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ANOTÁCIA 

 Cieľom mojej diplomovej práce je zameranie priestorovej polohy koľaje použitím 

meracieho vozíka a automatickej totálnej stanice. Práca obsahuje deväť základných kapitol. 

Prvá definuje názov geometrická poloha koľaje. Druhá obsahuje teoretické poznatky 

o geodetickej činnosti vykonávanej pri rekonštrukcii železničného zvršku. Tretia je 

zameraná na dodržanie presností podľa platnej normy. Štvrtá sa venuje prístrojovému 

vybaveniu, ktoré bolo používané v teréne. Piata hovorí o bezpečnosti pri práci. Šiesta je 

zameraná na potrebné podklady, ktoré sú potrebné pred samotným meraním a ďalej popisuje 

bodové pole. Siedma popisuje práce vykonávané priamo v teréne. Ôsma sa venuje 

spracovaniu nameraných údajov v programe Rail. Posledná kapitola je zameraná na 

oboznámenie s automatickými strojnými podbíjačkami a prácou v teréne pri podbíjaní. 

Výsledkom mojej práce je grafické znázornenie polohy koľaje pred definitívou a po 

definitíve. 

Kľúčové slová:  totálna stanica, merací vozík, GPK, Rail 

 

SUMMARY 

 The aim of my thesis is to measure the spatial position of the track using the 

measuring carriage and automatic total station. The work contains nine essential chapters. 

The first defines the name of the geometric position of the track. The second contains 

theoretical knowledge of geodetic activities undertaken in the reconstruction of the 

superstructure. The third focuses on compliance with the precision according to the 

applicable standards. The fourth is devoted to instrumentation, which was used in the field. 

Fifth talking about safety. The sixth is focused on the necessary documents that are required 

prior to measurement and further describes point field. Seventh describes the work carried 

out in the field. The eighth is dedicated to the processing of measured data in the program 

Rail. The last chapter is to familiarize with automatic mechanical tamping machine and 

outreach for tamping. The result of my work is a graphic representation of the track before 

and after the tenure tenure 

Keywords:  total station, measuring trolley, GPK, Rail  



 
 

OBSAH 
 

ÚVOD .................................................................................................................................... 8 

1 GEOMETRICKÁ POLOHA KOĽAJE .................................................................. 10 

1.1 Rozchod koľaje ..................................................................................................... 11 

1.1.1 Druhy rozchodov koľajníc ............................................................................. 12 

1.1.2 Úzky rozchod ................................................................................................. 12 

1.1.3 Normálny rozchod ......................................................................................... 12 

1.1.4 Široký rozchod ............................................................................................... 12 

1.2 Rýchlostné pásma železničnej trate ...................................................................... 13 

2 VŠEOBECNE O PROBLEMATIKE ....................................................................... 14 

2.1 Prevádzka a údržba koľaje .................................................................................... 14 

2.2 Zameranie podrobných bodov ............................................................................... 15 

3 NORMY A PRESNOSTI .......................................................................................... 16 

3.1 Predmet normy ...................................................................................................... 16 

3.2 Termíny a definície ............................................................................................... 16 

3.3 Stavebné odchýlky priestorovej polohy koľaje ..................................................... 17 

4 PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE ................................................................................ 19 

4.1 Meracie vozíky ...................................................................................................... 19 

4.2 Porovnanie meracích vozíkov spoločnosti Amberg a Trimble ............................. 19 

4.3 Použité prístroje a pomôcky .................................................................................. 20 

4.3.1 Totálna stanica Leica Viva TS 15 .................................................................. 20 

4.3.2 Kontrolór Leica Viva CS 15 .......................................................................... 21 

4.3.3 Merací vozík GeoTEL GL-05 ........................................................................ 22 

5 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI ..................................................................................... 24 

6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A BODOVÉ POLE .................................... 25 



 
 

6.1 Projektová dokumentácia ...................................................................................... 25 

6.2 Bodové pole .......................................................................................................... 26 

6.3 Zaisťovacie body ................................................................................................... 27 

7 PRÁCE V TERÉNE .................................................................................................. 28 

7.1 Podmienky merania ............................................................................................... 28 

7.2 Zameranie podrobných bodov koľaje ................................................................... 29 

7.2.1 „On-line“ a „Off-line“ režim meracieho vozíka ............................................ 32 

8 SPRACOVANIE NAMERANÝCH ÚDAJOV ........................................................ 34 

8.2 Základný panel programu Rail .............................................................................. 34 

8.3 Výpočet stanoviska a podrobných bodov ............................................................. 36 

8.4 Vyrovnanie nameraných údajov ........................................................................... 38 

8.5 Grafické znázornenie PPK .................................................................................... 39 

9 ÚPRAVA GPK POMOCOU ASP ............................................................................ 41 

9.1 Metódy práce ASP ................................................................................................ 41 

9.2 Traťová ASP ......................................................................................................... 42 

9.3 Podbíjanie koľaje pomocou ASP .......................................................................... 42 

ZÁVER ............................................................................................................................... 45 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ........................................................................... 46 

ZOZNAM OBRÁZKOV ................................................................................................... 48 

ZOZNAM TABULIEK ..................................................................................................... 49 

ZOZNAM PRÍLOH ........................................................................................................... 50 

 



 

 
 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

APK   absolútna poloha koľaje 

ASP   automatická strojná podbíjačka 

BOZP   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BP   bodové pole 

Bpv   výškový systém Balt po vyrovnaní 

GPK   geometrická poloha koľaje 

S-JTSK  súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

PBP   podrobné bodové pole 

PPK   priestorová poloha koľaje 

RK   rozchod koľaje 

RP   rýchlostné pásmo 

SKa   smer koľaje 

STN   Slovenská technická norma 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

