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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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Passportisation, maintenance, railway superstructure, geoinformation systems. 
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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 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 
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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]. 

1.1.1 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, 

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.  
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Obr. 1: Ukázka hlavní nabídky programu Pasport železničního svršku 

 

 

 Obr. 2: Ukázka informací o výhybce 

 

1.1.2 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 PŽS je systematicky 
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udržovat soulad nakresleného přehledu železničního svršku v obvodu své působnosti 

s přehledem uloženým na správě trati 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. 3: Ukázka z nákresného přehledu železničního svršku 

 

1.1.3 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, 
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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. 4: Ukázka z nákresného přehledu bezstykové koleje 
 

1.1.4 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. 

1.1.5 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. 
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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. 5: Ukázka z programu Statistika 

1.1.6 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 

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. 
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Obr. 6: Ukázka z programu Suptrati 
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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 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 Hypotéza 

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.  

2.2.1 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 
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používá pasportní evidence železničního svršku Interní souřadný systém, který by měl toto 

zkreslení eliminovat. Tato eliminace zkreslení skutečných délek je ale pravděpodobně 

nepřesná.  

2.3 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. 

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 
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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. 7: 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 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   

 

• 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 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 

hledat v databázi a skládat je. Změny dat o objektech zařazených do kolejových tras 

ovlivňují i popis supertras. Proto před každým zpracováním dat vyžadujícím                    
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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. 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 

pracovníky, kteří mohou z vědomosti o předchozích stavebních úpravách určit 

příčinu aktuální závady.  
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• 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. 

 

2. Podmínky pro využití nástroje GIS jako prostředku pro modernizaci pasportu          

a zpřístupnění dat o železničním svršku 
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• 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 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,             

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 
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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. 

 

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 
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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 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),  

• 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. 

 

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.  

 

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 
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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), 

• 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. 
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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 

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              
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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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5  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 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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6 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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