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OSNOVA

� různorodost dopravních cest sloužící pro zajištění mnohostranných 
potřeb společnosti

� specializované a integrované pohledy na jejich popis
� jde prioritně o součást území nebo cestu pro dopravní prostředky a 

podklad pro zpracování jízdního řádu?
� vývoj popisu území dle směrnice EU INSPIRE a národní 

GeoInfoStrategie
� železniční sítě a jejich (GIS HZS, vztahy k vnitropodnikové 

dokumentaci – ČP, složitost vazeb, rozpory legislativy, obecná 
témata INSPIRE, RUIAN, katastry atd.)

� vybrané problémy standardizovaného popisu sítě a synchronizace 
obsahu dat vedených podle předpisů SŽDC SR70 a M12 a jiných 
administrativně vedených dokumentů

� použití certifikované metodiky popisu sítě v projektu „Přejezdy“
� závěry
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ZVLÁŠTNOSTI ZOBRAZENÍ DOPRAVNÍCH CEST
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mapa silniční sítě (ŘSD)

schéma železniční sítě (SŽDC)

mapa letových cest ICAO vodní toky (SVC)



ZOBRAZENÍ ŽDC V INSPIRE
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zdroj JRC
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GIS IZS CR – PŘÍKLAD VYSOCE INTEGROVANÉHO PROSTŘEDÍ

kvalitativně vyšší úroveň, 
než jiné IS krizového řízení

pozemní komunikace
trati, přejezdy, staničení
technické sítě atd.

hlavní problémy popisu ŽDC:
• metodika

• identifikace tratí (OJŘ x standard)
• zobrazení přejezdů s primárním využitím 

souřadnic
• chápání pojmů lokalizace a identifikace 

bodu
• interpretace systému staničení tratí



TSI-INF A REGISTR INFRASTRUKTURY

� motivace a účel v rámci systematiky TSI (TAF, INF aj.)
� hlavní principy návrhu RI

� vztah RI a Registru vozidel
� potřeba sjednocení dat IS infrastruktury a dopravy (atributy)
� potencionální vztah k INSPIRE

� diskuse některých aspektů
� identifikace lokalit (nová metodika CWA – 16 znaků)
� identifikace liniových částí sítě (standardizace)
� popisy vlastností částí sítě v RI (diskuse v textu)
� relační vztahy mezi základními entitami popisu sítě jako součásti 

území (diskuse v textu)

� související aktivity SŽG a dalších útvarů SŽDC
� prostorová poloha koleje a její vazby na pasportní evidence 

železničního svršku 
� ochranné pásmo dráhy a katastrální evidence
� mikroúsek – spojovací element dopravní statistiky a popisu území
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HIERARCHIE POPISU DRAH JAKO ČÁSTI ÚZEMÍ
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popis území státu jako celku resp. EU
(zákon o zeměměřictví, ZABAGED, stavební zákon, správní 
předpisy, katastry, INSPIRE, evidence hmotného majetku atd.)

úroveň obsah

1

popis dopravní infrastruktury jako celku 
(zákon silniční, o drahách atd.)

popis území pro potřeby
obrany, krizového řízení, 
zemědělství, urbanistiky atd.
GeoInfoStrategie

2

popis železniční dopravní cesty jako celku
úřední povolení provozování dráhy a drážní dopravy, jiná legislativa 

3

popis dopravních cest
silniční, vodní, letecké

popis železnice pro účely dopravní a 
přepravní
GVD, DIUM, OJŘ, TTP, TSI-TAF, SR70, D1, 
D2 atd.

4
popis železniční infrastruktury  celostátní a 
regionálních drah ve správě SŽDC
(předpisy ČD, SŽDC, prohlášení o dráze, provozní 
přípojové řády, TSI-INF, M12,, M20, M21, Sei300 atd.)

5

popis železniční infrastruktury 
regionálních drah mimo správu 
SŽDC, vleček a jiných drah
(smluvně závazné části předpisů ČD, 
SŽDC, provozní řády vleček, prohlášení 
o dráze, jiné interní předpisy a 
mezinárodní metodiky)

popis železniční infrastruktury  pro potřeby 
jednotlivých odvětví infrastruktury

6 ŽSv
S3, S3-2 
SR103/7 
(S) atd.

ŽSp
S4, S5, 

S6
pasporty 
objektů, 

MES, EST 
atd.