SŽG   Správe železničnej geodézie 

UČS   ucelená časť stavby 

VKa   pozdĺžna výška temena koľajnicového pásu 

ZB   zaisťovací bod 

ŽSR   Železnice Slovenskej republiky 
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ÚVOD 

Prvé zmienky o železnici môžeme nájsť už približne 2200 rokov pred n. l. 

u Babylončanov, ktorí začali používať kamenné žľaby na usmernenie pohybu kolových 

vozidiel. V stredoveku sa už začali stavať prvé drevené trate, neskôr boli nahradené 

železničnými. Hoci sa dlhé roky používali železnice skôr na prepravu nákladu ako osôb, 

v roku 1825 bola do prevozu uvedená prvá verejná železnica s parnou trakciou. Napriek 

tomu, že táto parná trakcia bola zakrátko nahradená koňmi, myšlienka prepravy osôb po 

železnici sa uchytila. Týmto sa začal obrovský vývoj železničnej dopravy, ktorý trvá až 

dodnes. 

Úplne prvou verejnou železničnou traťou nielen na území Slovenska, ale aj celého 

vtedajšieho Uhorska bola konská železnica z Bratislavy do Trnavy, ktorej prvý úsek bol 

verejnej prevádzke odovzdaný v roku 1840. Keďže v tomto prípade nešlo o využitie 

motorickej sily, považujeme za skutočný deň zrodu železníc na Slovensku až august 1848, 

kedy dorazil po novopostavenej trati z rakúskeho Marcheggu do Bratislavy prvý parný vlak. 

V období nasledujúcich dvadsiatich rokov sa totiž na Slovensku dokončila iba trať 

z Bratislavy do Pešti a krátky úsek Tiskej železnice (Košice – Čaňa).  

Na Slovensku sa modernizácia železničných tratí v sieti Železníc Slovenskej 

republiky (ďalej len ŽSR) začala v roku 1997. V súčasnosti sa rekonštrukčné práce 

vykonávajú na úseku Považská Teplá – Žilina. Cieľom tejto modernizácie je zaistiť okrem 

iného zvýšenie doterajšej najväčšej traťovej rýchlosti na 160 km/h. 

Prevádzkou vlakov po traťových úsekoch vznikajú opotrebovaním železničného 

zvršku priestorové deformácie koľaje. Tieto deformácie vedú k nutnosti opravy geometrie 

koľaje. Pri procese opravy tvorí geodet neoddeliteľnú zložku. Zaisťuje prípravu podkladov 

pre mechanizovanú opravu koľaje vyhotovením opravných prvkov koľaje, ktoré je založené 

na absolútnom princípe. Príchodom nových technológií, ktorých účelom je zefektívniť 

prácu, môže geodet pri riešení takejto úlohy použiť merací vozík s robotizovanou totálnou 

stanicou. 

V tejto diplomovej práci sa venujem zameraniu priestorovej polohy koľaje s použitím 

meracieho vozíka a robotizovanej totálnej stanice. Geodetické práce sú vykonávané pri 

oprave koľaje na traťovom úseku Považská Teplá – Žilina. 
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Výsledkom mojej záverečnej práce bude grafické znázornenie priestorovej polohy 

koľajníc pred definitívou a po definitíve. 
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1 GEOMETRICKÁ POLOHA KOĽAJE 

Geometrickou polohou koľaje (ďalej len GPK) sa rozumie jej priestorový tvar, ktorý 

je daná smerovými a sklonovými pomermi, vzájomnou výškovou polohou koľajnicových 

pásov a rozchodom koľaje. GPK je účelovo rozložená na smerovú a výškovú zložku. 

Smerovú zložku koľaje vyjadruje osa koľaje, ktorá je definovaná ako spojnica bodov 

ležiacich uprostred vzdialenosti medzi protiľahlými bodmi pojazdných hrán v rovine 

priečneho rezu. 

Výškovú zložku koľaje vyjadruje niveleta temena koľajnicového pásu. Pri vzájomne 

prevýšených koľajnicových pásoch sa výšková poloha koľaje vzťahuje na nižšie položený 

koľajnicový pás. [1] 

Z hľadiska geometrického usporiadania vytvára koľaj tieto tvary: 

• priame úseky vo vodorovnej rovine alebo v sklone (stúpanie, klesanie) 

• kružnicové oblúky vo vodorovnej rovine (umožňujú smerovú zmenu koľaje) 

• kružnicové oblúky vo zvislej rovine (umožňujú prechod koľaje v priamom úseku 

z jedného sklonu do druhého sklonu) 

• prechodnice (tvoria plynulý prechod z priamych úsekov do kružnicových oblúkov 

a naopak, prípadne tvoria plynulý prechod medzi dvoma kružnicovými oblúkmi) 

• krivky štvrtého stupňa (pokiaľ je prechod koľaje z jedného sklonu do iného 

v kružnicovej časti koľaje) 

• šroubovice (pokiaľ je prechod koľaje z jedného sklonu do iného v kružnicovej časti 

oblúka) [2] 
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Obrázok 1 Grafické znázornenie parametrov geometrickej polohy a usporiadanie koľaje [3] 

 

1.1 Rozchod koľaje 

V literatúre môžeme nájsť niekoľko definícií rozchodu koľajníc (ďalej len RK) 

Každá definícia znie inak, ale v podstate hovoria o tom istom. V Slovenskej technickej 

norme 73 6360 (ďalej len STN) [3] je pojem RK definovaný ako vzdialenosť hrán 

koľajnicových pásov meraná v rovine priečneho rezu. RK sa meria 0,014m pod terénom 

koľajnicových pásov. RK môžeme popísať aj ako kolmú vzdialenosť medzi prechádzanými 

vnútornými hranami hláv koľajníc koľaje, meraná na os koľaje v predpísanej hĺbke 0,014 m 

pod temenom koľaje. 

