvků pro výběrová řízení. Pokud je 

délka a tím i množství prvků uvedena špatně, dochází k nečekaným nákladům, vícepracím 

realizační firmy, složitým prokazováním a dlouhým schvalovacím procesem víceprací. 

Například odstranění 1 m koleje s ekologickou likvidací pražců se pohybuje kolem                 

8000 Kč, což jsou nemalé finanční prostředky.  
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6.5 Závěr 

Údaje o hodnotách staničení v pasportní evidenci železničního svršku podle 

ostatních kolejí v daném úseku jsou odvozené ze staničení příslušné definiční koleje. 

Vzhledem k tomu, že se u těchto kolejí projevují důsledky rozdílných směrových poměrů 

oproti koleji definiční, hodnoty stavebních délek objektů železničního svršku obecně 

nesouhlasí s údaji zjištěnými z rozdílů hodnot konce a začátku příslušného úseku 

vyjádřených hodnotami staničení. Všechny údaje o délkách objektů základních kolejových 

tras a supertras definičních kolejí a jejich úsekových vlastností, které jsou odvozovány        

ze stavebních délek objektů železničního svršku, jsou považovány za přesné tak, jak               

je zpracovatel zadal. Tento fakt je kámen úrazu celého interního souřadného systému, který 

by měl takovéto chyby eliminovat. Pokud ovšem zpracovatel délku každého prvku nezajde 

fyzicky změřit do terénu, nemá šanci zjistit jeho skutečnou vzdálenost, která by se                

do pasportní evidence zapsala. Skutečnou délku kolejí je možno zjistit také z projektových 

dokumentací, ale ty se uchovávaly jen pro hlavní traťové koleje. Pro staniční koleje 

projektová dokumentace, vzhledem i k častým změnám, prakticky neexistuje (mj. stáří 

projektů může být i 100 a více let). Z těchto důvodů zpracovatel nezaznamená do pasportu 

skutečnou délku kolejí, ale ponechá systém vypočítat délku jednotlivých prvků automaticky 

z hodnot kilometrických poloh definiční koleje, což, jak bylo prokázáno, je nepřesné.  

Systém popisu polohových vlastností kolejových tras a jejich jednotlivých prvků         

je základním kamenem pasportní evidence železničního svršku. V současné době vykazuje 

tento systém nedostatky, kterými jsou zkreslené skutečné délky vedlejších a staničních 

kolejí, pokud se nacházejí v úhelném odklonění od definiční koleje vlivem výhybkových 

konstrukcí a rozdílných směrových vlastností. Všechny výpočty jsou tak zatíženy 

systematickými chybami, závisejícími zejména na kvalitě popisu tratí a rozsahu zakřivených 

úseků, což způsobuje finanční škody jak v oblasti rekonstrukcí tratí, tak v přerozdělovaní 

finančních prostředků jednotlivým správám železniční dopravní cesty i v plánování potřeb 

hodin, pracovníků a materiálu.  Disertační práce prokázala, že systém polohových                

a délkových vlastností kolejí v pasportní evidenci železničního svršku je nepřesný.              

Na základě chybného systému polohových a délkových vlastností železničního svršku tak 

existuje v České republice větší množství délek kolejí než je oficiálně vedeno. Jedná se 

zejména o koleje, které nejsou hlavní (ostatní koleje). Rozdíl hodnot se dle experimentu  

průměrně pohybuje kolem 2,4 %. Dle výroční zprávy SŽDC z roku 2011, jež vychází 

z pasportní evidence železničního svršku, se na území České republiky nachází 11 521 km 
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hlavních kolejí a 4 031 km ostatních kolejí. Pokud bychom uvažovali s hodnotou 2,44 %, 

která byla prokázaná v experimentu, jedná se o 9 836 m více ostatních kolejí, než je 

uvedeno dle výroční zprávy SŽDC. Toto zjištění má vážné finanční a organizační důsledky, 

které by měla SŽDC urychleně řešit. V disertační práci je vytvořen metodický výpočet              

pro skutečnou délku kolejí, který může být použit pro řešení tohoto problému. Jeho 

správnost byla ověřena skutečným měřením v in situ.  
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7 USPOŘÁDÁNÍ SÍTĚ TRATÍ A KOLEJÍ 

Uspořádání sítě tratí a kolejí ve správě SŽDC je v pasportu železničního svršku 

vedena formou základních kolejových tras a supertras.  

Základní kolejová trasa (ZKT) reprezentuje stanovenou část kolejové trasy podle 

jednoznačně daných  zásad a slouží k popisu uspořádání sítě kolejí. Je složena z na sebe 

navazujících prvků - kolejí a výhybek. Prostřednictvím základních kolejových tras              

je jednoznačně definována vzájemná návaznost jednotlivých prvků a délkové uspořádání 

příslušných kolejových tras.  

Supertrasa reprezentuje stanovené části kolejových tras podle přesně 

specifikovaných zásad a slouží k popisu uspořádání sítě tratí a kolejí pro potřeby účelového 

zpracování dat v rámci pasportní evidence železničního svršku a jiných navazujících úloh. 

7.1 Problematika pojmů a předpisů ve vztahu k pojmu trať 

Zabýváme-li se podrobněji uspořádáním sítě tratí a kolejí a souvisejícími předpisy, 

narazíme na nejednotné názvosloví. Názvoslovné normy jednotlivých odvětví dopravy            

a přepravy i jednotlivé odbornosti železniční infrastruktury interpretují pojmy jako „trať“, 

„kolejiště“, „kolej“ v různých detailech zcela odlišně, což se dále odráží v související 

ekonomické terminologii i ve všeobecně vžitém názvosloví. Rozdílný terminologický 

výklad je patrný zejména v situaci, kdy jsou tyto výrazy dávány do souvislosti s jejich 

stavební podstatou nebo s provozem dráhy. Terminologické nepřesnosti obvykle 

bezprostředně spolupracujícím pracovníkům potíže nečiní, avšak v rovině formálního styku 

mezi různými organizačními jednotkami, jako je např. ČD a státní správa, a zejména pak 

v komunikaci mezi počítačovými informačními systémy se to může jevit jako problém. 

Problematickými se nejeví samotné pojmy, ale využití této různorodé terminologie              

při popisu vlastností objektů. Kupříkladu otázka týkající se trati či koleje, její trasy, jejího 

správce se většinou vyhrotí až při vytýčení délky, ekonomických parametrů, stáří. Je třeba 

také zmínit existující disproporce mezi koncepcí popisu tratí a kolejišť v rámci IS SŽDC         

a současnou platnou státní legislativou a terminologií, jež uplatňuje spíše všeobecně 

dopravní výklad pojmů než výklad stavební. 
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Zmíněný terminologický problém není jen soudobou záležitostí, nýbrž je značně 

podmíněn historicky. Promítá se zde i dovednost zobecnění jedinečného a detailního           

do všeobecného celku.  V první řadě je třeba upozornit na pojem „trať“, jehož obsah v první 

řadě evokuje představu, že je to nějaká trasa vedoucí odněkud někam, anebo jej lze chápat 

jako lokální uspořádání jednotlivých složek železniční infrastruktury. První významový 

výklad je daný historicky a velmi se zažil v dopravě, druhý výklad se preferuje                  

při technickém popisu určené části dráhy i jejích majetkových analýzách. Ani jeden z těchto 

výkladů už nepojímá obecnější terminologické sousloví, jakým je „síť tratí“, což má          

pro nejedno vyjádření vlastností majetku SŽDC velmi závažné důsledky. Jde o to,                   

že z hlediska typologie je možné v uzavřené síti určit libovolný počet tratí o jakékoli délce, 

a tudíž i s jakoukoli hodnotou údajů, jež se jí nějakým způsobem týkají. Z tohoto faktu 

vyplývá, že musí být vyřešen problém vymezení minimálního a jednoznačného pokrytí sítě. 

Až poté bude možné formulovat správnou definici pro pojem „položka investičního 

majetku“ ve smyslu příslušného zákona a také atributy sítě, jakými jsou např. hodnota         

či stáří. Majetek v podobě 180 let staré sítě pokrývající území celého státu zákon, bohužel, 

bezprostředně nezohledňuje. 

Pojem „trať“ souvisí s množstvím různorodých identifikací, které se vztahují               

k nejednotně vytýčeným částem sítě vymezeným v různých služebních předpisech. 

Nejvýznamnějším z těchto předpisů je zejména předpis S66 „Základní předpis                       

pro prostorovou průchodnost a přechodnost kolejových vozů na tratích celostátních v České 

republice“ [37], jenž v největší míře přihlíží k historickým aspektům výstavby sítě. Aplikuje 

identifikaci trati ve tvaru 200, 200a apod. Tato forma, nikoli však obsah, se do jisté míry 

shoduje s označením tratí dle listů grafikonu, které se evidentně používá také v dodatcích 

k dopravním a návěstním předpisům [6] i v mnoha dalších dokumentech SŽDC a ČD,           

kupříkladu v sešitových jízdních řádech, včetně občanských jízdních řádů, o nichž se 

nejširší veřejnost domnívá, že popisují síť tratí SŽDC. Není tomu tak, popis není ani úplný, 

ani jednoznačný, neboť se zde nejedná o popis technického systému, ale o popis, kudy 

vedou dopravní cesty osobní dopravy. Trati využívané výlučně pro nákladní dopravu nebo 

služební účely v něm zcela scházejí, taktéž identifikace jednotlivých tratí není zeměpisně 

jednoznačná.  

Výše uvedená označení jsou sice po formální stránce podobná, v praxi však označují 

často něco zcela odlišného, stejně tak se využívají k různým účelům. Mají však jedno 

společné. Nezahrnují údaje o objektech náležících do správy SŽDC, které už aktuálně              
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nejsou v provozu. Systém těchto označení nemůže být předmětem nějakých výtek, neboť           

je využíván pro dopravní a přepravní účely, nikoli za účelem popisu mapy.  

Problematika popisu map je ošetřena předpisem M20/3 „Směrnice pro zakládání              

a vedení technické dokumentace u středisek železniční geodézie“ [25] a jeho přílohami 9          

a 10,  obsahujícími soupis traťových a definičních úseků. Tento předpis a s ním související 

dokumentace se zabývají geodetickým popisem dané plochy celého okolí trati, přesněji 

řečeno v rozhraní ochranného pásma, nikoli v její linii, jako je tomu v dokumentacích 

SŽDC. Na jednom listu je tedy zaneseno několik rozdílně identifikovaných a staničených 

tratí. Srovnatelně s předpisem S66 a M20/3 respektuje více stavební podstatu tratí,                 

či dokonce historii jejich výstavby než současné provozní potřeby dopravy. 

Ze základního pojetí předpisu M20/3 pak vychází tzv. ekonomická verze číselníku 

tratí, aplikovaná mezi jinými i v evidenci HIM. Vznikla paralelně s technicky přesnějším 

popisem kolejišť, jehož se využívá v SR103/7(S) [40]. Kvalitativně dokonalejším předpisem 

je předpis M12 [24] pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD a SŽDC, jehož snahou 

je definovat topologicky jednoznačnou metodiku popisu sítě tratí, dále pak umožňovat 

vzájemnou převoditelnost již zmíněných metodik, a nejen jich. Návazným dokumentem          

je pak popis železniční sítě, jehož se využívá v GIS státní správy (ZABAGED). Za účelem 

získání komplexního popisu by bylo třeba nařídit jeho používání i dalším správcům 

regionálních tratí, kupříkladu vlekařům, aby označení všech prvků tratí bylo jednotné           

a nezávislé, což by bylo srovnatelné se sítí silnic. 

