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O ČEM TO BUDE


úvodem teorie






aktuální problémy použití drážní terminologie ve vyhlášce o DTM





co je a co lze čekat od práce s ontologií dráhy
obecné problémy terminologie drážní dopravy
terminologie abstraktních entit datových modelů
pojmy použité ve vyhlášce o DTM a v Zákonu o drahách a jeho
vyhláškách
normativní drážní terminologie a její použití ve vyhlášce o DTM

možná ontologie prostorového popisu drah a její prezentace




Ontologické schéma drah – předběžná verze v úrovni ZoD
koncepce a obsah ontologických katalogů krajů
nástroj TermIt

a taky trochu o jedné pohádce o pejskovi a kočičce
a trnité cestě k vzájemnému pochopení
upraveno podle J. Čapka
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TERMINOLOGICKÉ DÉJÀ VU S VÝSKYTEM ALESPOŇ 3x ZA POSLEDNÍCH 60 LET

ANO

hlavními okruhy výskytu
jevu jsou:

 politika a ideologie
 obchodní marketing s rozsáhlými
„vylepšeními“
 osobní život
 vztahy digitalizace a
byrokratizace IS
....
a asi také odborná terminologie
při sledování a modelování reality
napříč obory
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základní problémy
posunu významu pojmů

jsou otázky:

• jde o omyl nebo dokonce
úmyslnou lež
• nebo jen o jiný pohled na
objektivní a složitější realitu?
• kdo a jak to zjistí či
toto kolečko je červené
rozhodne?

Utkvělá podprahová
vzpomínka na r. 1968 a 89 a
její možná aktuální podoba
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ONTOLOGIE A TERMINOLOGIE
•
•
•
•
•
•

•
•

realita a její datový (resp. prostorový) model
normy řady ISO19100
pojem „ontologie“ a jeho terminologické vazby k realitě a datovým modelům
ontologický popis železniční dráhy a možnosti řešit v rámci ontologického
popisu věcné koncepční nesoulady reality, terminologie a datového obrazu
problémy anglické mezinárodní terminologie – IFC Rail
aktuální problémy použití drážní terminologie ve vyhlášce o DTM
 pojmy použité v Zákonu o drahách a souvisejících dokumentech
o „dráha“ – kolejová (železnice, metro, tramvaj), lanová, trolejbusová
o „trať“, „kolej“, „obvod dráhy“, („vymezené území“, „plocha“, „koridor“)
o pohledy provozně-dopravní a stavebně-technické, vč. geodézie
o „doprava“, „dopravní cesta“, „železniční dopravní cesta“
 normativní drážní terminologie – pojmy reality a abstrakce
o „kolej “ x „kolejová trasa“, „geotrasa“
o „most“, „mostní pole“, „horní nosná konstrukce“, „mostovka“
terminologie katalogů krajů (na příkladu Kraje plzeňského)
systém TermIt
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NORMY ŘADY ISO 19100

Filosoficky je ontologie základních částí vědy věnovaná
otázce bytí jako takového ve smyslu jsoucna.
(Aristoteles – Metafyzika, nově od 18. století Wolf)
Ontologii v IT (def. W3C) chápeme jako „jasný, zřetelný
a přímo vyjádřený přesný výčet pojmů daného
systému, včetně vztahů mezi těmito pojmy“.

reálné entity a
jim odpovídající
terminologie

abstraktní entity a
jim odpovídající
terminologie

EN ISO 19101 – Geographic information — Reference
Model dostupné z:
https://www.iso.org/standard/26002.html,
ČSN ISO 19115 Geografická informace – Metadata
ČSN EN ISO 19119:2016 Geografická informace –
Služby
ČSN EN ISO-19157 Geografická informace – Kvalita dat
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REALITA A JEJÍ DATOVÝ MODEL

konstrukce a jejich komponenty

třídy a jejich položky
za pozornost v tomto schématu stojí zřejmý nesoulad
terminologie zdrojové entity „výhybka“ a jejích potomků,
datových
tříd modelu (turnout pannel. rail = kolejnice)
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Zdroj : dokumentace W3 IFC Rail
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NÁVRH ONTOLOGICKÉHO MODELU STAVBY V JVF DTM

názvy entit a relace
mezi nimi

zde za pozornost stojí možný věcný nesoulad
typologie zdrojové entity (výslovně
geografický objekt) a jejích potomků, jejichž
definice se podle uvedených zdrojů týkají
hmotných objektů reálného světa
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zdroj zpráva pro SŽ - ŠAFÁŘ V.; ČÍHAL R., ČADA V.
Analýza - Dílčí část předmětu díla 1.2.2 Předpisová základna,
standardy, Brno, Ostrava, Plzeň v.3 březen 2022