RK sa meria v milimetroch. Meranie sa vykonáva na hociktorom mieste koľaje, či sa 

jedná o priamy úsek, oblúk, prípadne v miestach ako sú výhybky, koľajové brzdy alebo 

koľajové križovatky. 
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1.1.1 Druhy rozchodov koľajníc 

 Rozlišujeme tri druhy RK: 

• úzky rozchod 

• normálny rozchod 

• široký rozchod 

 

1.1.2 Úzky rozchod 

 RK je menší ako normálny. Najčastejšie používané rozchody sú v rozmedziach 

600 mm – 1 000 mm. Trate s týmto rozchodom sa využívajú zväčša ako regionálne trate 

železníc, ale aj ako mestské dráhy metra alebo električiek. Úzky rozchod využívajú krajiny 

Južnej Afriky, ale aj lesné a poľné železnice (napr. Čierny Balog, Tatranské elektrické 

železnice či električková sieť v Bratislave). 

 

1.1.3 Normálny rozchod 

 Využíva sa asi na 60 % železníc celého sveta. Šírka normálneho rozchodu je 1 435 

mm, používa sa prevažne v Európe, ale aj v iných častiach sveta. Tiež aj na železničných 

tratiach na Slovensku. Tento typ rozchodu sa často používa ako rozchod električkových 

koľají (všetky trate v Česku okrem Liberca a Košice). 

 

1.1.4 Široký rozchod 

 Rozchod je širší ako 1 435 mm. Tieto trate s rozchodom 1 520 mm sa nachádzajú 

napr. v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, v Mongolsku a v Afganistane. Trať 

s rozchodom 1 524 mm je vo Fínsku. Rozchod trate 1 668 mm sa využíva v Španielsku 

a v Portugalsku. V Írsku je RK 1 600 mm. 
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Obrázok 2 Grafické znázornenie veľkosti rozchodu koľajníc na svete [5] 

 

1.2 Rýchlostné pásma železničnej trate 

Železničné trate sa rozdeľujú do štyroch rýchlostných pásiem, označených RP1 až 

RP4 podľa STN 73 6360 [3]. Odlišnosti použitých prvkov a geometrického usporiadania 

reprezentuje traťová rýchlosť V [km.h-1]. 

 

Tabuľka 1 Rýchlostné pásma železničných tratí 

RP1 V ≤ 60 km.h-1 

RP2 60 km.h-1 < V ≤ 90 km.h-1 

RP3 90 km.h-1 < V ≤ 120 km.h-1 

RP4 120 km.h-1 < V ≤ 160 km.h-1 
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2 VŠEOBECNE O PROBLEMATIKE 

 Cieľom ŽSR je zapojiť sa do siete európskych železníc prostredníctvom 

modernizácie vybraných železničných tratí a ich spriechodnením vyššími traťovými 

rýchlosťami. V súčasnej dobe je na území Slovenskej republiky zrekonštruovaný najdlhší 

traťový úsek Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom, ktorý patrí do medzinárodného 

koridoru číslo 5a. Celá trať od stanice je rozdelená na tzv. UČS (ucelená časť stavby) 

s prideleným číslom. Takéto označenie vzniklo kvôli zjednodušeniu organizácie práce na 

projekte, vzájomnej koordinácie technických riešení a pod. Medzistaničné úseky boli 

uvedené do prevádzky postupne od roku 2001 až 2008. V súčasnosti  sa rekonštrukčné práce 

vykonávajú na úseku Považská Teplá – Žilina. 

 

2.1 Prevádzka a údržba koľaje 

 Po komplexnej rekonštrukcii, kedy je priestorová poloha koľaje upravená podľa 

parametrov technického projektu, má koľaj najbližšie k ideálnemu geometrickému tvaru. 

Účinky opakovaných zvislých, priečnych a pozdĺžnych síl koľajového vozidla a iných 

činiteľov (kvalita železničného spodku, technický stav konštrukcie železničného zvršku, 

druh dopravy, traťová rýchlosť atď.) spôsobujú, že sa postupne mení priestorový stav koľaje. 

Preto je dôležité, aby koľaj tohto významu bola prepracovaná  najneskôr 2 roky po 

rekonštrukcii koľaje. Do tej doby sú priečne posuny zanedbateľné. Po dvoch rokoch začína 

rozpad smerového a výškového vedenia koľaje. 

 Oprava koľaje pozostáva z diagnostiky aktuálneho stavu koľaje, merania 

a vyhodnotenia opravných prvkov koľaje, opravy koľaje automatickou strojnou podbíjačkou 

(ďalej len ASP). Meračské práce prebehnú tesne pred opravou, čím sa zistí aktuálnosť tvaru 

koľaje pred jej opravou. Kvalita výsledku opravy koľaje do projektovaného tvaru závisí na 

presnosti opravných prvkov zistených geodeticky a od samotnej opravy ASP. 