Má-li být výčet popisů zcela úplný, pak je nutné uvést, že SŽDC využívá i jiné 

systematiky popisu sítě tratí. Některé z nich mají „externí charakter“, čímž se rozumí,             

že byly nařízeny vnějšími subjekty. Z důležitých předpisů je třeba zmínit předpis SR72 

„Seznam vlakových úseků“ [42], jenž se používá za účelem zpracování dopravních statistik. 

Předpis D7/2 „Organizování výluk na síti ČD“ [11] definuje hlavní tahy a ostatní trati, jimiž 

se rozumí trasy pro přepravy nákladů s překročenou ložnou mírou nebo vojenské trasy.           

Na základě dvou vzájemně různých metodik ministerstev dopravy a financí zde také náleží 

značení koridorů i kategorií tratí. Mezinárodní tahy jsou identifikovány zcela samostatně 

(řídí se Evropskou dohodou o mezinárodních železničních magistrálách - AGC a Evropskou 

dohodou o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících 

objektech – AGTC). Spadají sem i tahy evidované organizací Hospodářské komise OSN – 

TER. 
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pojetí tratí různými subjekty je rozdílné,  

a tak požadavek na plnou unifikaci popisu sítě tratí není splnitelný. Primárně by  IS SŽDC 

měl garantovat všestrannou převoditelnost potřebných systematik tak, aby se dala korektně 

předávat i data k nim vztažená. Kupříkladu údaje o zátěžích tratí používané při popisu 

vlakových úseků se aplikují na definiční úseky takovým způsobem, aby byly z hlediska 

parametrů použitelné při rozhodování o údržbě. Tento záměr je podstatou předpisu M12, 

podle něhož pojem „trať“ vymezuje souhrn zvolených elementárních částí definičních 

úseků, které lze promítnout lineárně nebo plošně [3]. 

Chceme-li odpovědět na otázku, kolik tratí spadá pod SŽDC, tak si musíme nejdříve 

stanovit, jak budeme pojímat již tolik diskutované slovo „trať“. Pokud se budeme zajímat         

o mezinárodní tahy a koridory, jejich počet nebude nijak vysoký, přesáhne nanejvýš číslo 

150, pokud však budeme sčítávat trati zaznamenané pro různé účely SŽDC, dostaneme se 

k číslu 400, a to za podmínky, že budeme počítat traťové úseky dle zásad předpisu M12. 

Jestliže mezi tratě započítáme i relativně nezávislé tzv. paralelní definiční úseky, které 

vykazují mnoho vlastností samostatných tratí, dospějeme k hodnotě kolem 4000. Je třeba          

si uvědomit, že tato kolejiště neleží jaksi mimo, na okraji, naopak tyto úseky tratí jsou 

nedílnou součástí větších uzlů a z dopravního hlediska se pojímají jako kolejiště lokálního 

významu. Patří sem třeba lokomotivní depa nebo odstavné koleje. Dá se tedy určit seriózní 

počet tratí a také jejich délka? Odvoláme-li se na oficiální statistiku SŽDC z roku 2011 (viz. 

Příloha č. 7), pak se dostaneme k číslu 9470,160 km . Co však je do této délky započteno, to 

se už neuvádí. Není tedy možné posoudit, zda nějaké trasy nebyly opomenuty, nebo naopak 

započteny opakovaně. Stejně tak není jasné, jak se pojímaly ty úseky trati, jež se paralelně 

větví a jejich délka se liší, a to v rovině desítek až stovek metrů. Dosud dokumentovaný 

rozbor prokázal, že pojem „trať“ není zcela jednoznačně definován a v různých 

souvislostech je jeho význam zaměnitelný s jinými pojmy. K vyřešení těchto otázek je 

nutno ujednotit pojem „trať“ a zakotvit jej v zákoně o dráze nebo do některých z jeho 

prováděcích vyhlášek. 

7.2 Tvorba základních kolejových tras a supertras 

Tvorba základních kolejových tras je stěžejní podmínkou pro stanovení 

charakteristiky jednotlivých úseků kolejových tras, jakými jsou směrové a sklonové 

poměry, použité konstrukční prvky aj., tak i pro stanovení  dalších vybraných charakteristik 

kolejových tras. Není-li v kolejišti, které je předmětem popisu, vymezena potřebná ZKT, 
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pak není možné popsat směrové a sklonové poměry, které přesahují délku jednoho 

stavebního prvku. Konstrukční vlastnosti objektů železničního svršku je nutno popisovat  

pro každý objekt samostatně. Pasportní prvek (představující objekt železničního svršku), 

který zpracovatel nezařadil do žádné standardní ZKT, automaticky popisuje fiktivní 

(jednoprvková) ZKT. Tím je zajištěna úplnost popisu kolejiště. U fiktivních kolejových tras 

však nejsou definovány jejich vzájemné vazby ani vazby ke standardním kolejovým trasám. 

To znamená, že není definována vazba prvku popsaného fiktivní kolejovou trasou na okolní 

kolejiště. 

Každou ZKT vymezuje index prvků, které do ní byly zařazeny. Jedná se                    

o samostatný předmět evidence, tudíž ji zastupuje vlastní identifikátor. 

 

Obr. 20: Postup popisu kolejiště pomocí ZKT 

 

Tvorba supertras je hlavní podmínkou k tomu, aby mohla být využita pasportní data 

o železničním svršku v těch zpracováních, která se zabývají železničními sítěmi a jejich 

vlastnostmi na úrovni souvisle popsané liniové dopravní cesty. Vytvoření supertras je dále 

podmíněno důsledným určením délek sítě tratí a kolejí, jejich rozčleněním podle dopravního 

určení, tvorbou nákresných přehledů, výpočtem udržovacích jednotek železničního prvku 

atd. 

Supertrasy musí být definovány a aktualizovány odpovědným zpracovatelem              

v určených termínech nebo za konkrétně daných situací a takto být poskytnuty určeným 

aplikacím IS SŽDC.  K povinným supertrasám se přiřazují zejména supetrasy základního 

popisu sítě tratí, doplňkové základní supetrasy ostatních hlavních kolejí tratí, účelové 
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supertrasy pro tisk nákresného přehledu železničního svršku, eventuálně další účelové 

supertrasy  dané GŘ SŽDC. 

Supertrasy slouží zpracovateli pasportu železničního svršku k popisu hlavních kolejí 

tratí, čili vytvoří jak supertrasy základního popisu sítě tratí, tak doplňkové základní 

supertrasy. Prostřednictvím doplňkových supertras dokáže zpracovatel popsat i další 

staniční koleje. Pokud se ZKT, ač už standardní nebo fiktivní, nestaly součástí žádné 

supertrasy základního popisu ani doplňkové základní supertrasy, pak se automaticky vytvoří 

neurčené základní supertrasy. Pomocí výše uvedeného nástroje supertras vzniká úplný popis 

kolejiště. 

7.3 Závěr 

Metodika sestavení kolejových tras a supertras je složitá záležitost se stovkami 

pravidel konstrukce a rozkladu. Pro bližší pochopení problematiky by jen její popis zahrnul 

velkou část této práce. Základní principy metodiky jsou uspokojující. Nevyhovuje však 

obrovské množství ručních vstupů zpracovatele pasportu železničního svršku, které se dají 

nahradit automatizovanými vstupy softwaru. Při jakékoli změně či smazání prvku musí 

zpracovatel pracně upravit a uspořádat ZKT i supertrasy, což extrémně zpomaluje plnění           

a obsluhu pasportu. I jen samotné sestavení ZKT vyžaduje od zpracovatele nakreslení 

schématu a jednotlivých prvků, jejich vyhledávání v databázi a následné skládání. Změny 

dat o objektech zařazených do kolejových tras ovlivňují i popis supertras. Proto před 

každým zpracováním dat vyžadujícím na vstupu data o supertrasách musí být provedena 

aktualizace souboru supertras. Ta se musí navíc provést v případech změny některého           

z klasifikačních kritérií samotných supertras (zařazení, změny uživatelského označení, 

dopravní specifikace, přeřazení mezi účelové apod.). Změny v supertrasách obdobně 

ovlivňují účelové supertrasy vytvořené z těchto supertras nebo jejich částí, což  je vše velmi 

pracné a nevyhovující. Velkým nedostatkem pasportu je přítomnost pouze databázového 

prostředí a absence grafického prostředí zobrazujícího jednotlivé prvky, kolejové trasy a 

supertrasy. Při modernizaci se musí vytvořit grafické prostředí a algoritmy, které by celou 

věc zautomatizovaly. 

Pojem „trať“ není zcela jednoznačně definován a v různých souvislostech lze jeho 

význam zaměnit s jinými pojmy. Řešení nabízí sjednocení pojmu „trať“ a jeho následné 

zakotvení v zákoně o dráze nebo v některých z jeho prováděcích vyhlášek. 
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8 VYUŽITÍ NÁSTROJE GIS JAKO PROSTŘEDKU PRO 

MODERNIZACI PASPORTU A ZPŘÍSTUPNĚNÍ DAT         

O ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU 

GIS lze vymezit jako funkční celek vytvořený integrací technických a programových 

prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený 

na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a prezentaci prostorových dat pro potřeby 

popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace 

potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa. 

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, jež zahrnuje celou zbylou informační stránku aplikace. Webová 

mapová aplikace obsahuje i funkce pro práci s daty a především pro lepší orientaci 

vyhledání informace v nepřeberném množství poskytovaných dat.  

8.1 Propojení dat pasportu železničního svršku s mapovými podklady 

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 aj. Výborným způsobem se dají použít 

fotogrammetrické podklady a údaje z dálkového průzkumu Země (DPZ). Nejbližším 

zdrojem pro propojení popisných dat a mapových podkladů by mohla být Jednotná 

železniční mapa (JŽM). Její ukázka je uvedena na obr. 21. Daty popisnými se myslí 

především data o železničním svršku v každém metru koleje. Je však samozřejmé, že tento 

proces bude potřebovat algoritmy umožňující převod různých nepravidelností uživatelského 
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staničení dle předpisu M21 [26] do databáze, jejich spojení s linearizovanou grafikou bude 

velmi komplikované, proto si korektní výsledek vyžádá složitý certifikační proces. 

Jak je podrobněji uvedeno v kapitole č. 9, dne 14. 5. 2007 vstoupila v platnost 

směrnice evropského parlamentu o zřízení infrastruktury pro prostorové informace                   

v Evropském společenství [13], která mj. nařizuje detailní specifikaci prostorových dat 

vytvořených obecně nad mapovými podklady železniční dopravní cesty. Směrnice stanovuje 

datum 30. 5. 2019, do kdy by měly být k dispozici všechny soubory prostorových dat podle 

všech příloh. Na základě těchto skutečností zadalo Ministerstvo dopravy grantové projekty 

CG742-084-910 [27] a CG743-016-910 [28], které řeší vytvoření systémového prostředí  

pro evidenci, publikaci a aktualizaci informací o železniční síti a dopravnách, 

zobrazovaných nad státním mapovým dílem pro potřeby veřejné správy. Jeho hlavním 

řešitelem je CDV Praha, ČD-Telematika a.s. a ČUZK Praha. Projekty stanoví podmínky,          

za jakých je možno propojit mapové podklady s daty o železniční dopravní cestě. Závěry 

těchto rozsáhlých projektů lze analogicky využít pro zásady modernizace železničního 

svršku vzhledem k propojení dat s mapovými podklady.  

 

Obr. 21: Výřez z JŽM části žst. Bohumín 
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8.2 Závěr 

Pokud by se propojila databáze pasportu železničního svršku s daty měření 

geometrie koleje ze systému SORUT, jak je podrobněji popsáno v kapitole č. 10.4,                

a s digitálními mapovými podklady, lze takovéto spojení využívat k navigování                      

ke konkrétním závadám. Navíc by provozní pracovníci (traťmistři) mohli zaznamenávat 

skutečný stav pomocí přenosného systému, který zahrnuje i počítač s grafickým výstupem         

a přijímač. S dnešním rozvojem ultratenkých PC tabletů lze něco takového lehce realizovat. 

