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GeoInfoStrategie

• Zajistí efektivní využívání prostorových informací 
– pro činnost veřejné správy

– pro rozvoj služeb  a produktů komerčního sektoru

• Pořizování obdobných nebo stejných prostorových dat 
různými organizacemi = běžná praxe 

• V současnosti jsou k dispozici výstupy z IS státní správy 
a komerční sféry 
– neexistuje přehled prostorových dat ani služeb nad nimi 

poskytovanými 

– neexistuje jednotné místo pro přístup k již vytvořeným 
prostorovým datům



Využití prostorových dat

• Společnou potřebou veřejné i komerční sféry je 
řešit dostupnost základních prostorových dat 
nejvyšší úrovně podrobnosti, která budou:
– obrazem reálného stavu území celé ČR
– legislativně ukotvena
– mít definované procesy pořízení, správy a aktualizace 

• V ČR neexistuje dostatečný, jednoznačný a 
sourodý právní rámec pro oblast prostorových 
informací.
– závazným podkladem nejen pro výkon veřejné správy 

(VS), ale pro potřeby celé společnosti.



Správa dat v duchu INSPIRE

• Praxe ukázala, že je přínosem aplikovat základní 
principy INSPIRE i na data nepodléhající její dikci

• Data sbírat a vytvářet pouze jedenkrát
• Vést je na takové úrovni a tam, kde je to nejefektivnější
• Umožnit jejich sdílení dalšími úrovněmi VS
• Umožnit bezešvé kombinování dat z různých zdrojů více 

uživatelů
• Usnadnit vyhledávání
• Zpřístupnit podmínky pro poskytování a sdílení 

prostorových dat



Požadavky na strategii

• Zapojení i prostorových dat existujících mimo VS do 
národního systému prostorových dat

• Stát by měl 
– garantovat jím spravovaná data

– odstranit případné meziresortní rozdílnosti podobných 
datových sad

• Jednotný přístup k datům = Národní geoportál

– zajistí jednotný přístup k prostorovým datům a službám 
v rámci VS



Prezentace dopravních sítí v rámci 
GeoInfoStrategie

• Síť pozemních komunikací

• Síť železničních cest

• Síť vodní dopravy

• Letecká dopravní síť

• Popis křížení účelové cesty s vlečkou 

(obojí standardně v soukromém vlastnictví)



Přejezd z pohledu předpisů
• Dle § 14 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

– není součástí ani příslušenstvím silnice nebo místní komunikace, 
přesto 

• dle § 37 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
– zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace 

s dráhou povoluje příslušný silniční správní úřad se souhlasem 
drážního správního úřadu a příslušného orgánu Policie České 
republiky

• Zákon č. 266/1994 Sb., v platném znění o drahách
– nezavádí pojem přejezd, nýbrž dle § 6 sousloví křížení dráhy a 

blíže specifikuje označení a zabezpečení takového úrovňového 
křížení

• ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody
– definuje pojem přejezd jako křížení dráhy s pozemní komunikací 

v úrovni kolejí, označené výstražným křížem
– pojem přechod obdobně, pouze s odlišením, že je určen výlučně 

pro chůzi osob



Drážní správní úřad

• Správní úkony drážního správního úřadu vykonává:
– Ministerstvo dopravy

– Drážní úřad při Ministerstvu dopravy

– Krajské orgány

– Obecní úřady

– Báňský úřad: povolování důlních drah povrchových i 
podzemních

– státní příspěvková organizace Ministerstva obrany (AČR)

• V současné době provozovatel dráhy nemá 
povinnost vůči státu poskytovat data o dráze. 

• Provozovatel nemusí být vlastníkem dráhy.
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Sjednocení administrativy nad daty

• Národní geoportál
– Mapový klient: geometrická informace
– Související dokumenty: ÚP, projektová dokumentace,

pasporty přejezdů
– Služby: u přejezdů např. vyhledávání podle jednoznačných 

identifikátorů (ÚP, číslo Přejezdu, PK, dráhy, k.ú.)

• Využití:
– Podklad pro rozhodování silničních správních úřadů
– Podklad pro ÚP vydávaná drážním správním úřadem
– Nadstavbou při posuzování projektové dokumentace 

(WMS) v širších souvislostech (v jakémkoliv GIS SW: MD ČR 
MŽP ČR,  SŽDC, ŘSD, MěÚř, PČR, Povodí, Lesy ČR, SÚS, ČEZ, 
RWE, O2 Czech republic, Vodárny a další)

– Související územní plánování



Evidence železniční přejezdů
• Číslování přejezdů 

– vyvoláno nehodou u Vraňan 19.3.2007
(způsobena nepřesnou komunikací mezi PČR a ČD)

– povinnost provozovatele udržovat 
identifikaci přejezdu v řádném techn. stavu

– unikát ČR
– Přejezdy na vlečkách uvnitř areálů a 

pěší přechody ve stanicích číslovány nejsou

• Evidenci přejezdů nelze vést bez řádné evidence drah
(+ popis křížené PK)
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Číslování přejezdů 
• Drážní:

– Dráhy ve vlastnictví státu: P1-P9000
– Regionální dráha mimo vlastnictví státu: P9001-P9999
– Vlečky: P10000 až P99999

• Silniční: 
– vychází z logiky číslování silnic, kdy jsou všechny prvky pozemní komunikace 

popisovány ve sledu, v jakém jsou vybudovány (mosty, přejezdy společně)
– Pozemní komunikace