SZT
Z1, T100
pasporty 
objektů

EE
E...

pasporty 
objektů Registr infrastruktury

mapy a 
projekty

JŽM,
DPS.

státní

podniková

legislativa

legislativa



ZÁKLADNÍ PRINCIPY STANDARDIZOVANÉHO POPISU

DOPRAVNÍ CESTY

� sjednocení metodik identifikace, lokalizace, hierarchizace a 
reprezentace entit

� principy popisu lokalit (bod, plocha – SR70), počátky a konce 
úseků

� principy popisu linií (hrana, spojnice – M12), topologie, systém 
staničení, jedinečnost identifikace

� identifikační mechanismus – struktura STU a její členění:
� GTÚ – globální traťový úsek – mezi uzly – 1xx až 9xx
� ZTÚ – základní traťový úsek – mezi dopravnami s kolejovým 

rozvětvením – 1xxYY až 9xxYY
� DTÚ – dílčí traťový úsek mezi významnými body (zastávky, vjezdová 

návěstidla, zhlaví, určený bod dopravny, bod odbočení dráhy apod.) –
1xxyyZZ až 9xxyyZZ

� mikroúsek a nižší úrovně (pouze návrh pro SŽDC – supertrasy)
� agregované struktury Liniový (řeší variantní cesty mezi DVB) a 

Účelový traťový úsek (řeší dopravní cesty v síti)
� technický (atributový) popis jednotlivých úseků sítě – struktura 

Dráha
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PŘÍKLAD STANDARDIZOVANÉHO POPISU SÍTĚ – SEVERNÍ ČECHY
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spojnice v popisu území

dopravní hrana

dopravní lokalita

větve GTÚ 126



ŽST. BRNO-MALOMĚŘICE V ZABAGED

27-28.5.2013

10

GIVS 2013 Praha



MAPA UZLU BRNO PODLE M12 A SR70 V MAPZEL
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zdroj ČD-Telematika a.s.

TUDU M12 
reprezentované 
osou referenční 
koleje

uzly a hrany IS 
dopravy

vybrané vlečky

síť SŽDC

zdroj ČD IS a.s.



TOPOLOGICKÉ SCHÉMA KOLEJIŠŤ UZLU BRNO, DETAILY TUDU
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12

Brno dolní

Brno-Černovice

vlečka Teplárna aj.

směr Brno-Slatina

Brno-Horní Heršpice
vlečka Ferona aj.

Brno odstavné n.

systém staničení

vl. Kovošrot aj.

zdroj SŽDC s.o - TÚDC.



PROJEKT „PŘEJEZDY“
VG20102014042 „INFORMAČNÍ PŘEHLED O ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH

MIMO ŽELEZNIČNÍ SÍŤ SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY“

� součást „Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 
2010 - 2015“(BV II/2 – VS). 

� očekávanými výsledky jsou:
� Certifikovaná metodika a standardizovaný postup naplňování 
dat o přejezdech pro potřeby IZS 

� Vytvoření software správy standardizovaných dat o přejezdech 
na vlečkách

� Funkční vzorek specializované databáze s daty o přejezdech na 
určených vlečkách včetně podkladů pro mapy

� Návrhy úprav právních předpisů, směrnic a předpisů 
nelegislativní povahy a koncepčních dokumentů orgánů státní 
nebo veřejné správy o evidenci přejezdů, včetně návrhů úprav 
organizačního uspořádání informačního systému dotčených 
subjektů.

� základní SW postupy – prostředí Access, MS SQL, Thin Client
Geomedia (Intergraph CS s.r.o.), Android

� hlavní metodiky evidence sledovaných entit a měření 
referenčních bodů přejezdů
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SOUHRNNÝ TOK DAT ZPRACOVÁVANÝCH V PROJEKTU

„PŘEJEZDY“
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GLOBÁLNÍ SCHÉMA INFORMAČNÍCH VAZEB IS PŘEJEZDU
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jako společného křížení nejvýznamnějších typů dopravních cest



SCHÉMA DRÁHY (VLEČKY) A JEJÍHO PODSTATNÉHO OKOLÍ
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obec
katastr obecná 
relace k dráze 
M : N

ochranné 
pásmo 
(obvod) dráhy

atrakční obvod 
dopravny –
přípojné stanice

technologie 
výroby a 
dopravy na 
vlečce

spojovací kolej 
(trať?)

obvod dopravny vlečky 
- uzavřený prostor?