Údaje o koleji by byly digitálně zaznamenávány namísto ručního zapisování při současném 

záznamu polohy pomocí zeměpisné šířky a délky založené na počítačově zpracovaných 

mapových podkladech a umožňujících přiřadit každému objektu na trati přesnou 

zeměpisnou šířku a délku. Tyto systémy by nakonec mohly s mnohem větší přesností 

nahradit dosavadní systémy staničení. 

Evidenční záznam může být pořízen provozním pracovníkem přímo v koleji                 

a předán dalším uživatelům systému bez přenosových chyb a s menší pracností                         

ve zpracování dat. U takovéhoto systému by bylo možno jen kliknutím zobrazit všechny 

typy závad, zjištěných provozními pracovníky a kontrolními systémy. Druh a závažnost          

u každé závady by mohly být vyznačeny s pomocí barevných kódů. Kapacita databáze              

by umožňovala uživatelům přístup k integrovaným plánům kolejišť, datům o historii 

udržovacích prací a zásobách, hlášením o tratích a jejích součástech a údajům o parametrech 

kolejí. Součástí systému by mohly být projektové dokumentace, dokumentace skutečného 

provedení stavby a neméně důležité dokumentace uvedení do provozu, zejména jejich 

opomíjené elementy [14]. Zahrnovala by komplexní plánování kontrol, vytváření 

pracovních příkazů a nabídku zbytného materiálu. Vedoucí pracovník by mohl 

prostřednictvím takovéhoto systému dávat pracovním četám příkazy k opravám závad            

a zaznamenávat všechny provedené opravy a udržovací práce. Systém by udržoval                    

a aktualizoval všechny plány kolejí a kolejišť, které by byly přístupné na obrazovce, takže 

by se mohly prohlížet a v případě potřeby zvětšovat potřebné detaily přímo na trati.  

Podmínky pro využití nástroje GIS jako prostředku pro modernizaci pasportu                

a zpřístupnění dat o železničním svršku: 

• propojení databází pasportu železničního svršku s digitálním mapovým podkladem,  

• sjednocení pasportní evidence železničního svršku a systému SORUT do jednoho 

databázového prostředí, 
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• vytvoření systémového prostředí zpracovávající takovouto databázi, 

• možnost do systému zaznamenávat všechny provedené opravy a udržovací práce, 

• vytvoření funkční webové mapové služby, 

• vytvoření celosíťového prostředí a možnost on-line získávat informace v kteroukoliv 

denní nebo noční dobu (díky síti internet). 

 

V současnosti je jediným poskytovatelem informací o datech železničního svršku jen 

samotný zpracovatel pasportu ŽSv, což klade obrovský nárok na vytíženost zpracovatele. 

Každý, kdo potřebuje zjistit nějaká data o železničním svršku, musí nyní kontaktovat 

zpracovatele pasportu, který mu informace poskytne. Ztrácí se tak efektivita práce                      

na samotné pasportizaci. Využití nástroje GIS 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 managementu 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 obrovská 

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 ŽDC budou moci jednoduchým 

způsobem získat dostatečné informace (např. stáří, datum oprav, druh a tvar svršku, traťová 

rychlost, směrové a sklonové poměry, poloha a typ přejezdů) pro rozvoj a údržbu 

železničních tratí. Uživatel tak dostane informace o aktuálních datech – nyní jsou data 

aktualizována v půlročních cyklech při kampaních (viz kapitola 4.1.5). Pasport tak nebude 

chápán jen jako evidence majetku obsahující 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. 
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9 SMĚRNICE EU INSPIRE VE VZTAHU K ZÁSADÁM 

MODERNIZACE PŽSV 

Vedoucí orgány Evropské unie vyslovily požadavek k sestavení komplexní databáze, 

která bude obsahovat veškeré informace týkající se nejrůznějších staveb a zařízení i terénu, 

na němž se tyto objekty nacházejí, dále obecné informace o přírodním bohatství a životním 

prostředí jednotlivých členských zemí EU. Za tímto účelem se pověřené pracovní skupiny 

začaly zabývat shromažďováním potřebných podkladů a poté jejich vyhodnocováním. 

S tímto úkolem se vypořádaly do roku 2002 zpracováním konkrétních výstupů v podobě 

tzv. Position papers. Jednalo se o shrnutí jednotlivých tematických okruhů a informace, 

v nich obsažené, se staly východiskem pro diskusi o předpokládané podobě směrnice         

EU INSPIRE. 

Tato směrnice Evropského parlamentu o zřízení infrastruktury pro prostorové 

informace v Evropském společenství  nabyla platnosti dne 14. 5. 2007. Byla jí přiřazena 

zkratka EU INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community) 

[13].  

Jednotlivé členské státy musí respektovat směrnici, podle níž platí, že po 30. 5. 2019 

bude třeba všechna poskytovaná data vytvářet podle prováděcích pravidel předepsaných 

touto směrnicí. Díky této interoperabilitě bude možné slučovat prostorová data a služby 

z různorodých zdrojů na území všech členských států EU kompatibilně, aniž si to bude 

žádat většího úsilí lidí nebo zařízení. 

Poslední modifikace implementačních pravidel D2.8.1.7 INSPIRE Data 

Specification on Transport Network – Guidelines INSPIRE Thematic working group 

Transport Networks, ze dne 7. 9. 2009 [8] upřesňuje mezi jinými obsah a formu popisu 

železniční dopravní cesty (ŽDC). Pracovní harmonogram tvorby tohoto komplexního 

systému (tzv. roadmap) je velmi obsáhlý. Datum, do kdy by měly být připraveny veškeré 

soubory prostorových dat podle všech příloh, je stanoveno směrnicí na 30. 5. 2019.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se musí při tvorbě zásad modernizace 

pasportu železničního svršku počítat se zaváděnými pravidly uvedenými v této směrnici, 

neboť se je ČR zavázala dodržovat.  
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9.1 Obsah směrnice EU INSPIRE vzhledem k železniční dopravní cestě 

Předmluva směrnice INSPIRE, podložená obšírnou technickou dokumentací, 

dokládá, že samotná směrnice podléhá závaznému právnímu rámci a zahrnuje podrobnou 

specifikaci prostorových dat, hojně využívaných v praktických aplikacích obecného 

charakteru, zhotovených nad mapovými podklady. 

 Směrnice je rozdělena do tří příloh (I až III), ty se dále člení do 34 témat, která řeší 

celou problematiku od obecných zásad znázornění terénu na mapách až po charakteristiku 

nerostného bohatství. Takové rozčlenění má své opodstatnění, určuje také postup               

při aplikaci jejich obsahu do praxe.  

Předmětem INSPIRE však nejsou jen prostorová data, ale i s nimi související 

softwarové síťové služby spojené zejména s internetem. Ty zahrnují funkce:  

• vyhledávací (vyhledání dat na základě metadat),  

• prohlížecí (získání obrazu dat v podobě obrázku),  

• stahování dat (stažení části nebo celého datového souboru),  

• transformační (transformace dat z jednoho modelu do jiného),  

• spouštěcí (řetězení služeb, spouštění služeb v řadě).  

 

Univerzální datový model INSPIRE (zkráceně GCM) zároveň žádá, aby veškeré 

prostorové  objekty byly označeny jednoznačným, trvalým identifikátorem. Ten musí mít 

jak interní verzi software, tak i verzi uživatelskou, podloženou různými pravidly či věstníky. 

Tato pravidla dodržují vymezený životní cyklus objektu takovým způsobem, aby i běžní 

uživatelé chápali podmínky tvorby identifikátoru, jeho následnou aktualizaci ve vztahu 

k danému prostorovému objektu a podle potřeby i podmínky jeho zrušení. Co se týče 

katastrálního území, pak tato pravidla byla již v minulosti splněna, a tak jsou uživatelé 

seznámeni i s popisem jednotlivých částí pozemních komunikací, kupříkladu s využitím 

silničních map a navigací. Naopak oblast popisu železniční dopravní cesty postrádá správný 

metodický přístup, což je způsobeno zcela nevhodnou a náhradně používanou identifikací 

linek, resp. jednotlivých spojů uváděných v občanském jízdním řádu, pro popis 

infrastruktury, po níž tyto spoje vedou [4]. Tento nedostatek se řeší pomocí metodiky 

INSPIRE, která je zároveň vnitřně propojena s postupy řešení projektu Ministerstva dopravy 

[28]. Hlavním cílem tohoto projektu je doporučit nové metodologické postupy                    
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při popisování sítě tak, aby se daly užít v aplikacích shromažďujících data s paralelním 

využitím směrnice INSPIRE. 

Je nezbytné, aby každý identifikátor byl v rámci systému celého evropského 

společenství  jedinečný, díky čemuž bude možné vyhledat každý prvek v rámci celé 

infrastruktury. Jedinečnost v označování lze ošetřit třeba prefixy označujícími daný stát. 

Identifikátor umožní najít i objekty, které nemají definovánu vlastní geometrii (tzv. 

Associated objects, AggegatedLink objects atd.). 

9.2 Popis dopravní sítě v EU INSPIRE 

Obecnými vlastnostmi popisujícími všechny, tedy i železniční, dopravní sítě jsou 

zejména:  

• podmínky omezení přístupu na dopravní cestu (a to všeobecně ve smyslu 

vlastnických a technických podmínek a speciálně ve vztahu k vozidlům),  

• stavební stav úseku dopravní cesty (projektovaný, provozovaný, zrušený atd.),  

• směr dopravního toku po úseku dopravní cesty,  

• vertikální úroveň (povrchová, visutá, podzemní),  

• určení vlastníka a správce.  

 

Nad rámec těchto obecných vlastností jsou, speciálně pro železnici, definovány 

následující vlastnosti:  

• rozchod kolejí (přesná hodnota a současně i skupinové vyjádření),  

• způsob použití železniční dopravní cesty (nákladní, osobní, smíšená, příměstská),  

• návrhová rychlost (u nás se nepoužívá, za to jsou evidovány 4 i více různých 

provozních rychlostí podle druhu dopravy a konstrukce grafikonu vlakové dopravy, 

proto i tento detail je třeba dořešit),  

• počet kolejí (přesná hodnota a vyjádření, zda jde o minimum, maximum či průměr),  

• elektrifikace trati (pouze jako boolovská hodnota ano – ne, bez vyjádření 

podrobností trakce – napětí, frekvence).  
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Obr. 22: Schéma metodiky zobrazování sítě ŽDC dle metodiky INSPIRE 

 

Za povinně vedená metadata se ve směrnici INSPIRE považují:  

• metadata o metadatech (e-mail, organizace, datum vzniku, jazyk metadat),  

• identifikace dat (název, abstrakt, typ, URL, identifikátor, jazyk dat),  

• klasifikace (dle INSPIRE),  

• klíčová slova (INSPIRE Data Theme, GEMET, klíčové slovo, referenční datum),  

• geografický rozsah (minimální pravoúhelník souřadnic ohraničující popisovaný 

objekt),  

• časový rozsah (udání začátku a konce platnosti popisovaných dat, datum publikace, 

revize, vzniku),  

• kvalita dat (původ dat, ekvivalentní měřítko, vzdálenost, jednotky měření),  

• validita (název, datum, výsledek, komentář),  

• omezení (přístupu a užití, veřejnému přístupu, obecně licenční pravidla),  

• organizace (e-mail, organizace, role).  
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Protože jsou metadata významnými komunikačními soubory, je jejich formát 

podrobně popsán v jazyce XML. Hlavním požadavkem na validní metadata je pak jejich 

soulad s prováděcími pravidly. Proto musí být v rámci jejich správy prováděna (v režimu 

On-line nebo Off-line) trojí validace ve vztahu k:  

• platným pravidlům ISO 19139 (zkráceně označovaná jako „ISO validace“),  

• šablonám XSD („W3C validace“),  

• katalogové službě („OGC validace“).  