3.5.2022

ONTOLOGICKÉ SCHÉMA DRAH V ÚROVNI ZÁKONA O DRAHÁCH (první přibližný návrh s rozvojem do okolí)

i v tomto schématu se do relačních vztahů
dostávají entity různých typů a úrovní
abstrakce a nad klíčovou entitou „dráha“
chybí její abstraktnější zdroj
např. dopravní cesta
zcela chybí definice železnice

všechny uvedené nesoulady je
nutné řešením odstraňovat
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HIERARCHIE POPISU ŽDC – ÚROVNĚ PODROBNOSTI LEGISLATIVY A MODELU IS
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VYMEZENÉ ÚZEMÍ ŽELEZNIČNÍ DRÁHY
pracovní výstup z IS SŽ do
DTM
souhrnný pohled na okolí
uzlu Brno

detail hranic
vymezeného území
v žst. Kuřim

interní mapa IS SŽG – prezentace souběhů
drah vyjádřená pomocí TUDU - detail žst. Tábor
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K POJMU „OBVOD (ŽELEZNIČNÍ) DRÁHY“
z prezentace
„Nahlížení do KN“ –
způsob využití „dráha“
souběhy drah v žst. Horní
Heršpice
kritérium:
stavební projekt a jiná
územní rozhodnutí (ÚP?)

zcela nevhodná prezentace
podstaty problematiky
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velmi diskutabilní je návrh pojmu „plocha dráhy“
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LINIOVÝ POPIS KOLEJOVÉ TRASY A JEJÍHO PODSTATNÉHO OKOLÍ

jak podrobný by měl být ve skutečnosti cílově přijatelný/funkčně nezbytný popis
železničních drah určený pro potřeby IS VS podporované pomocí DTM? (vstup DTMŽ?)
jednotlivé železniční dráhy podle „Zákona“ mají běžně 1 – 3 dopravní kolejové trasy,
v uzlech je jich mnohem větší počet (předjízdné, různá služební kolejiště)
stačí jen plošné (prostorové) vyjádření? s omezenými identifikacemi relevantních entit a
jejich technických vlastností? bez systému staničení?)
návrh zákona o NIPI předpokládá větší podrobnost
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FUNKČNÍ (ONTOLOGICKÉ?) SCHÉMA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU A JEHO MOŽNÉ PREZENTACE

chybné určení referenční osy
podrobné prostorové schéma

lze se divit, že integrovaný IS resp. ISZ v
tomto ohledu moc nefunguje?
kdo je vrcholovým integrátorem
metodiky a realizace?
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REALITA KONFIGURACÍ PŘEJEZDŮ NA SOUBĚZÍCH DRAH A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Brno – Moravanská,
souběh žel. koridoru,
odbočky k terminálu BrnoJih a vlečky – jde o 1 nebo
až 3 přejezdy ?
Olomouc – ul.
Sladkovského a Holická a
souběhu celkem 4 vleček,
nejednoznačnost
identifikace jednotlivých
konstrukcí podle vydaných
ÚP
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K POJMŮM MOST A MOSTOVKA
co přesně je „obvod mostu“ za složitější
konfigurace souběhů drah?