• Dálnice: neexistuje křížení
• Silnice

– I, II, III třída – 2 až 6 místné identifikátory – číslo překážky

• Místní komunikace
– I, II, III, IV třída – není součástí CEPK, přesto v terénu mohou existovat popisové tabulky

• Účelové komunikace
– Bez identifikátoru

• Drážní metodika popisuje všechny přejezdy v terénu (bez legislativního nařízení).
• Silniční metodika nepopisuje všechny přejezdy v terénu.
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Informace o přejezdech pro IZS
• SŽDC vede evidenci přejezdů včetně kontaktů na 

výpravčího/dispečera, který je schopen zastavit provoz na dráze

• Státní dráhy: v evidenci obsaženy všechny

• Soukromé: neexistuje právo na požadování dat

• Pohled operátora IZS X pohledu provozovatelů: 

ukazuje míru detailu potřebnou pro VS

• Kontakt: IZS potřebuje 1 funkční číslo 24 hod/denně

• Elektrifikace: 1. dráha elektrif., 2. dráha neelektrif., 3. přes přejezd 
vede trolejové vedení (2 různí provozovatelé dráhy) + MHD



Přejezdy na vlečkách

• Neexistuje žádný právní předpis, který by 
nařizoval povinnost 

– schraňovat informace 

– poskytovat informace

– centrálně evidovat informace 

o přejezdech na vlečkách v soukromém vlastnictví

• Problematika uzavřených oblastí 

(nepřístupných veřejnosti) – stav v terénu



Projekt „Přejezdy“

• Projekt výzkumu, vývoje a inovací VG20102014042

• Informační přehled o železničních přejezdech mimo 
železniční síť Správy železniční dopravní cesty

• Projekt je řešen a financován v rámci 

Programu bezpečnostního výzkumu ČR (MV ČR)

• www.prevlec.cz

– Databáze přejezdů na vlečkových drahách

– Mapový geoportál

ITC vyvíjený ve spolupráci se společností



Geometrické uspořádání koleje a PK

• 1 přejezd více čísel a více přejezdů 1 číslo
• Testování vzdálenosti mezi referenčními 

body přejezdu (min. vzdálenost 30m)
– vychází Z ČSN 73 6380: volná šířka pozemní 

komunikace do 30 m od os krajních kolejí

• Nedostatečný počet VK
• Komplikované křížení více PK s více drahami
• Časté u vjezdů vleček do soukromých areálů
• Splítka pro nadměrná vozidla
• Opakované křížení totožné dráhy
• Vazba na přesnou identifikaci PK



Popis přejezdu v DB
• navázán na dráhu(-y) povolenou dle ÚP drážním 

správním úřadem

• výstup z Access

Vazba na interní předpis SŽDC SR 70 a M12 – dosažení integrity se způsobem popisu 
dopravní infrastruktury v rámci SŽDC
Využití metodiky Standardizovaného popisu  sítě certifikované MD ČR



Geoportál
• www.prevlec.cz
• Zobrazení základních bodů sítě nad WMS ZABAGED®, Ortofoto

– Žst., zast., rozhraní mezi traťovými úseky
– Body

• Multifunkční (např. souběh rozhraní TÚ a správní hranice)
• Multilokální (žst. Jihlava, Brno hl. n.)

• Zobrazení přejezdů
– Na drahách ve správě SŽDC, s.o. + přejezdy na vlečkách
– Aktivních i zrušených

• Výstup: mapová kompozice
• Dotazování nad daty na

– PK
– Provozovatele
– Dráhu
– Zabezpečení přejezdu
– Obec, č. k.ú., kraj
– Příklad:
– „Vyber všechny přejezdy na jedné dráze.“
– „Vyber všechny dráhy, které jsou součástí přejezdu číslo… a jejich provozovatele.“



Využití databáze vlečkových přejezdů

• IZS ČR – výměna dat prostřednictvím SŽDC
• Podnět k implementaci povinností provozovatelů vyplývajících z 

udržitelnosti tohoto systému do nové legislativy
– Např. povinnost zaměření přejezdu geodetem a vedení základní 

dokumentace

• Podnět k vytvoření ekvivalentu CEPK – CEŽ v rámci NG
• Mapový portál

– Podklad pro rozhodování silničních správních úřadů
– Podklad pro ÚP vydávaná drážním správním úřadem
– Nadstavbou při posuzování projektové dokumentace v širších 

souvislostech (v jakémkoliv GIS SW: MD ČR, MŽP ČR, SŽDC, ŘSD, MěÚř, 
PČR, Povodí, Lesy ČR, SÚS, ČEZ, RWE, Telefonica, Vodárny a další)

– Související územní plánování

• Podklad pro tvorbu NaSaPO v duchu směrnice INSPIRE
– Jednotná správa a aktualizace tematicky zaměřených dat 

• International Transport System



Závěr

• Projekt od začátku sleduje záměry GeoInfoStrategie
• Návrh řešení popisu drah a na nich ležících přejezdů 
• Dráhy popisovány jako území (x popis drah z pohledu 

občanského jízdního řádu, nepostihuje lokality s 
výlučně nákladní dopravou)

• Zpracování podnětů široké základny 
– IZS
– MV (koordinátor tvorby GeoInfoStrategie)

• Systém navržen s ohledem na administrativní úkony 
nad daty

• Poukázání na nezbytnou aktualizaci současného 
legislativního rámce upravujícího drážní problematiku 
(upravení jednotné terminologie a identifikátorů).



Děkuji 
za pozornost