 Oprava koľaje má vždy za cieľ zlepšiť jej tvar a tým spomaliť vývoj deformácie 

koľaje. Ide o opakovanú rekonštrukciu, pri ktorej sú záväzne dodržované predchádzajúce 

projekčné parametre trate. 
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2.2 Zameranie podrobných bodov 

 Geodet určí absolútnu polohu koľaje (ďalej len APK) vo vybraných traťových 

úsekoch. Vývoj meračských prístrojov priniesol novú technológiu merania APK. Meranie 

sa vykonáva pomocou robotizovanej totálnej stanice za použitia meracieho vozíka. Merací 

vozík tlačený geodetom má osadený odrazový hranol, ktorý je automaticky sledovaný 

totálnou stanicou. Pomocou senzorov umiestnených na meracom vozíku sú merané 

parametre koľaje rozchod, prevýšenie koľajnicových pásov spolu s hodnotami meraných 

totálnou stanicou (smer a dĺžka). Údaje sa registrujú do pamäte prístroja. Dáta sú následne 

po prenose do počítača vyhodnotené softvérom a zistené odchýlky sú formou posunov 

a zdvihov od projektovanej polohy koľaje exportované pre ASP s riadiacim počítačom. 

 

 

Obrázok 3 Zameriavaný úsek 
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3 NORMY A PRESNOSTI 

 Geodetické práce na železnici sú spojené so splnením predpísaných presností 

a dodržaním povolených odchýlok, ktoré nájdeme v STN 73 6360 [3] pre určenie 

geometrickej polohy a usporiadania koľaje železničných dráh normálneho rozchodu. 

 STN 73 6360 [3] slúži na zaistenie bezpečnostného chodu železníc a jej dodržaním 

by nemalo dochádzať k nehodám na železničných tratiach. 

 

3.1 Predmet normy 

 Táto norma určuje požiadavky na navrhovanie, stavbu, rekonštrukciu, prevádzku, 

kontrolu a údržbu železničných dráh normálneho rozchodu do rýchlosti 160 km.h-1 vrátane.

 Ak bola koľaj navrhnutá a zriadená podľa skôr platných noriem, môže sa 

prevádzkovať s podmienkou, že jej konštrukčné a geometrické usporiadanie vyhovuje 

medzným hodnotám, ktoré sú uvedené v tejto norme. [3] 

 

3.2 Termíny a definície 

Os koľaje – spojnica bodov nachádzajúcich sa uprostred úsečky spájajúcej protiľahlé 

pojazdné hrany koľajnicových pásov. 

Geometrická os koľaje – spojnica bodov ležiacich uprostred vzdialenosti medzi 

protiľahlými bodmi pojazdných hrán v rovine priečneho rezu. 

Geometrické usporiadanie koľaje – rozchod koľaje, smerová a výšková poloha 

koľajnicových pásov a ich sklon v rovine priečneho rezu. 

Priestorová poloha koľaje (ďalej len PPK) – určenie osi koľaje jednoznačne definovanej 

projektom v polohovom a výškovom súradnicovom systéme. 

Prevýšenie koľaje – výškový rozdiel temien koľajnicových pásov meraný v rovine 

priečneho rezu. 
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Niveleta koľaje – spojnica úložných plôch koľajnicových podkladov  pod osou 

neprevýšeného koľajnicového pása. 

Stavebná odchýlka – rozdiel medzi nameranou hodnotou a projektovanou alebo 

predpísanou hodnotou GPK pri preberaní koľaje stavebných prác v koľaji. 

Prevádzková odchýlka – rozdiel medzi nameranou hodnotou a projektovanou alebo 

predpísanou hodnotou GPK za prevádzky. 

Medzná odchýlka – odchýlka, ktorá sa nesmie prekročiť, stanovená s bezpečnostnou 

rezervou. 

Absolútna polohová odchýlka SKa – priečna odchýlka osi koľaje od jej projektovanej 

polohy. 

Absolútna výšková odchýlka VKa – odchýlka nivelety koľaje od jej projektovanej 

nadmorskej výšky. [3] 

 

3.3 Stavebné odchýlky priestorovej polohy koľaje 

 STN 73 6360 [3] definuje koľko majú byť povolené odchýlky pri práci. 

 Absolútna polohová odchýlka SKa osi koľaje od jej projektovanej polohy nemá byť 

pri preberaní dokončených prác pred začatím trvalej prevádzky v priamej koľaji väčšia ako 

± 15 mm a v oblúku väčšia ako ± 20 mm. 

 Absolútna výšková odchýlka VKa nivelety temena neprevýšeného koľajnicového 

pása od jej projektovanej nadmorskej výšky nemá pred začatím trvalej prevádzky v koľaji 

prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke č. 2. [3] 
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Tabuľka 2 Absolútne výškové odchýlky VKa nivelety temena koľajnicového pása od jej projektovanej 

nadmorskej výšky pri prevzatí dokončených prác pred začiatkom trvalej prevádzky v koľaji 

RP 
VKa [mm] 

v hlavných koľajach v ostatných koľajach pri nástupišti 

RP1  +10          -15  +10          -20   +10          0*)   

RP2  +10          -15   +10          -20    +10          0*)  

RP3  +5          -10   +10          -10    +10          0*) 

RP4  +5          -10    +10          -10    +10          0*) 

 
*) Záporná odchýlka sa nepripúšťa 

 

 Medzi susednými meranými bodmi nesmie byť odchýlka VKa na vzdialenosť 30 m 

pre RP1 a RP2 väčšia ako 20 mm a pre RP3 a RP4 väčšia ako 10 mm. 

