
 

I náročné procesy železniční dopravy umí řešit 

informační  systém Helios 

Železniční doprava 

údržba 

provoz 

výkazy 

rejstřík  osvědčení 

vlakové čety 

“Lokomotiva udělala pro sjednocení člověčenstva 

víc, než až dosud všichni filosofové, básníci, 

politikové a proroci od počátku světa.“ 

             

                     Henry Thomas Buckle 



Železniční doprava 

Železniční doprava je složitý proces, v kterém se potkávají úkoly personální, logistické, 

technické, obchodní a mnoho dalších.  Řízení takových procesů vyžaduje dostatek 

informací. To dnes již bez moderní výpočetní techniky není možné. 

Evidence údržby železničních vozidel 

Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu 

lokomotiv a vozů je především úkolem  

lokomotivních a vozových dep.  Preventivní 

prohlídky a revize  jsou opakovené  úkony, které 

jsou dány předpisy  či normami. Plánování  

prohlídek a oprav  vyžaduje  přesnou komunikaci 

mezi provozními a  opravárenskými  pracovníky.  

Údržba vozidel patří mezi významné nákladové 

položky  a je potřeba je udržet pod kontrolou.  K 

těmto,  ale i k dalším úkolům  v oblasti oprav a 

udržování vozidel  slouží modul Evidence údržby.   

 Registr udržovaných vozidel. 

 Sledování  pohybu výměnných dílů a 
agregátů. 

 Evidence ujetých kilometrů. 

 Plánování  prohlídek po  ujetí limitu 
kilometrů. 

 Sledování průměrného denního  proběhu a 
predikce data prohlídky. 

 Plán revizí vyhrazených zařízení s časovou 
periodou. 

 Evidence práce opravárenských pracovníků. 

 Formální převzetí a předání vozidel z 
provozu do opravy. 

 Zápis závad do systému přímo provozními 
pracovníky. 

Evidence výkonů vlakových čet 

Organizace pracovní doby posádek vlaků  patří mezi 

náročné úkoly.  Modul  umožňuje práci s turnusy, 

průběžné sledování skutečně  odvedené práce, 

operativní změny rozpisu pracovních směn a 

následně na konci měsíce přenos podkladů do 

mzdového modulu.  

 Turnusy pro všechny varianty dnů týdne. 

 Rozpis směn s vyrovnáváním  hodin mezi 
měsíci. 

 Průbežná evidence odpracovaných směn. 

Údržba tratí 

Železniční infrastuktura má z velké části charakter 

liniových staveb. Údržbová činnost  většinou 

probíhá na části železničního svršku nebo spodku 

identifikovaných kilometrovými polohami.  

 plán údržby podle zákonných i interních 
předpisů 

 Sledování odpracované doby traťových 
dělníků 

Rejstřík doplňkových osvědčení 

Předpisy EU ukládají  provozovatelům železniční 

dopravy a správcům infrastruktury vést rejstřík 

doplňkových osvědčení strojvedoucích.  Tento 

modul v  úzké vazbě na mzdový modul umožňuje 

evidovat všechny potřebné informace. Obsahuje 

exportní  funkci pro předání dat  ke zveřejnění na 

webových stránkách. 

 Seznam osvědčení . 

 Seznam oprávnění a znalostí. 
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