 

 

Obr. 23: Stránka s vymezením prostorového rozsahu dat na portálu INSPIRE 

 

9.3 Závěr 

Obecný datový model INSPIRE požaduje, aby všechny prostorové objekty měly 

jednoznačný identifikátor a aby byl tento identifikátor trvalý. Proto bude nutno vytvořit 

pravidla pro vytváření takovéhoto jedinečného identifikátoru každého prvku 

vysledovatelného v rámci celé infrastruktury. Pokud budou tyto podmínky zahrnuty              

do zásad modernizace, nebude nutno extrémně pracně vyvíjet specializovanou software 
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podporu při vytváření „INSPIRE-standardizovaných“ dat, což ušetří nemalé finanční 

prostředky  a zároveň umožní rychlou, téměř on-line aktualizaci celé databáze INSPIRE.  

Metodika geometrického a topologického popisu ŽDC používaná v IS SŽDC 

vychází ze stejných principů jako INSPIRE. Obě jsou z tohoto hlediska v zásadě 

kompatibilní. Poněkud jinak je tomu s atributovou stránkou. V tomto směru je informační 

obsah IS SŽDC v oblasti orientované na údržbu sítě o několik řádů bohatší než INSPIRE, na 

druhé straně mu ale některé dopravní atributy chybí. Proto je nutno v zásadách modernizace 

pasportu železničního svršku tyto atributy doplnit. Jedná se o tyto atributy : 

• podmínky omezení přístupu na dopravní cestu (ve smyslu vlastnických                                      

a technických podmínek a speciálně ve vztahu k vozidlům),  

• stavební stav úseku dopravní cesty (projektovaný, provozovaný, zrušený atd.),  

• směr dopravního toku po úseku dopravní cesty,  

• vertikální úroveň (povrchová, visutá, podzemní),  

• způsob použití železniční dopravní cesty (nákladní, osobní, smíšená, příměstská),  

• návrhová rychlost (u nás se nepoužívá, za to jsou evidovány 4 i více různých 

provozních rychlostí podle druhu dopravy a konstrukce grafikonu vlakové dopravy, 

proto i tento detail je třeba dořešit),  

• počet kolejí (přesná hodnota a vyjádření, zda jde o minimum, maximum či průměr),  

• elektrifikace trati (pouze jako boolovská hodnota ano – ne, bez vyjádření 

podrobností trakce – napětí, frekvence), 

• metadata o metadatech (e-mail, organizace, datum vzniku, jazyk metadat),  

• identifikace dat (název, abstrakt, typ, URL, identifikátor, jazyk dat),  

• klasifikace (dle INSPIRE),  

• klíčová slova (INSPIRE Data Theme, GEMET, klíčové slovo, referenční datum),  

• geografický rozsah (minimální pravoúhelník souřadnic ohraničující popisovaný 

objekt),  

• časový rozsah (udání začátku a konce platnosti popisovaných dat, datum publikace, 

revize, vzniku),  

• kvalita dat (původ dat, ekvivalentní měřítko, vzdálenost, jednotky měření),  

• validita (název, datum, výsledek, komentář),  

• organizace (e-mail, organizace, role), 
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• vytvoření jednoznačného identifikátoru každého prvku vysledovatelného v rámci 

celé infrastruktury. 
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10 VYHODNOCOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ 

ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU 

Jak bylo uvedeno v závěru kapitoly č. 4.2.6, zahraniční poznatky jednoznačně 

potvrzují, že data ze systémů pasportizace železničního svršku slouží nejen pro evidenci 

majetku a poskytování technických informací tak jako v ČR, ale navíc také slouží jako zdroj 

informací o vlivech provozu na stav a opotřebení železničního svršku, prognózování dalšího 

vývoje technického stavu a k plánování optimálního směřování finančních prostředků.           

Pro rozdělování finančních prostředků v rámci železniční dopravní cesty funguje v ČR 

systém, jehož hlavním klíčem je množství udržovacích jednotek (UJ) jednotlivých správ. 

Tyto udržovací jednotky se vypočítávají v pasportní evidenci železničního svršku, ale to je 

vše, čím v současné době pasportní evidence přispívá ke způsobu rozdělování financí. 

Následující kapitola se proto bude zabývat touto problematikou.   

10.1 Způsob rozdělování financí v rámci údržby železniční dopravní 
cesty  

Samotné provozování železniční dopravní cesty (ŽDC) bylo dříve zabezpečeno 

smlouvou, kterou uzavřela Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) s Českými 

dráhami, a.s (ČD). Tato smlouva se zabývala způsobem zabezpečování provozu ŽDC, 

funkčností i modernizací celého provozu a v neposlední řadě rozvojem v zájmu veřejnosti. 

Ceny za plnění předmětu smlouvy v oblasti provozování a udržování ŽDC byly 

určeny formou dodatku k předmětné smlouvě. K 1. 7. 2008 však došlo k podstatné změně, 

kdy na základě transformace byly všechny kompetence plně převedeny pod SŽDC                 

ve smyslu zák. č. 77/2002 Sb. 

Jen náklady na zajištění provozování a provozuschopnosti ŽDC dosáhly v roce 2010 

celkové výše 14 376 mil. Kč. Tvoří je především náklady vynaložené na smluvní dodávky 

stavebních prací pro údržbu ŽDC. Důležitým finančním zdrojem na údržbu je především 

vlastní rozpočet SŽDC, do kterého spadají příjmy z tržeb (poplatky za použití ŽDC), příjmy 

z prodeje majetku a úvěry. Přímým poskytovatelem financí je Státní fond dopravní 

infrastruktury (SFDI) ve shodě se smlouvou o  finančních dotacích uzavřenou mezi SFDI          

a SŽDC. 

Financování investiční výstavby probíhá především z veřejných zdrojů. 

Nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků v oblasti investiční výstavby jsou i nadále 
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zdroje získané z fondů Evropské unie. V rámci přípravy a realizace investičních akcí          

na ŽDC byl v roce 2010 objem přijatých investičních dotací 14 775 mil. Kč. [49] 

Procentuální podíl z ročního objemu finančních prostředků pro zajištění odborné 

údržby je následující:  

• traťové hospodářství (železniční svršek a spodek) – 55,06 %, 

• budovy – 2,08 %, 

• mosty a tunely – 4,93 %, 

• zabezpečovací a sdělovací zařízení – 20,67 %, 

• elektrozařízení – 17,26 %. 

 

Zásady rozdělování finančních prostředků SŽDC byly přejaty z období před 

transformací ČD. Původní přerozdělovací „klíč“ byl od ČD přejat Správou dopravních cest 

(SDC) od ČD a poté SŽDC. Finanční prostředky se rozdělují podle následujících 

rozhodných kritérií: 

• množství majetku příslušného SDC, determinované celkovým počtem udržovacích 

jednotek (UJ) jednotlivých entit ŽDC, 

• provozní zatížení tratí udané ve vlakových kilometrech, resp. v hrtkm.  

 

Je důležité poznamenat, že uvedené rozdělování finančních prostředků nezohledňuje 

aktuální technický stav ŽDC. 

10.2 Metodika výpočtu udržovacích jednotek železničního svršku 

Jak bylo uvedeno výše, v současné době je metodika udržovacích jednotek pouze 

jedním z podkladů k vyhodnocování a plánování nákladů na železniční dopravní cestu. 

Součástí sytému pasportní evidence v ČR je i výpočet udržovacích jednotek, které jsou 

podkladem pro plánování potřeb hodin, pracovníků a materiálu pro správu železniční 

dopravní cesty, na které navazovaly v minulosti tzv. technicko-hospodářské normy. 

Zejména stav pracovníků na jednotlivých správách je odvozen od počtu udržovacích 

jednotek. Případný pokles nebo zvýšení počtu udržovacích jednotek rozhoduje o propuštění 

nebo nabírání zaměstnanců.  
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Jedna udržovací jednotka představuje jeden metr bezstykové koleje 

neelektrifikované trati bez elektrovodivých spojení s pražci betonovými (případně 

ocelovými) a s následujícími dalšími parametry : 

• skutečné provozní zatížení činí   10 ≤ Ts ≤ 14 mil.hrt / rok, 

• traťová rychlost je   60 < V ≤ 90 km/hod, 

• kolej je v přímé nebo oblouku o poloměru  R > 800 m a ve sklonu do 10 promile 

včetně, 

• doba používání (stáří) HIM činí max. 5 let od roku uvedení do provozu nebo roku 

poslední rekonstrukce či modernizace. 

Koleje s odlišnými parametry se převádí na udržovací jednotky pomocí 

přepočítacích koeficientů, které určují velikost přirážek nebo srážek udržovací jednotky 

podle dále uvedených zásad. Základem ohodnocení jsou následující technické ukazatele      

a parametry: 

• odlišné poměry vzhledem k hodnotám uvedeným v základní definici UJ (směrové    

a sklonové poměry, provozní zatížení, druh pražců), 

• nová technika (bezstyková kolej, elektrifikace, kolejové obvody), 

• místní poměry (znečištěné kolejové lože, zimní podmínky), 

• staniční koleje, výhybky a kolejové brzdy, 

• ostatní objekty (přejezdy a přechody). 

 

UJ se počítají odděleně pro hlavní koleje, staniční koleje a pro výhybky. Podrobný 

výpočet udržovacích jednotek je uveden v příloze č. 3.  

10.2.1 Synkrize metodiky výpočtu udržovacích jednotek 

Metodika výpočtu udržovacích jednotek železničního svršku je velmi nedokonalá, 

což je podmíněno její samotnou filozofií. Výpočet jako takový je determinován opravnými 

koeficienty. Výběr zmíněných koeficientů i určování váhy a kvantifikace se v minulosti 

prováděly pomocí tzv. „kvalifikovaného odhadu“. Nepřihlíží se zde k technickému stavu 

trati, nemluvě o návaznosti na diagnostický systém SŽDC. Působení železničního provozu 

se znázorňuje jen pomocí koeficientů provozního zatížení, aniž by se bral ohled na jeho 

strukturu. Stejně tak scházejí údaje o podstatných faktorech degradačního procesu, jakým  je 

opotřebení jednotlivých konstrukcí jízdní dráhy.   
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Pokud se zabýváme danou problematikou z hlediska statistického a matematického, 

je nutno konstatovat, že věrohodnost výpočtu značně zkresluje stanovení opravných 

koeficientů pomocí skokové formy. Nastane-li potřeba hodnotit účinky provozního zatížení 

na základě začlenění kolejí do příslušných řádů, třeba i nekontinuální formou, pak může 

nastat i superponování zmíněného jevu. Těchto nedokonalostí a chyb metodiky si všímali         

i autoři modifikované metodiky výpočtu udržovacích jednotek, která byla modifikována 

v roce 2008, ale podstatou těchto inovací bylo pouhé zpřesňování dosavadních opravných 

koeficientů, nikoli pokus o změnu filozofie díla. Jakýkoli jiný postoj k řešení této 

problematiky byl v této době dle provozních pracovníků nemyslitelný, a tudíž důrazně 

odmítán. Nicméně již během řešení se došlo k poznání, že by bylo vhodné nahradit 

skokovou formu determinovaných koeficientů exponenciálními funkčními křivkami vyšších 

řádů se značně důvěryhodnějšími vypovídacími schopnostmi. Avšak vzhledem k tomu,             

že výpočetní technika u výkonných jednotek nebyla ještě na potřebné úrovni, nový způsob 

řešení byl zamítnut. Ani důvěryhodnost údajů v prvotní evidenci výkonných jednotek podle 

předpisu SR 79 (S) - Klasifikace výkonů a nákladů ČD [41], z níž se vycházelo při určování 

nových hodnot opravných koeficientů, nebyla zdaleka optimální, jelikož vykazované 

činnosti mnohdy nebyly totožné se skutečností, např. z důvodu existence náhradních výkonů 

v zimním období. 