 Absolútne odchýlky SKa a VKa priestorovej polohy osi koľaje od jej projektovanej 

polohy sa určujú: 

a) vyhodnotením kontinuálneho geodetického záznamu merania priestorovej polohy 

koľaje so zodpovedajúcimi miestami v projekte; 

b) z geodeticky overenej priestorovej polohy zaisťovacích značiek, k nim meraných 

osových vzdialeností a výškových rozdielov nivelety neprevýšeného koľajnicového 

pása. 

 Tieto kontrolné merania sa vykonávajú geodeticky a ich výsledky sú spracované 

v súradnicovom a výškovom systéme, v ktorom sa vytýčila stavba podľa projektu. Pri 

kontrolných geodetických meraniach sa musia použiť overené body vytyčovacej siete stavby 

v súlade s STN 73 0422. [3] 
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4 PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE 

 Voľba prístrojovej techniky je z hľadiska vysokých nárokov na presnosť merania 

veľmi dôležitá. Preto sa v dnešnej dobe používajú tie najmodernejšie a najpresnejšie 

prístroje. 

 

4.1 Meracie vozíky  

 Systém pre meranie GPK formou meracích vozíkov dnes ponúkajú výrobcovia 

rôznych značiek. Na našom území sú najznámejšie dva systémy. Od spoločnosti Leica za 

softwarovej podpory spoločnosti Amberg a systém ostravskej firmy GeoTEL, spol. r. o. 

Známy, ale na Slovensku málo využívaný je aj merací vozík značky Trimble. 

 

4.2 Porovnanie meracích vozíkov spoločnosti Amberg a Trimble 

Tabuľka 3 Technické parametre meracích vozíkov spoločnosti Amberg a Trimble 

Technické parametre 

  Amberg Trimble 

Hmotnosť 27 kg 19,5 kg 

Pracovný teplotný rozsah  -10°Caž +50°C -30°C až +60°C 

Rozchod 
Rozsah merania  -25 mm až 65 mm  -20 mm až +60 mm 

Presnosť merania ± 0,3 mm  ± 0,1 mm 

Prevýšenie 
Rozsah merania  ± 260 mm  ± 265 mm 

Presnosť merania ± 0,5 mm  ± 0,5 mm 
 

 Výrobcovia síce uvádzajú presnosť na desatiny milimetra, avšak táto presnosť je 

veľmi ovplyvnená údržbou. Na stavbe býva situácia sťažená, takže uvedená presnosť je často 

nedosiahnuteľná. Ide skôr o mechanické záležitosti ako sú usadené čiastočky štrku na 

koľajnici alebo ostatky mazania na pohyblivých zariadeniach. Toto všetko sa behom merania 
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nachytáva na pojazdné koliesko meracieho vozíka. Pri správnej údržbe a čistení vozíka sa 

dá dosiahnuť presnosť, ktorá je pre účel merania dostačujúca. 

 

 

Obrázok 4 Meracie vozíky spoločnosti Amberg a Trimble  

 

4.3 Použité prístroje a pomôcky 

Pri zameraní diplomovej práce sa používalo toto prístrojové vybavenie: 

• totálna stanica Leica Viva TS 15 

• Kontrolór Leica Viva CS 15 

• Merací vozík GeoTEL GL-05 

 

4.3.1 Totálna stanica Leica Viva TS 15 

 Leica Viva TS 15 je automatizovaná totálna stanica, ktorá využíva užívateľský 

softvér Leica SmartWorx Viva. Umožňuje aj bezhranolové meranie do vzdialenosti 400 m. 

Presnosť merania vodorovných a zvislých uhlov sú 2´´ (0,6 mgon). Presnosť merania dĺžok 

je 1 mm +1,5 ppm a štandardný čas merania je 0,8 s. Pri automatizovanom meraní využíva 

360° odrazný hranol. Dosah na tento hranol je 300 m a čas na vyhľadávanie hranola je 

5 – 10 sekúnd. Presnosť merania uhlov ATR je 1´´ (0,3 mgon). 
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Obrázok 5 Totálna stanica Leica Viva TS 15 [6] 

 

4.3.2 Kontrolór Leica Viva CS 15 

 Od iných kontrolórov sa tento typ líši alfanumerickou klávesnicou a obrazovkou, 

ktorá je orientovaná na šírku. Obrazovka je farebná, dotyková a s vysokým rozlíšením, 

grafickými mapovými oknami a má výbornú viditeľnosť i na priamom slnečnom žiarení. 

 Tento kontrolór plne pracuje s automatizovanou totálnou stanicou Leica Viva TS 15. 

Spojení sú pomocou bluetooth signálu, takže meranie nevyžaduje, aby pri TS počas merania 

stál geodet, pretože všetky údaje a výpočty sa nám zobrazujú na obrazovke kontrolóru.  
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Obrázok 6 Kontrolór Leica Viva CS 15 

 

4.3.3 Merací vozík GeoTEL GL-05 

 Firma GeoTEL, spol. s r. o. vyvinula merací vozík s označením GL-05. Tento vozík 

spolupracuje s totálnou stanicou rady Leica Viva TS 15. Činnosť meracieho vozíka a totálnej 

stanice je riadená programom RAIL. 