návrh prezentace „mostovky“

zdroj Katalog Plzeňského
kraje

def. mostovky dle TNŽ010101: složka nosné konstrukce mostu,

jejímž účelem je přenášet především účinky zatížení z mostního
svršku na jeho hlavní nosnou konstrukci; podle polohy vůči hlavní
nosné konstrukci se rozeznává mostovka dolní, horní, mezilehlá,
zapuštěná, podle konstrukční povahy pak mostovka prvková a
desková
u velkého počtu železničních mostů mostovka ve skutečnosti vůbecČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů
neexistuje nebo je po skončení výstavby nezaměřitelná
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3D ZOBECNĚNÍ KŘÍŽENÍ A SOUBĚHŮ DOPRAVNÍCH CEST A KONCEPCE DTM






pro dopravní cesty jsou mimoúrovňová křížení běžnou situací
v takovýchto konstrukce se velmi vyskytují mostní
a tunelové stavby (ve vzájemné kombinaci a překryvu),
pro které navrhované definice obvodů objektů a dalších
termínu (zde hlavně „mostovka“) vůbec nevyhovují
technické realitě (kolejové lože je průběžné, žádná
„mostovka“ podle předchozího obrázku (a možná
ani podle příslušné normy) neexistuje (pokud je šířka
zdroj Fotokatalog SŽG
objektu >2m jde o most, nikoli propustek)
koncepce DTM, jí podporující (a terminologicky již zastabilizované) vyhlášky odpovídá běžné
zkušenosti a očekává nejčastější křížení ve dvou úrovních s úhly významně odlišnými od 0
praxe ovšem obsahuje i komplikovanější realitu „prostorových souběhů“ s:
 úhly os komunikací různé podstaty blížícími se 0 (např. Nuselský most jako společný pro
metro a pozemní komunikace, dálniční most se dvěma PK nad sebou ap.)
 těsným průmětem objektů do nákresu (až do úrovně ztotožnění obrazu os dopravních
cest v různých úrovních)
 větším počtem úrovní než 2 (existuje řada železničních stanic – Berlín, Brusel, Vídeň aj. s
úrovněmi zespodu:
1. metro, 2. regionální tratě, 3. S-Bahn, 4. dálkové tratě
nehledě na další úrovně vedení technických sítí a prostor komerčního, administrativního
i občanského charakteru
 to vede k potřebě zavedení 3D katastrální evidence a podle ní zobecnění DTM v další
etapě
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K POUŽITÍ SYSTÉMU TERMIT A KATALOGU KRAJŮ












TermIt (https://github.com/kbss-cvut/termit) je nástroj pro správu terminologie
vyhovující SKOS založený na technologiích sémantického webu.
Je to open-source nástroj (s GPL v3.0 licencí) pro systematickou správu odborných
významových slovníků, modelování významu pojmů, a jejich využití pro sdílení a
vyhledávání digitálních zdrojů mezi organizacemi.
Vlastní tvorba modelů, úprava pojmů a vzájemných ontologických vazeb a validace
modelů probíhá v systému OntoGrapher, prohlížení je umožněno v nástroji Showlt.
Nad již vytvořenými glosáři v systému TermIt byla vytvořena v rámci projektu KODI na
MV ČR výrobní linka formálních sdílených konceptuálních modelů – koncepcí.
V IPR Praha je rutinně používán velmi kvalifikovanými specialisty pro správu právní
stavebně orientované dokumentace Prahy, ti využívají velmi podrobné odkazy na zdroje
V aktuální podobě ale nemá k dispozici grafické přílohy, což je pro dokumentaci
prostorových vlastností reality, které mnohdy nelze pouze verbálně plně vysvětlit, značný
hendikep
za aktuálního stavu drážní legislativy i pro použití při popisu obsahu IS (nikoli textů
vyhlášek) se jeví přímé použití výhod TermItu v možnostech (až nutnosti) přesných citací
zdrojů vážně narušeno potřebnou pracností manuálních doplňků a bez přímých
automatizovaných odkazů je rovněž snížena spolehlivost takovéto dokumentace
proto se zatím jeví pro tento účel výhodnější použít Katalog krajů, ovšem s mnoha
vylepšeními oproti současnému stavu, zejména doplněním citací zdrojů (byť i méně
přesně než má TermIt) a přesností, případně širším výkladem použitých pojmů
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zdroj: 36. konference RailML, Roslund H. SBB data exchange XML - railML

Robert Číhal
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