Z výše uvedeného vyplývá, že optimální směřování finančních prostředků za účelem 

zlepšení technického stavu a užitné hodnoty jízdní dráhy se nemůže řídit metodikou výpočtu 

udržovacích jednotek železničního svršku, protože ta nebere v úvahu skutečnou potřebu 

vyplývající z technického stavu a provozního opotřebení jízdní dráhy.  

Výše nákladů je v současné době určována na základě potřeb traťových a definičních 

úseků, aniž by se určovaly důvody jejich rozdělení, a proto později nelze dohledat příčiny 

závad a poruch. Je velmi nepraktické, že technické informace prvků nejsou v pasportech 

vázány na inventární číslo dlouhodobého majetku. Kolejnice, pražce či lepené izolované 

styky evidované v pasportu mají jedno inventární číslo, a tak najít přesnou příčinu poruchy 

ve vazbě na vynaložené náklady bývá nemožné. 

10.3 Metody a modely pro plánování, hodnocení a prognózování nákladů 
na údržbu ŽDC 

V současné době existují v zahraničí matematické metody pro plánování, hodnocení 

a prognózování nákladů na údržbu železniční dopravní cesty.  
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10.3.1 Metoda Life-Cycle-Costs (LCC) 

Metodu Life-Cycle-Costs (hodnocení nákladů životního cyklu) si vybralo Výzkumné 

a technické centrum Deutsche Bahn AG za účelem posouzení různých typů jízdních drah. 

Postup při výpočtu LCC pro železniční dopravní cestu vymysleli pracovníci Katedry 

železniční dopravní cesty a provozu Technické univerzity v Berlíně. Metoda, která vychází 

z periodických příjmů a výdajů, je začleněna do softwarového nástroje TETrAS (Technical 

and Economical Track Assessment = technické a ekonomické hodnocení koleje). [33]  Díky 

ověřeným simulačním modelům a obsáhlé základně znalostí je možné docela přesně 

předvídat rozsah a čas nákladů na různé nákladové skupiny. Korektní prognóza 

prostřednictvím LCC pro železniční dopravní cestu jako objekt s velmi dlouhou životností 

je možná zásluhou již zmíněného softwarového nástroje TETrAS. Životnost objektu             

se v časové rovině rozdělí do několika fází, a to od jeho vzniku až po definitivní vyřazení.  

Každá fáze odpovídá jednomu úseku životnosti. Náklady, které na ni připadnou, se začlení 

do výpočtu LCC, čímž se přihlédne nejen k vzniklým nákladům, ale zároveň se garantuje            

i jejich průběžná průhlednost.  

Tento modulově vypracovaný systém obsahuje potřebné nástroje pro řešení 

rozmanitých jednoznačně zadaných otázek technicko-hospodářského charakteru. 

Komunikace probíhá prostřednictví ústřední databanky. 

Zmíněná metoda slouží k posouzení investičních objektů, jedná se o komplexní 

způsob hodnocení nákladů, které mají vztah k investičnímu objektu, tudíž nákladů 

týkajících se provozu, údržby i likvidace. Při hodnocení se vychází z rozboru jak veškerých 

příjmů, tak vydání, jež mají souvislost s investičním objektem ve všech fázích jeho 

životního cyklu. [44, 12, 21, 23, 29 ] 

10.3.2 Fuzzy logika 

Mezi úspěšné metody, jichž se používá už mnoho let a jež například zjišťují cykly 

pro propracování kolejí, patří fuzzy logika. Její výhodou je, že se dá použít i v případě 

nejistých výstupů. Fuzzy množiny doplňují klasickou nauku o množinách o mezihodnoty 

nacházející se mezi ano a ne. Chceme-li přes to všechno provést hodnocení, je nutno mít 

k dispozici odhad nákladů, životnost a také množství opravných opatření. [48]   

Prostřednictvím fuzzy logiky si vytvoříme systémový soubor pravidel, který stanoví 

spojitost mezi vstupními veličinami a výsledkem. Na začátku se pro každou vstupní veličinu 
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připraví několik příslušnostních funkcí, někdy se jim říká lingvistické členy. Jelikož se zde 

provádí početní operace s běžnými fuzzy množinami, příslušnostní hodnoty jedné 

příslušnostní funkce se nacházejí mezi hodnotami  0 a 1. Nakolik je vlivová šířka              

(tj. vzdálenost mezi oběma nulovými hodnotami) užší, natolik je vstupní hodnota ostřejší 

(přesnější).  Lingvistické členy jedné vstupní veličiny se sumarizují do jedné lingvistické 

proměnné, které se taktéž říká signální kanál. Je prokázano, že trojúhelníkový nebo 

lichoběžníkový tvar je pro znázornění lingvistických členů absolutně dostatečný. Každou 

lingvistickou proměnnou lze odvodit jednou analytickou funkcí. Sloučením lingvistických 

proměnných vznikne sestava několika vstupních veličin. Poté je nutné vytvořit systém 

inferenčních pravidel, čili jejich základnu, jež vytváří zpracovatelský předpis. [2]  Ten pak 

slouží ke zpracování fuzzyfikované přesné vstupní hodnoty do přesných výstupních hodnot, 

jako jsou nápravová síla, dynamický součinitel, roční provozní zatížení hrtkm/km, druh 

svršku, vstupní jakost štěrku nebo rychlost vozidel. 

Závěrem Fuzzy logiky je metoda, prostřednictvím které lze účinně analyzovat           

a stejně tak prognózovat náklady životního cyklu objektů, jež jsou zákonitě vystaveny 

opotřebení. Vzniklou základnu pravidel lze postupně zdokonalovat až k dostatečně 

přesnému zobrazení skutečností.  Pro cejchování báze pravidel je třeba připravit nezbytná 

provozní data. 

Cílenými variantami vstupních parametrů je simulovatelné chování systému. Tento 

systém je možné postupně obohacovat o poznatky z dalšího výzkumu železničního svršku, 

zejména pak z okruhu vývoje opotřebení jeho jednotlivých součástí.  

10.3.3 Model Speed Factored Gross Tonnage (SFGT) 

Jednou z metodik kalkulace nákladů často používaných pro stanovení přírůstkových 

nákladů na traťovou údržbu jak pro nákladní, tak pro osobní vlaky, je model Speed Factored 

Gross Tonnage (SFGT), původně vyvinutý pro Úřad plánování železničních služeb (RSPO) 

při Federálním výboru pro obchod USA. Úřad byl pověřen stanovením přiměřených náhrad 

železnicím provozujícím výhradně nákladní dopravu za přístup osobních vlaků cizích 

dopravců na jejich dopravní cestu. Model SFGT byl vyvinut k poskytnutí metodiky          

pro rozdělení nákladů na traťovou údržbu mezi nákladní a osobní vlaky. SFGT byl založen 

na výsledcích práce realizované Sdružením amerických železničních inženýrů (AREA). 

Tato práce, v podstatě průřezová analýza železnic 1. třídy, se pokoušela vytvořit křivky 
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vztahů mezi provozním zatížením a náklady na traťovou údržbu pro skupiny železničních 

společností s podobnou konstrukcí svršku a do určité míry i podobným typem provozu. 

10.3.4 Model degradace součástí železničního svršku pro plánování traťové údržby 

Dopravní technologická centra (TTC) a železniční společnost Union Pacific (USA) 

zakončily společný vývoj modelu degradace (zhoršování) rozhodujících součástí 

železničního svršku (pražců, kolejnic, upevnění, kolejového lože), jehož cílem bylo získat 

spolehlivý prostředek založený na vědeckých poznatcích pro efektivní plánování údržby 

tratí. Vyvinutý model je součástí souboru software RTLM (Railway Track Life-Cycle 

Model = model životního cyklu koleje), který je používán pro předpověď zhoršování stavu 

jednotlivých součástí koleje, plánování údržby a analýzu nákladů na údržbu. RTLM 

zahrnuje řadu degradačních modelů k predikci ojetí kolejnic a kol, míry nárůstu vad 

kolejnic, nárůstu únavových vad, zhoršování stavu dřevěných pražců, výhybek, kolejového 

lože a geometrické kvality koleje pro danou kolej, provoz, prostředí a strategii údržby.      

Na základě analýzy historie výskytu významných vad může model stanovit pro určitý 

soubor provozních podmínek počet výskytu těchto vad za jeden rok a průměrnou životnost 

součástí. [32, 46, 22, 29] 

Je nutno zmínit, že vývoj těchto systémů je teprve v počátcích a chybí jak zkušenosti 

s jejich používáním, tak dlouhodobější hodnocení a ověření výsledků práce s nimi, ale také 

záměrné neuvádění důležitých nebo podrobnějších informací z obchodních a konkurenčních 

důvodů. Cílem disertační práce není ověřování těchto modelových metod ani hledání 

matematických funkcí schopných popsat zhoršování stavu jednotlivých součástí 

železničního svršku. Uvedení metod má pouze informativní charakter pro modernizaci 

pasportní evidence železničního svršku.  

10.4 Závěr 

Na základě podrobného průzkumu lze konstatovat, že v ČR skutečně chybí systém, 

jehož výstupy by sloužily k automatickému určování výše prostředků, jež se mají vkládat       

do železničního provozu na základě technického stavu železniční dopravní cesty, který           

by zohledňoval opotřebení a technický stav jednotlivých prvků (opotřebení a technický stav 

má vliv na četnost provozních poruch a zvyšující se nároky na údržbu). Z tohoto důvodu          

se v praxi běžně stává, že zánovní úseky se modernizují a silně poškozené úseky                 

se nechávají bez povšimnutí. K vytvoření výše uvedeného systému by mohla sloužit 
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pasportní evidence železničního svršku, pokud by se do pasportu začlenila možnost 

evidovat aktuální technický stav prvků a příčiny poruch ve vazbě na vynaložené náklady. 

Takový systém by mohl sloužit jako zdroj informací o vlivech provozu na stav a opotřebení 

jízdní dráhy pro potřeby plánování zdrojů, optimální rozdělení prostředků a v neposlední 

řadě pro vhodné nastavení výše poplatků za používání ŽDC, přičemž kritické meze              

by tvořilo docílení maximální míry zisku při jejím provozování na straně jedné a maximální 

uspokojení zákazníka – uživatele dopravní cesty – na straně druhé. 

V současné době se všechny informace o technickém stavu ŽDC vedou v systému 

SORUT (Systém operativního řízení údržby tratí), který umožňuje pro naplnění povinností 

vlastníka dráhy vést nejméně po dobu pěti let evidenci o stavu tratí (tab č. 7). Cílem systému 

je vytvořit a trvalým způsobem evidovat uspořádanou evidenci údajů o stavu tratí                   

a doplňujících údajů o jejich využívání. Zdrojem uvedených údajů jsou výstupy 

diagnostického systému (např. měřícím vozem pro železniční svršek, data z georadaru, 

elektronická pojízdná rozchodka, ultrazvuková defektoskopie) a manuálním způsobem 

vedené informace o výsledcích kontrolní činnosti (revize výhybek, měření dilatačních spár, 

ruční měření GPK). Systém operativního řízení údržby tratí SORUT je používán pouze            

pro sběr dat a jejich evidenci. Systém je provozován na traťových okrscích a na správách 

tratí. Některá data jsou předávána do centra pro celosíťové zpracování a vyhodnocení 

(například defektoskopické vady a lomy kolejnic se shromažďují a vyhodnocují v Hlavním 

defektoskopickém středisku v Praze). Systém nemá vazbu na přidělování finančních 

prostředků pro odstraňování evidovaných závad. 