 Merací vozík je navrhnutý pre premávku na železničných dráhach. Obsahuje úpravu, 

ktoré umožňuje merať aj iné typy RK ako len normálny rozchod. Telo vozíka tvorí hliníková 

konštrukcia. Vnútri sa nachádza snímač prevýšenia koľaje, snímač rozchodu koľaje, snímač 

prejdenej vzdialenosti, riadiaca jednotka a batéria. 
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Tabuľka 4 Technické parametre meracieho vozíka GeoTEL GL-05 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Hmotnosť 17 kg 

Pracovný teplotný rozsah -10°C až +40°C° 

Rozchod 

Rozsah merania  -25 mm až +50 mm 
Presnosť merania ± 0,2 mm 

Prevýšenie 

Rozsah merania  ± 260 mm 

Presnosť merania ± 0,4 mm 

 

 

 

Obrázok 7 Merací vozík GeoTEL GL-05 
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5 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

 Predom zvolení ľudia, ktorí sa budú vyskytovať v blízkosti koľají a budú vstupovať 

na koľajište, musia najskôr prejsť potrebným školením a úspešné zvládnuť odbornú skúšku.  

 Výsledkom absolvovania školenia je získanie povolenia od ŽSR na vstup 

a vykonávanie práce na koľajisku. 

 Predpokladom pre vykonanie skúšky je zvládnuť predchádzajúcu skúšku z BOZP. 

Doba výcviku v teoretickej príprave trvá 40 hodín a praktický výcvik v trvaní: 

• 40 hodín – železničný kataster nehnuteľností, 

• 40 hodín technická dokumentácia, 

• 40 hodín geodetické základy a mapovanie, 

• 40 hodín projektovanie a inžinierska geodézia. 

Pri práci priamo v teréne sa musia dodržiavať zásady k zaisteniu bezpečnosti: 

• vedúci skupiny zodpovedá za bezpečnosť, 

• pracovníci skupiny musia mať ochranné prostriedky (oranžová reflexná vesta a 

prilba), 

• odpočinutí a triezvi zamestnanci, 

• pri chôdzi po trati využívať bočné cesty, 

• pred príjazdom vlaku včas opustiť koľajište, 

• nepodliezať stojace železničné vozidlá, 

• nevstupovať pred idúcim vlakom do vedľajšej koľaje. 
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6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A BODOVÉ POLE 

 Pred zahájením samotného merania je dôležité, aby si geodet zhromaždil všetky 

potrebné podklady pre vykonanie danej činnosti. Patria sem hlavne projektová 

dokumentácia trasy koľaje a zoznam súradníc bodového poľa v danom traťovom úseku. 

 

6.1 Projektová dokumentácia 

 Najdôležitejším podkladom je projektovaná trasa koľaje. Pozostáva z vytyčovacích 

výkresov alebo z pozdĺžnych profilov. Projektová dokumentácia je rozložená na smerové 

a výškové riešenie. 

 Smerové riešenie obsahuje počiatočné staničenie úseku, zoznam súradníc hlavných 

bodov trasy, parametri kružnicových oblúkov a prechodnice. 

 Výškové riešenie obsahuje počiatočné staničenie úseku, dĺžky dotyčníc výškového 

polygónu. 

 Projektová trasa koľaje ďalej obsahuje prvky, ktoré charakterizujú usporiadanie 

koľaje: rozchod koľaje, prevýšenie koľajnicových pásov a dĺžky vzostupníc. 

 

 

Obrázok 8 Detail vytyčovacieho výkresu 
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6.2 Bodové pole 

 Bodové pole (ďalej len BP) sa preberá od autorizovaného geodeta, ktorý dané bodové 

pole osadzoval a určoval. Pri meraní je potrebné overiť stabilitu a kvalitu bodového poľa. 

Ak budeme potrebovať body navyše, tak bodové pole prípadne zhustíme novými bodmi. 

 Súradnice bodov sa vyskytujú v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej 

sieti katastrálnej (ďalej len JTSK) a výšky vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (ďalej 

len Bpv) 

 Základné bodové pole (ďalej len ZBP) je stabilizované vysokými piliermi s nútenou 

centráciou. Podrobné bodové pole (ďalej len PBP) je stabilizované v základových pätkách 

trakčných stĺpov v podobe stabilizačného klinca alebo upevňovacej skrutky. 

 

 

Obrázok 9 Bod PBP stabilizovaný v základovej pätke trakčného stĺpa 
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6.3 Zaisťovacie body 

 Podľa STN 73 6360 sa priestorová poloha hlavných koľají zaisťuje zaisťovacími 

bodmi (ďalej len ZB). 

 ZB je najpodrobnejší bod železničného bodového poľa (ďalej len ŽBP). Určuje PPK 

v súlade s projektovou dokumentáciou a je podkladom ako pre vykonanie stavby a jej 

prevzatie, tak aj pre kontrolu a údržbu PPK počas železničnej prevádzky. 

 Zaistením PPK sa rozumie súbor opatrení umožňujúci vytýčiť PPK a porovnať ju 

s existujúcou polohou koľaje. 

 ZB sa stabilizujú do pevných železničných objektov. Do trakčných stĺpov sa 

najčastejšie stabilizuje konzolový typ ZB.  

 

 

Obrázok 10 Zaisťovací bod v trakčnom stĺpe 

 

  



Bc. Kristína Hreusová: Zaměření prostorové polohy koleje 

28 
 

7 PRÁCE V TERÉNE 

 Meračské práce na železnici prebiehajú spravidla za plnej alebo čiastočnej 

prevádzky. Za plnej prevádzky je potrebné väčšie množstvo geodetov pri meraní. Kvôli 

bezpečnosti na trati je vždy jedna hliadka na jednej strane úseku a druhý hliadka na druhej 

strane úseku a dovzdávajú informácie o príchode vlakov. V prípade výskytu meračských 

prác na úseku, kde je rýchlosť vlaku okolo 120 km.h-1 je jeden z tímu v spojení s centrálnym 

dispečerským pracoviskom. Práce za plnej prevádzky sú síce náročnejšie na počet ľudí 

v teréne, ale zároveň sa neobmedzuje železničná prevádzka výlukami.  