veřejný 
prostor

dopravně 
významné místo 
– referenční bod

provozovatel dráhy

provozovatel drážní dopravy

správce pozemní komunikace vlastník podniku

provoz dopravy na pozemní komunikaci

složky záchranného systému

vodní plocha 
(povodně, 
nadmořská 
výška)

státní správa a samospráva

orgány  řízení 
dopravního 
provozu

oplocení

dráha

subjekty a funkční místa

komunikace

GIVS 2013 Praha

odbočný bod 
dráhy

potencionální 
souběh drah na 
1 konstrukci
traťopřejezdy



FORMULÁŘ DRÁHA V PROJEKTU „PŘEJEZDY“
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hierarchie popis drah v závislosti na složitosti topologie kolejišť a vlastnických vztahů
• GTÚ jako ucelená kolejiště zpravidla několika vlastníků nebo složité struktury
• ZTÚ zpravidla jako liniové úseky mezi plošnými celky 
• DTÚ zpravidla jako jednotlivé plošné celky nebo koleje krátkých vleček
počáteční bod dráhy – podle ÚP – přípojná výhybka – SR70 prip
koncový bod – podle provozního řádu – reprezentant konce – rampa, předávací kolejiště apod.
liniový popis dle M12 v této fázi ještě neřešíme – prioritní jsou identifikace a body

názvy dopraven a bodů jako 
společná část popisu



PROTOTYP ZOBRAZENÍ KONTROLY BODŮ GENEROVANÝCH

AUTOMATICKOU ANALÝZOU KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ NA ČUZK

23-25.4.2013 
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prostředí ITC, ZABAGED®

měření GNSS ProMark 500
měření X,Y, h
přesnost cca 3. třídy (cm)
fotodokumentace

spolupráce s 
ČUZK
podkladová 
mapa 
ZABAGED®



PROTOTYP ZOBRAZENÍ KONTROLY BODŮ GENEROVANÝCH

AUTOMATICKOU ANALÝZOU KŘÍŽENÍ KOMUNIKACÍ NA ČUZK
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prostředí ITC, ZABAGED®



REALIZACE MĚŘENÍ NA PŘEJEZDECH – STAV K 31.12.2012
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44 výjezdů

300 drah

přejezdů  521 SP a 570 DP

přes 3 000 fotografií



SDRUŽENÍ PRO PROSTOROVÁ DATA O DOPRAVNÍCH

SÍTÍCH (SPDDS)
� nezávislé dobrovolné společenské sdružení subjektů ve smyslu zákona 
č. 83/1990 Sb.,

� Cíle činnosti Sdružení
� poskytovat (formou organizování konferencí a seminářů, publikační činností, 

webových stránek apod.) platformu pro osvětu, diskusi, výměnu zkušeností a 
spolupráci co nejširšího okruhu odborné veřejnosti (provoz pozemních komunikací 
a drah, krizové řízení, logistika, dopravní telematika, věda, výzkum, vzdělávání, 
výpočetní podpora atd.) při realizaci GeoInfoStrategie v ČR, zejména pak v oblasti 
informací o dopravních sítích, s důrazem na jejich věcný popis standardizovanými 
postupy s využitím, státem garantovaných geografických podkladů, tj. především 
ZABAGED®

� připravovat vlastní dokumenty, podkladové materiály či formulovat připomínky k 
odborným dokumentům a právním předpisům vznikajícím ve výše vymezeném 
okruhu v působnosti státních a členských institucí,

� spolupracovat s dalšími orgány a subjekty, které jsou pro naplnění účelu ve výše 
uvedených oblastech významné,

� přispívat k posilování vazeb na evropské a globální geoinformační iniciativy 
zaměřené zejména do oblasti popisu dopravních sítí a přispívat k oboustrannému 
přenosu poznatků a zkušeností,

� uvedené činnosti realizovat na neziskové základně a principu samofinancování

� po období příprav s účasti specialistů MV, MD, ČUZK a několika 
vysokých škol se konala již dvě jednání pléna zaměřená na formulaci 
cílů, obsah Stanov a další organizační záležitosti

� kolektivní a individuální členství, podniky, školy, studenti i důchodci
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Mgr. Robert Číhal CSc., 
Kounicova 26, Brno, 61154, 
tel. +420 541 242 270, 
e-mail: cihal@kpmconsult.cz

příspěvek byl zpracován v rámci projektu „Přejezdy“ podporovaného MV