Tab 7: Druhy diagnostického a kontrolního systému na ŽDC v ČR 

Druh diagnostiky a měření Cyklus  Zajišťuje Stanoveno 
dokumentem 

Defektoskopie - nedestruktivní 
kontrola kolejnic, srdcovek, 

jazyků 

3 x - 1 x ročně tratě v 
rychlostním pásmu 4 - 2 

SDC Vyhl.177/1995 
a ČD S 2/3 

Měření geometrických 
parametrů koleje (GPK) 

3 x - 1 x ročně dle 
zařazení do rychlostního 

pásma 

TÚDC Vyhl.177/1995 
a ČD S 2/3 

Kontrola prostorové 
průchodnosti 

1 x za 2 roky TÚDC a 
SDC 

Vyhl.177/1995 
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Pokud by se vytvořilo jednotné systémové prostředí, kde by se informace                           

o technickém stavu v systému SORUT rozšířily a propojily s pasportní evidencí 

železničního svršku, vznikla by databáze tvořící základ systému, jehož výstupy by sloužily 

k automatickému určování výše prostředků, jež se mají vkládat do železničního provozu          

na základě technického stavu železniční dopravní cesty.  

Pro takovouto analýzu jsou potřebné následující údaje o: 

• finančních nákladech (výzkum a vývoj, stavba, údržba, rušení provozu, obnova), 

• konstrukci železničního svršku (kolejnice, upevnění, pražce, druh pevné jízdní 

dráhy, tloušťka kolejového lože), 

• provozním zatížení (druhy vlaků, nápravové síly, rychlosti, druh a stav podvozků), 

• provozním chování u jednotlivých komponentů ŽDC (např. výskyt lomů kolejnic, 

vývoj opotřebení pevné jízdní dráhy, poklesy kolejového lože), 

• opravných výkonech na železničním svršku, 

• životnosti jednotlivých komponentů železničního svršku. 

 

Systém pro rozdělování finančních zdrojů, vyhodnocování, plánování, sledování 

nákladů a produktivity je možno vytvořit za těchto podmínek: 

• přiřazení inventárního čísla dlouhodobého majetku nebo jiného identifikátoru            

ke každému prvku pasportu železničního svršku (velké množství prvků je vedeno 

pod jedním inventárním číslem, čímž nelze přesně dohledat příčiny poruch ve vazbě 

na vynaložené náklady), 

• sjednocení pasportní evidence železničního svršku a systému SORUT do jednoho 

databázového prostředí tvořícího základ pro plánování údržby a oprav, 

• rozšířit informace vedené v systému SORUT o opravných výkonech na železničním 

svršku a životnosti jednotlivých komponentů železničního svršku, 

• vytvořit databázové prostředí provozního zatížení (druhy vlaků, nápravové síly, 

rychlosti, druh a stav podvozků) se současným přiřazením k tratím a definičním 

úsekům, aby bylo možno vyhodnotit vlivy provozního zatížení na prvky 

železničního svršku  

• rozúčtovat náklady tak, aby je bylo možné přiřadit až do úrovně jednotlivých prvků 

evidovaných v pasportech, 
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• vytvoření celosíťového prostředí a možnost získávat on-line informace v kteroukoliv 

denní nebo noční dobu (díky síti internet). 

 

Pokud by byly splněny tyto podmínky, lze s využitím takovéto databáze vypočítat 

hodnoty ojetí a závad v obloucích a přímých úsecích a předpovídat životnost kolejnic. 

Rovněž by se daly zjišťovat možné vztahy ke stupni ojetí a vad kolejnic takových faktorů, 

jako je poloměr oblouku, sklon, provozní zatížení, mazání, tvar a jakost kolejnic. Systém            

by mohl  identifikovat úseky se špatným stavem geometrie koleje a kontrolovat efektivitu          

a účinnost provedených udržovacích a opravných prací. Vedoucí pracovníci mohou rovněž 

získat okamžitý přehled o celkové kvalitě geometrie koleje. Software může vyhledávat 

úseky a místa, kde je kvalita geometrie mimo normu nebo zobrazit celkové statistiky kvality 

koleje ve srovnání s cílovými hladinami a vývojovým trendem. Rovněž by takovýto systém 

umožňoval kvantifikaci efektivity provedených opravných a udržovacích prací. Díky tomu 

lze volit nejvíce efektivní způsoby prací tam, kde budou přinášet největší užitek, a naopak 

identifikovat příčiny neefektivní práce. Výsledkem je zvyšování efektivity prací                

při snižování nákladů. Systém by dále umožňoval filtrovat práce prováděné v minulosti              

za účelem vyhodnocení efektivity konkrétních technologií, strojů, zhotovitelů, tvarů 

kolejnic, druhů pražců atd. Mohly by být rovněž sestaveny seznamy lokalit nesplňujících 

předepsané nebo stanovené hodnoty, umožňující uživateli podrobnou identifikaci příčin 

nežádoucích jevů. Charakteristiky o výkonech a efektivitě jednotlivých technologií mohou 

být proto shromážděny a využity pro plánovací a prognózovací funkce. Na základě 

takových informací by bylo možno plánovat optimální směřování finančních prostředků. 

Nabízí se rovněž možnost propojení na katalogové databáze výrobků, čímž by nám systém 

mohl poradit, jaký zvolit ideální produkt pro nápravu nevyhovujícího stavu, kdo je 

dodavatelem, cenové relace apod. Do jaké míry se celá věc rozvine je pochopitelně otázkou 

času, financí, ale především lidské vůle a trpělivosti tuto problematiku řešit a dále rozvíjet. 
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11 CELKOVÁ BILANCE VÝSLEDKŮ DISERTACE 

1. Na základě provedené explorace a analýzy systémů a principů evidence železničního 

svršku lze konstatovat, že systém vykazuje následující nedostatky: 

 

• Nedokonalý systém polohových a délkových vlastností   

Podrobněji rozebráno v kapitole č. 6. 

 

• Aktuálnost dat v systémech  

V současné době je velmi palčivým problémem aktuálnost dat vzhledem k aktuálním 

úpravám v provozu na tratích. Neexistuje princip, jak zajistit, aby data k výročním 

kampaním, popsaným v kapitole č. 4, byla aktuální. Jedno z možných řešení             

se nabízí v propojení se systémem SORUT. Při propojení pasportu a SORUTu         

by každý zpracovatel pasportu získal aktuální informace o rozsahu změny 

v železničním svršku a mohl je okamžitě opravit. Ideální by bylo vytvoření 

algoritmu, který by tuto operaci provedl automaticky. 

 

• Extrémní složitost systémů pro zpracovatele pasportu   

Systémy a principy jsou tak složité, že školení zpracovatelů pasportu trvá 2 roky,    

než jsou schopni samostatně pracovat se systémy pasportizace ŽSv. To je 

nepřijatelné vzhledem k velké fluktuaci zaměstnanců na těchto pozicích. Je nutno 

systém zjednodušit, aby bylo možno pracovat intuitivně. 

 

• Velké množství ručních vstupů  

Data, která obsahují jiné úlohy informačních systémů SŽDC, jsou opisována             

a vkládána ručně zpracovateli do pasportu ŽSv. Nutno dořešit zautomatizování 

přejímky dat z jiných úloh informačních systémů SŽDC (např. zařazení kolejí           

a výhybek do řádů, provozní zatížení kolejí).  Při jakékoli změně či smazání prvku 

musí zpracovatel pracně upravit a uspořádat ZKT i supertrasy, což extrémně 

zpomaluje plnění a obsluhu pasportu. I jen samotné sestavení ZKT vyžaduje                  

od zpracovatele nakreslení schématu a jednotlivých prvků a poté jednotlivé prvky 
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hledat v databázi a skládat je. Změny dat o objektech zařazených do kolejových tras 

ovlivňují i popis supertras. Proto před každým zpracováním dat vyžadujícím                    

na vstupu data o supertrasách musí být provedena aktualizace souboru supertras.           

Ta se musí provést navíc v případech změny některého z klasifikačních kritérií 

samotných supertras (zařazení, změny uživatelského označení, dopravní specifikace, 

přeřazení mezi účelové apod.). Změny v supertrasách obdobně ovlivňují účelové 

supertrasy vytvořené z těchto supertras nebo jejich částí, což je vše velmi pracné a 

nevyhovující. 

 

• Nemožnost on-line získávat informace v kteroukoliv denní nebo noční dobu  

Veškeré poskytování informací závisí pouze na zpracovateli pasportní evidence.  

Bez tohoto pracovníka není možno získávat aktuální informace a výstupy                         

o železničním svršku. 

 

• Pouze lokální databáze   

Data jsou přístupná pouze lokálnímu správci. Ostatní uživatelé mohou pozorovat 

změnu až při zveřejnění dat při výročních kampaních popsaných v kapitole č. 4. 

Nutno databáze zpřístupnit v síťové verzi.  

 

• Chybějící grafické prostředí  

Nedostatkem pasportu je přítomnost pouze databázového prostředí a absence 

grafického prostředí zobrazujícího jednotlivé prvky, kolejové trasy a supertrasy. 

Dále by toto grafické prostředí urychlilo práci s daty a poskytlo kontrolu naplněnosti 

dat jak v hlavních kolejích, tak především ve vedlejších a staničních kolejích.              

Při modernizaci je nutno vytvořit grafické prostředí a algoritmy, které by celou věc 

zautomatizovaly. 

 

• Systém uchovává pouze aktuální data  

Systém eviduje pouze aktuální data a nelze tak získat informace o provedených 

změnách v minulosti. Historická data jsou užitečná zejména pro provozní 
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pracovníky, kteří mohou z vědomosti o předchozích stavebních úpravách určit 

příčinu aktuální závady.  

 

• Anachronická technologie plnění dat  

Není možno interaktivní plnění dat s využitím schémat železniční sítě. Vše se 

provádí ručně. Nabízí se i možnost zautomatizovat plnění údajů z datových nosičů 

poskytnutých projektanty nových staveb, kde je již velká část údajů o železničním 

svršku vedena ve formalizovaných tabulkách. 

 

• Nepropojenost databází s mapovým podkladem  

V tomto případě připadají v úvahu především mapy v analogové (lépe digitální) 

formě, kresby 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. 

 

• Zpracování v zastaralém systému DOS  

Programové prostředí v systému DOS činí již dnes značné problémy zejména 

s kompatibilitou navazujících informačních systémů a s tím souvisejí problémy             

se zastaralým plněním dat. Nový systém musí být postaven na platformě MS 

Windows, výstupy musí být umožněny ve formátu MS Office a grafické nástroje 

musí být použitelné pro software AutoCAD, MapInfo, Microstation. 

 

• Inkoherence informací PŽSv v několika aplikacích  

Informace o jednotlivých prvcích jsou roztříštěny v několika databázích                       

bez možnosti jednoduchého přehledu o konkrétním prvku. Je nutné vstupovat                 

do mnoha aplikací pro ucelenou informaci. Tento stav vyvolává další problém 

v náročnosti výpočtů. Změny v datech, např. v hlavní koleji v PŽSv, které se mají 

projevit v nákresném přehledu, vyžadují výpočty trvající několik hodin, než se 

provedou exporty mezi jednotlivými programy. 

 



- 108 - 

2. Podmínky pro využití nástroje GIS jako prostředku pro modernizaci pasportu          

a zpřístupnění dat o železničním svršku 

 

• propojení databází pasportu železničního svršku s digitálním mapovým podkladem,  
 

• sjednocení pasportní evidence železničního svršku a systému SORUT do jednoho 
databázového prostředí, 
 

• vytvoření systémového prostředí zpracovávající takovouto databázi, 
 

• možnost do systému zaznamenávat všechny provedené opravy a udržovací práce, 
 

• vytvoření funkční webové mapové služby, 
 

• vytvoření celosíťového prostředí a možnost on-line získávat informace v kteroukoliv 
denní nebo noční dobu (díky síti internet). 
 