 Pred samotným príchodom na stanovené územie je dôležité mať zhromaždené všetky 

potrebné podklady, ktoré obsahuje projektová dokumentácia; ďalej je potrebné mať nahranú 

trasu v kontrolóri a skalibrované prístroje (totálna stanica a merací vozík).  

 Môže nastať aj situácia, že nie je dopredu vyhotovený projekt trate. Vtedy hovoríme 

o možnosti vyhotovenia zjednodušených projektov, kde merací vozík slúži na účely 

mapovania a z údajov je potom možné vyhotoviť daný projekt. 

 

7.1 Podmienky merania 

 Keďže na území Slovenskej republiky nie je vytvorený oficiálny metodický návod 

pre meranie PPK, dodržiava sa OŘ34 – Metodický pokyn pro měření prostorové polohy 

koleje na tratích Správy železničnej dopravnej cesty (ďalej len SŽDC) u strediska 

železničnej geodézie (ďalej len SŽG) Olomouc  

Pri meraní je nutné dodržiavať tieto podmienky: 

a) vychádza sa z overeného bodového poľa, 

b) voľné stanovisko = orientácia na všetky body BP, minimálne však 4 orientácie. 

V prípade, že nie je možné túto podmienku splniť a potrebné dané BP zhustiť. 

c) maximálna vzdialenosť orientácie za ideálnych atmosférických podmienok = 150 m, 

d) maximálna vzdialenosť orientácie za zhoršených atmosférických podmienok = 90 m, 

e) vzdialenosť podrobných bodov koľaje do 10 m, 
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f) minimálne 3 prekrytové body (týka sa režimu „off-line“) na maximálne 2 metre 

koľaje v pozdĺžnom smere, 

g) spoločná orientácia pre susedné stanoviska, 2 spoločné orientácie pre susedné 

stanoviska pri párovom zaistení [10]. 

 

7.2 Zameranie podrobných bodov koľaje 

 Aby sme mohli zamerať podrobné body koľaje, je potrebné, aby sme mali v totálnej 

stanici nahrané bodové pole. Podrobné body zameriavame pomocou meracieho vozíka. Pred 

samotným meraním sa merací vozík spojí cez bluetooth s kontrolórom, a teda aj totálnou 

stanicou. Po postavení meracieho vozíka na železničnú trať sa overí, či merací vozík pracuje 

správne (kontrola senzorov vozíka). Napríklad overenie sklonomerov. Pokiaľ toto overenie 

neprejde je nutné merací vozík znovu skalibrovať. 

 

 

Obrázok 11 Overenie senzorov vozíka 

 

 Základnou metódou podrobného merania je metóda priestorových polárnych 

súradníc. Poloha sa z nameraných údajov určuje pomocou vodorovného smeru, zenitového 

uhla a šikmej dĺžky. Ako stanovisko meracieho prístroja sú body PBP alebo aj voľné 

stanovisko. Postup určenia polárnych súradníc: 
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• orientácia na stanovisku ZBP, PBP a ZB 

• meranie podrobných bodov koľaje 

 Pred začatím merania bol vytvorený súbor pre ukladanie orientačných meraní (napr. 

W001.rec), do ktorého sa postupne registrovalo meranie na orientačné body s použitím 

automatického docielenia na odrazový hranol. 

 

 

Obrázok 12 Postup Nastavenia totálnej stanice pred zameraním podrobných bodov krok 1 

 

 

Obrázok 13 Postup Nastavenia totálnej stanice pred zameraním podrobných bodov krok 2 

 



Bc. Kristína Hreusová: Zaměření prostorové polohy koleje 

31 
 

 

Obrázok 14 Postup Nastavenia totálnej stanice pred zameraním podrobných bodov krok 3 

 

 Ďalším krokom sa pristúpilo k samotnému zameraniu podrobných bodov na koľaji. 

Založil sa ďalší súbor pre ukladanie podrobných bodov (napr. W001_2.mro). Totálna stanica 

automaticky docielila na odrazový hranol vozíka a sledovala jeho pohyb. Približne každých 

7 metrov geodet s vozíkom zastal a pomocou kontrolóra zameral bod na koľajisku. Po 

zameraní vydal vozík zvukový signál, ktorý oznámil, že údaje boli zaregistrované 

(vodorovný smer, zenitový uhol, šikmá dĺžka, rozchod a prevýšenie). Vozík dal zvukovým 

signálom podnet, aby sa pokračovalo v meraní.  

 Na konci podrobného merania koľaje boli na hlave koľajnice kriedou vyznačené tri 

prekrytové body. Body boli vzdialené od seba na dĺžku medzi podvalmi. Tieto body boli 

zamerané tiež aj z nasledujúceho stanoviska. Prekrytové body slúžia k vyrovnaniu na seba 

nadväzujúcich meraní koľaje v programe Rail. 
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Obrázok 15 Ukážka zamerania prekrytových bodov 

 

7.2.1 „On-line“ a „Off-line“ režim meracieho vozíka 

 Merací vozík od firmy GeoTEL je navrhnutý ako duálny. To znamená, že je schopný 

pracovať v „on-line“ alebo „off-line“ režime.  

 Pri práci v „on-line“ režime sú z meraných údajov priamo v teréne vypočítané 

a zobrazené v kontrolóri odchýlky od projektovaného stavu. Tento režim sa najčastejšie 

využíva pri výstavbe železničnej trate. Režim je závislý na aktuálnosti a presnosti údajov. 