Pokud by se propojila databáze pasportu železničního svršku s daty měření 

geometrie koleje ze systému SORUT, jak je podrobněji popsáno v kapitole č. 10.4,                     

a s digitálními mapovými podklady, lze takovéto spojení využívat k navigování                  

ke konkrétním závadám. Navíc by provozní pracovníci (traťmistři) mohli zaznamenávat 

skutečný stav pomocí přenosného systému, který zahrnuje i počítač s grafickým výstupem           

a přijímač. S dnešním rozvojem ultratenkých PC tabletů lze něco takového lehce realizovat. 

Údaje o koleji by byly digitálně zaznamenávány namísto ručního zapisování při současném 

záznamu polohy pomocí zeměpisné šířky a délky založené na počítačově zpracovaných 

mapových podkladech a umožňující přiřadit každému objektu na trati přesnou zeměpisnou 

šířku a délku. Tyto systémy by nakonec mohly s mnohem větší přesností nahradit dosavadní 

systémy staničení. 

Evidenční záznam může být pořízen provozním pracovníkem přímo v koleji               

a předán dalším uživatelům systému bez přenosových chyb a s menší pracností                     

ve zpracování dat.  

U takovéhoto systému by bylo možno jen kliknutím zobrazit všechny typy závad 

zjištěných provozními pracovníky a kontrolními systémy. U každé závady by mohly být,             
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s pomocí barevných kódů, vyznačeny jejich druh a závažnost. Kapacita databáze                        

by umožňovala uživatelům přístup k integrovaným plánům kolejišť, datům o historii 

udržovacích prací a zásobách, hlášením o tratích a jejích součástech a údajům o parametrech 

kolejí. Součástí systému by mohly být projektové dokumentace, dokumentace skutečného 

provedení stavby a neméně důležité dokumentace uvedení do provozu, zejména jejich 

opomíjené elementy [5]. Zahrnovala by komplexní plánování kontrol, vytváření pracovních 

příkazů a nabídku zbytného materiálu. Vedoucí pracovník by mohl prostřednictvím 

takovéhoto systému dávat pracovním četám příkazy k opravám závad a zaznamenávat 

všechny provedené opravy a udržovací práce. Systém by udržoval a aktualizoval všechny 

plány kolejí a kolejišť, které by byly přístupné na obrazovce, takže by se daly prohlížet                 

a v případě potřeby zvětšovat potřebné detaily přímo na trati.  

V současnosti je jediným poskytovatelem informací o datech železničního svršku jen 

samotný zpracovatel pasportu ŽSv, což klade obrovský nárok na vytíženost zpracovatele. 

Každý, kdo potřebuje nějaká data o železničním svršku, musí kontaktovat zpracovatele 

pasportu, který mu informace poskytne. Ztrácí se tak efektivita práce na samotné 

pasportizaci. Využití nástroje GIS 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 budou poskytována,     

si může SŽDC nadefinovat. Odstraní se tak obrovská 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. 

stáří, datum oprav, druh a tvar svršku, traťová rychlost, směrové a sklonové poměry, poloha 

a typ přejezdů) 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 obsahující statisíce dat o železničním 

svršku, ve kterém se vyzná jen zpracovatel pasportu, ale jako mocný nástroj pro efektivní 

plánování údržby a predikci budoucího vývoje železniční dopravní cesty. 
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3. Zásady modernizace ve vztahu k směrnici EU INSPIRE 

Obecný datový model INSPIRE požaduje, aby všechny prostorové objekty měly 

jednoznačný identifikátor a aby byl tento identifikátor trvalý. Proto bude nutno vytvořit 

pravidla pro vytváření takovéhoto jedinečného identifikátoru každého prvku 

vysledovatelného v rámci celé infrastruktury. Pokud budou tyto podmínky zahrnuty                     

do zásad modernizace, nebude nutno extrémně pracně vyvíjet specializovanou software 

podporu při vytváření „INSPIRE-standardizovaných“ dat, což ušetří nemalé finanční 

prostředky a zároveň umožní rychlou, téměř on-line aktualizaci celé databáze INSPIRE.  

Metodika geometrického a topologického popisu ŽDC používaná v IS SŽDC 

vychází ze stejných principů jako INSPIRE. Obě jsou tedy z tohoto hlediska v zásadě 

kompatibilní. Poněkud jinak je tomu s atributovou stránkou. V tomto směru je informační 

obsah IS SŽDC v oblasti orientované na údržbu sítě o několik řádů bohatší než INSPIRE,             

na druhé straně mu ale některé dopravní atributy chybí. Proto je nutno v zásadách 

modernizace pasportu železničního svršku tyto atributy doplnit. Jedná se o tyto atributy : 

• podmínky omezení přístupu na dopravní cestu (ve smyslu vlastnických                        

a technických podmínek a speciálně ve vztahu k vozidlům),  

• stavební stav úseku dopravní cesty (projektovaný, provozovaný, zrušený atd.),  

• směr dopravního toku po úseku dopravní cesty,  

• vertikální úroveň (povrchová, visutá, podzemní),  

• způsob použití železniční dopravní cesty (nákladní, osobní, smíšená, příměstská ),  

• návrhová rychlost (u nás se nepoužívá, za to jsou evidovány 4 i více různých 

provozních rychlostí podle druhu dopravy a konstrukce grafikonu vlakové dopravy, 

proto i tento detail je třeba dořešit),  

• počet kolejí (přesná hodnota a vyjádření, zda jde o minimum, maximum či průměr),  

• elektrifikace trati (pouze jako boolovská hodnota ano – ne, bez vyjádření 

podrobností trakce – napětí, frekvence), 

• metadata o metadatech (e-mail, organizace, datum vzniku, jazyk metadat),  

• identifikace dat (název, abstrakt, typ, URL, identifikátor, jazyk dat),  

• klasifikace (dle INSPIRE),  

• klíčová slova (INSPIRE Data Theme, GEMET, klíčové slovo, referenční datum),  

• geografický rozsah (minimální pravoúhelník souřadnic ohraničující popisovaný 

objekt),  
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• časový rozsah (udání začátku a konce platnosti popisovaných dat, datum publikace, 

revize, vzniku),  

• kvalita dat (původ dat, ekvivalentní měřítko, vzdálenost, jednotky měření),  

• validita (název, datum, výsledek, komentář),  

• organizace (e-mail, organizace, role), 

• vytvoření jednoznačného identifikátoru každého prvku vysledovatelného v rámci 

celé infrastruktury. 

 

4. Zásady modernizace ve vztahu k polohovým a délkovým vlastnostem 

Systém popisu polohových vlastností kolejových tras a jejich jednotlivých prvků                

je základním kamenem pasportní evidence železničního svršku. V disertační práci byla 

vytvořena hypotéza, že tento systém vykazuje chyby, kterými jsou zkreslené skutečné délky 

vedlejších a staničních kolejí, pokud se nacházejí v úhelném odklonění od definiční koleje 

vlivem výhybkových konstrukcí a rozdílných směrových vlastností. Všechny výpočty jsou 

tak zatíženy systematickými chybami závisejícími zejména na kvalitě popisu tratí                  

a rozsahu zakřivených úseků, což způsobuje finanční škody jak v oblasti rekonstrukcí tratí, 

tak v přerozdělovaní finančních prostředků jednotlivým správám železniční dopravní cesty      

a v plánování potřeb hodin, pracovníků a materiálu. 

Disertační práce prokázala velmi důležitou skutečnost, že systém polohových                     

a délkových vlastností kolejí v pasportní evidenci železničního svršku je nepřesný.                    

Na základě tohoto chybného systému polohových a délkových vlastností, tak fyzicky 

existuje v České republice větší množství délek kolejí než je oficiálně vedeno. Jedná se 

zejména o koleje, které nejsou hlavní. Rozdíl hodnot se dle experimentu  průměrně 

pohybuje kolem 2,4 %. Dle výroční zprávy SŽDC v roce 2011, jenž vychází z pasportní 

evidence železničního svršku, se na území České republiky nachází 11 521 km hlavních 

kolejí a 4 031 km ostatních kolejí. Pokud bychom uvažovali s hodnotou 2,44 %, která byla 

prokázaná v experimentu, jedná se o 9 836 m více ostatních kolejí, než je uvedeno dle 

výroční zprávy SŽDC. Toto zjištění má vážné finanční a organizační důsledky, které                  

by měla SŽDC urychleně řešit. V disertační práci byl vytvořen metodický výpočet pro 

výpočet skutečné délky kolejí, který může být použit pro řešení tohoto problému. Jeho 

správnost byla ověřena skutečným měřením v in situ.  
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5. Zásady modernizace ve vztahu k plánování a vyhodnocování nákladů 

Na základě podrobného průzkumu lze konstatovat, že v ČR skutečně chybí systém, 

jehož výstupy by sloužily k automatickému určování výše prostředků, jež se mají vkládat     

do železničního provozu na základě technického stavu železniční dopravní cesty, který             

by zohledňoval opotřebení a technický stav jednotlivých prvků (opotřebení a technický stav 

má vliv na četnost provozních poruch a zvyšující se nároky na údržbu). Z tohoto důvodu se 

běžně v praxi stává, že zánovní úseky se modernizují a silně poškozené úseky se nechávají 

bez povšimnutí. K vytvoření výše uvedeného systému by mohla sloužit pasportní evidence 

železničního svršku, pokud by se do pasportu začlenila možnost evidovat aktuální technický 

stav prvků a příčiny poruch ve vazbě na vynaložené náklady. Takovýto systém by mohl 

sloužit jako zdroj informací o vlivech provozu na stav a opotřebení jízdní dráhy pro potřeby 

plánování zdrojů, optimální rozdělení prostředků a v neposlední řadě pro vhodné nastavení 

výše poplatků za používání ŽDC, přičemž kritické meze by tvořilo docílení maximální míry 

zisku při jejím provozování na straně jedné a maximální uspokojení zákazníka – uživatele 

dopravní cesty – na straně druhé. 

V současné době se všechny informace o technickém stavu ŽDC vedou v systému 

SORUT (Systém operativního řízení údržby tratí), který umožňuje pro naplnění povinností 

vlastníka dráhy vést nejméně po dobu pěti let evidenci o stavu tratí. Zdrojem uvedených 

údajů jsou výstupy diagnostického systému (např. měřícím vozem pro železniční svršek, 

data z georadaru, elektronická pojízdná rozchodka, ultrazvuková defektoskopie)                   

a manuálním způsobem vedené informace o výsledcích kontrolní činnosti (revize výhybek, 

měření dilatačních spár, ruční měření GPK). Systém nemá vazbu na přidělování finančních 

prostředků pro odstraňování evidovaných závad. 

Pokud by se vytvořilo jednotné systémové prostředí, kde by se informace                       

o technickém stavu v systému SORUT rozšířily a propojily s pasportní evidencí 

železničního svršku, vznikla by databáze tvořící základ systému, jehož výstupy by sloužily 

k automatickému určování výše prostředků, jež se mají vkládat do železničního provozu              

na základě technického stavu železniční dopravní cesty.  

Pro takovouto analýzu jsou potřebné následující údaje o: 

• finančních nákladech (výzkum a vývoj, stavba, údržba, rušení provozu, obnova), 

• konstrukci železničního svršku (kolejnice, upevnění, pražce, druh pevné jízdní 

dráhy, tloušťka kolejového lože), 
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• provozním zatížení (druhy vlaků, nápravové síly, rychlosti, druh a stav podvozků), 

• provozním chování u jednotlivých komponentů ŽDC (např. výskyt lomů kolejnic, 

vývoj opotřebení pevné jízdní dráhy, poklesy kolejového lože), 

• opravných výkonech na železničním svršku, 

• životnosti jednotlivých komponentů železničního svršku. 

 

Systém pro rozdělování finančních zdrojů, vyhodnocování, plánování, sledování 

nákladů a produktivity je možno vytvořit za těchto podmínek: 

• přiřazení inventárního čísla dlouhodobého majetku nebo jiného identifikátoru ke 

každému prvku pasportu železničního svršku (velké množství prvků je vedeno              

pod jedním inventárním číslem, čímž nelze přesně dohledat příčiny poruch ve vazbě                

na vynaložené náklady), 

• sjednocení pasportní evidence železničního svršku a systému SORUT do jednoho 

databázového prostředí, tvořícího základ pro plánování údržby a oprav, 

• rozšířit informace vedené v systému SORUT o opravných výkonech na železničním 

svršku a životnosti jednotlivých komponentů železničního svršku, 

• vytvořit databázové prostředí provozního zatížení (druhy vlaků, nápravové síly, 

rychlosti, druh a stav podvozků) se současným přiřazením k tratím a definičním 

úsekům, aby bylo možno vyhodnotit vlivy provozního zatížení na prvky 

železničního svršku, 

• rozúčtovat náklady tak, aby je bylo možné přiřadit až do úrovně jednotlivých prvků 

evidovaných v pasportech, 

• vytvoření celosíťového prostředí a možnost on-line získávat informace v kteroukoliv 

denní nebo noční dobu (díky síti internet). 

 

Pokud by byly splněny tyto podmínky, lze s využitím takovéto databáze vypočítat 

hodnoty ojetí a závad v obloucích a přímých úsecích a předpovídat životnost kolejnic. 

Rovněž by se daly zjišťovat možné vztahy ke stupni ojetí a vad kolejnic takových faktorů, 

jako je poloměr oblouku, sklon, provozní zatížení, mazání, tvar a jakost kolejnic. Systém           

by mohl  identifikovat úseky se špatným stavem geometrie koleje a kontrolovat efektivitu          

a účinnost provedených udržovacích a opravných prací. Vedoucí pracovníci mohou rovněž 

získat okamžitý přehled o celkové kvalitě geometrie koleje. Software může vyhledávat 
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úseky a místa, kde je kvalita geometrie mimo normu, nebo zobrazit celkové statistiky 

kvality koleje ve srovnání s cílovými hladinami a vývojovým trendem. Rovněž by takovýto 

systém umožňoval určit množství efektivity provedených opravných a udržovacích prací. 

Díky tomu lze volit nejvíce efektivní způsoby prací tam, kde budou přinášet největší užitek, 

a naopak identifikovat příčiny neefektivní práce. Výsledkem je zvyšování efektivity prací 

při snižování nákladů. Systém by dále umožňoval filtrovat práce prováděné v minulosti              

za účelem vyhodnocení efektivity konkrétních technologií, strojů, zhotovitelů, tvarů 

kolejnic, druhů pražců atd. Mohly by být rovněž sestaveny seznamy lokalit nesplňujících 

předepsané nebo stanovené hodnoty, umožňující uživateli podrobnou identifikaci příčin 

nežádoucích jevů. Charakteristiky o výkonech a efektivitě jednotlivých technologií mohou 

být proto shromážděny a využity pro plánovací a prognózovací funkce. Na základě 

takových informací by bylo možno plánovat optimální směřování finančních prostředků. 

Nabízí se rovněž možnost propojení na katalogové databáze výrobků, čímž by nám systém 

mohl poradit, jaký zvolit ideální produkt pro nápravu nevyhovujícího stavu, kdo je 

dodavatelem, cenové relace, apod. Do jaké míry se celá věc rozvine je pochopitelně otázkou 

času, financí, ale především lidské vůle a trpělivosti tuto problematiku řešit a dále rozvíjet. 
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12  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Jak bylo uvedeno v úvodu, problematika pasportizace leží v praxi často jen na okraji 

zájmu, je opomíjena a nevěnuje se jí dostatečná pozornost. S tím souvisí i neochota 

vrcholového managementu poskytnout na tuto problematiku finanční zdroje, které jsou 

existenčně důležité pro její rozvoj. Je proto chvályhodné, že se vrcholový management 

SŽDC rozhodl zmodernizovat pasportní evidenci železničního svršku v České republice.  

Disertační práce stanovila zásady modernizace, které lze využít okamžitě v praxi             

a navíc se závěry této práce mohou využít pro plánovanou modernizaci SŽDC. Na základě 

podrobné analýzy systémů a principů celé problematiky pasportní evidence železničního 

svršku disertační práce identifikovala současné problémy a navrhla zásady, jakými se 

mohou tyto problémy odstranit a použít pro budoucí vývoj. V této souvislosti disertační 

práce na základě experimentu v in situ ověřila hypotézu, že současný systém polohových            

a délkových vlastností prvků je nedokonalý, což má vážné finanční a organizační důsledky. 

Disertační práce prokázala, že na základě nepřesného systému polohových a délkových 

vlastností železničního svršku existuje v České republice fyzicky větší množství délek 

kolejí, než je oficiálně vedeno. Jedná se zejména o koleje, které nejsou hlavní (ostatní 

koleje). Rozdíl hodnot se dle experimentu průměrně pohybuje kolem 2,4 %. V disertační 

práci je navržen metodický výpočet pro skutečnou délku kolejí, který může být použit            

pro řešení tohoto problému. Jeho správnost byla ověřena skutečným měřením v in situ.  

Tato práce nestanovila jen zásady pro řešení současných problémů a nedokonalostí, 

ale také ukázala, jakým způsobem zmodernizovat pasportní evidenci železničního svršku, 

aby sloužila jako zdroj informací o vlivech provozu na stav a opotřebení železničního 

svršku, prognózování dalšího vývoje technického stavu a k plánování optimálního 

směřování finančních prostředků, jelikož takovýto systém v ČR skutečně chybí. Tím           

by bylo možno pasportizovaná data využít pro efektivní plánování údržby a predikci 

budoucího vývoje železniční dopravní cesty, čímž by se dostala mezi světovou špičku. 

Doporučení pro další postup je zaměřit se na vývoj a výzkum modelů pro plánování, 

hodnocení a prognózování nákladů na železniční dopravní cestě. Důležité je stanovit                  

a ověřit přesnost systémů založených na principu fuzzy logiky a dalších systémů uvedených 

v kapitole č. 10. V současné době jsou v tomto výzkumu nejdále Railway Technical 

Research Institute Tokyo a Technische Universität Graz, ale jejich pracovníci jsou stále           

ve fázi vývoje a zkoušek s neucelenými výsledky.  
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Oblast řešení pasportizace železničního svršku pomocí přístupů umělé inteligence            

a tvorbou fuzzy orientovaných systémů je rovněž velmi rozsáhlá a cest, kterými je možno     

se ubírat, je velké množství. Vysoká flexibilita celého systému je východisko, kterým 

můžeme celý systém dále rozvíjet, rozšiřovat množinu vstupních jazykových proměnných, 

znalostních bázi apod. V této souvisloti roste komplexnost i užitná hodnota, ale na druhou 

stranu narůstají pochopitelně nároky na ladění, tvorbu, obsluhu systému atd. Vizí                         

do budoucna může být vytvoření systémů, které budou umět diagnostikovat a predikovat            

na základě vstupních dat a parametrů nejen stav železničního svršku, ale také příčiny           

a řešení nevyhovující situace. Nabízí se rovněž možnost propojení na katalogové databáze 

výrobků, čímž by nám systém mohl poradit, jaký zvolit ideální produkt pro nápravu 

nevyhovujícího stavu, kdo je dodavatelem, jejich ceny, cenová srovnání apod. Do jaké míry 

se celá věc rozvine je pochopitelně otázkou času, financí, ale především lidské vůle                     

a trpělivosti tuto problematiku řešit a dále rozvíjet. Nejde rozhodně o krátkodobou                

a jednoduchou záležitost, naopak tento úkol vyžaduje dlouhodobý a komplexní přístup              

pro dosažení optimálního řešení. 

Věřím, že výsledky této práce tímto pomohou k celkové modernizaci pasportní 

evidence železničního svršku v České republice ve snaze přiblížit se v této oblasti současné 

světové špičce a zároveň ukázaly důležitost této opomíjené disciplíny. 
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13 CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

As it was brought forward in the opening the issue of passportization is in real 

lifeonly a matter of a marginal interest. The issue is often left out and  is not paid 

appropriate attention. This is also related to the unwillingness of the top management to 

provide funds that are inevitable for its development. It is praiseworthy, though, that the top 

management of the SŽDC has made the decision to modernize the passport record of the 

railway superstructure in the Czech republic. 

This dissertation thesis determined the principles that might be utilized for the 

planned modernization of the SŽDC. On the basis of thorough analysis of the systems and 

principles of  the entire issue of the railway superstructure passport record the thesis 

identifies contemporary problems and is proposing principles which would lead to solving 

of the problems and could be utilized for the future development. With this regard the thesis 

- on the basis of the on-site experiment - verified the hypothesis that contemporary system 

of positional and longitudinal properties of the elements are imperfect and have serious 

financial and organizational impacts. The thesis prooved that - based on the inaccurate 

system of positional and longitudinal proberties of the railway superstructure - there is 

greater lenght of railway track in the Czech republic than it is officialy recorded. That is 

mainly in the case of the railway that is not the main track (the so called other tracks). The 

experiment demonstrated that the difference in the values is approximately 2,4%. The thesis 

presented methodical calculation for the real length of the railways that could be used for 

the solution of the problem. Its correctness was verified by the on-site measuring. 

This thesis not only set principles for solution of the current problems and 

imperfections but also indicates in what way could be the passport record of railway 

superstructure modernized in order to be able to serve as a source of information about the 

influence of the traffic on the condition and wear-and-tear of the railway superstructure, 

forecasting development of the technical condition and for planning of optimal course of 

investments because this kind of system is lacking in the Czech Republic. Such a system 

would allow to utilize the passport records for effective planning of the maintenance and 

forecasting of the future development of railway. This would bring the Czech republic 

among the world´s top. 
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The recomendations for further progress are to focus on the research and 

development of models for planning, evaluation and forecasting of the railway costs. It is 

important to determine and verify the accuracy of the systems based on the fuzzy logic and 

the other systems mentioned in Chapter 10. The best progress so far has been made by the 

Railway Technical Research Institute Tokyo and Technische Universität Graz. Nevertheless 

the researchers are still in the phase of development and testing with inconsistent results. 

The field of solving te passportization of the railway superstructure by the artificial 

intelligence and fuzzy oriented systems is also quite wide and there are numerous paths in 

which it is possible to carry on. Primarily it is high flexibility of the whole system allowing 

it to be developed and the group of the input language variables and knowledge database 

broaden. In this context the complexity and utility value are growing significantly. On the 

other hand the demand on adjusting, development and administration of the systems are 

growing as well. The vision for the future could be the creation of the systems that will be 

able to diagnose and forecast - on the basis of the input data and parametres - not only the 

condition of the railway superstructure but also the causes and solutions of the inconvenient 

situation. The possibility of connection  the system to the databases of the railway parts 

offers itself also. The system would then be able to suggest the ideal part used for fixing the 

unsatisfactory condition,  its supplier, compare prices, etc. What extent will the entire matter 

grow into is a matter of time and money, of course. Though, it is primarily the matter of 

human determination and patience to keep on solving the related issues and continualy 

develop found solutions. It is by no means an easy job, nor it is a matter of a short time 

span. To the contrary.  The tasks requires long-term and complex approach for reaching the 

optimal solution. 

I believe that the results presented in this work will contribute to overall 

modernization of the passport record of the railway superstructure in the Czech republic 

with the aim to catch up the world leading countries and demonstrate the importancy of this 

neglected discipline. 
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