 Pri práci v „off-line“ režime sú namerané údaje ukladané do pamäti meracieho 

prístroja pre neskoršie vyhotovenie tzv. postprocessing. Režim je hlavne využívaný pri 

údržbe alebo rekonštrukcii železničnej trate. Pri využívaní tohto režimu je potrebné vždy na 

konci úseku zamerať 3 prekrytové body (bod na každom treťom podvale). 
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Obrázok 16 Postavenie prístroja ako voľné stanovisko  
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8 SPRACOVANIE NAMERANÝCH ÚDAJOV 

 Na spracovanie zameraných údajov na železničnej trati sa používa aplikačná 

nadstavba Rail v programovom prostredí WKokeš. Rail je programový systém, ktorý slúži 

pre editáciu a vyhodnotenie nameraných hodnôt zaznamenaných programom Leica 

SmartWorx Viva. Podľa zadaného projektu je v programe realizovaný výpočet osy koľaje, 

od ktorej potom je možné vykonávať rôzne výpočty. V programe je ďalej možné vytvoriť 

grafické znázornenie merania alebo súbor posunov a zdvihov pre ASP. Ďalšou možnosťou 

tohto programu je on-line výpočet stanoviska, kde sa zobrazujú aktuálne merané odchýlky 

od projektu. Celý program je lokalizovaný v českom jazyku. 

 

8.2 Základný panel programu Rail 

 Program Rail po načítaní do pracovného prostredia WKokeš zobrazí na ľavej strane 

okna základný panel. Tento panel sa skladá z piatich zložiek. Sú to PROJEKT, TRASA, 

VÝPOČTY, VSTUPY / VÝSTUPY a MERANIE. 

 

 

Obrázok 17 Programové prostredie WKokeš 11.82 s nadstavbou Rail 4.7.18.12 
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• PROJEKT 

 Nový – vytváranie nového projektu. 

 Otvoriť – otvára už existujúci projekt. 

 Koniec – ukončenie aplikácie Rail. 

• TRASA – obsahuje nástroje na zadávanie projektovej polohy koľaje. 

 Vstupná tabuľka – textové zadávanie parametrov GPK. Je rozdelená na 

polohové riešenie, výškové riešenie, prevýšenie, rozchod, staničenie, kvalita 

polohového riešenia, export a import. 

 Polohové riešenie – grafický prehľad parametrov smerovej zložky GPK. 

 Výškové riešenie – grafický prehľad parametrov výškovej zložky GPK. 

 Import VFK. 

 Jednoduchý projekt. 

• VÝPOČTY – nástroje na výpočet a vyrovnanie merania. Obsahuje ešte aj nástroje 

pre výpočet súradníc vzhľadom k projektovanej trase a výpočet odchýlok meraných 

bodov koľaje od projektovanej trasy. 

 Najbližší bod – vypočíta odchýlku jedného bodu alebo bodu od projektovanej 

trasy. 

 Body na ose – vypočíta súradnice bodov vzhľadom k projektovanej trase 

podľa zadaného staničenia, intervalu a odsadenia od trasy. 

 Dávkový výpočet – výpočet stanoviska a podrobných bodov (textový formát 

*.mro). 

 Vyrovnanie merania – vyrovnanie súradníc bodov za pomoci podobnostnej 

transformácie. 

 Výstup ASP – vypočíta odchýlky bodov od projektovanej trasy a uloží do 

formátu pre ASP. 

 Nástupište – vypočíta vzťah meraných bodov koľaje k meraným bodom 

nástupišťa. 

• VSTUPY / VÝSTUPY – umožňujú grafické znázornenie PPK, export a import 

zoznamu súradníc merania. 

• MERANIE – on-line meranie v teréne, keď na meracom vozíku máme namiesto 

kontrolóra osadený notebook. 

 



Bc. Kristína Hreusová: Zaměření prostorové polohy koleje 

36 
 

8.3 Výpočet stanoviska a podrobných bodov 

 Cez nástroj Dávkový výpočet boli pomocou transformácie vypočítané súradnice 

voľných stanovísk. Najskôr sa museli zo súboru načítať hodnoty orientácií v súbore *.rec 

a následne súbor súradníc *.vol. Po načítaní týchto súborov boli vypočítané súradnice 

voľných stanovísk. 

 

 

Obrázok 18 Znázornenie voľného stanoviska  s orientáciami v programe Rail 
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Obrázok 19 Výpočet voľného stanoviska v programe Rail 

 

 Podrobné body sa tiež počítali cez dávkový výpočet. Najskôr sa zadáva stanovisko, 

z ktorého boli zamerané body. Ďalším krokom je výpočet súradníc cez nástroj Výpočet 

s projektom. Pre výpočet súradníc je dôležité nahrať si súbor s nameranými hodnotami pre 

podrobné body v súbore *.mro. Po výpočte podrobných bodov sa body zobrazia v danom 

úseku. 
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Obrázok 20 Zobrazenie podrobných bodov v programe Rail 

 

8.4 Vyrovnanie nameraných údajov 

 Nástrojom Vyrovnanie merania boli transformáciou vyrovnané namerané hodnoty 

koľaje na seba nadväzujúcich stanovísk. Transformačný kľúč podobnostnej transformácie 

bol vypočítaný na základe priečnych a výškových odchýliek prekrytových bodov od 

projektovanej trasy. 

 

Obrázok 21 Znázornenie transformácie meraných bodov koľaje [11] 
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Obrázok 22 Vyrovnanie merania podobnostnou transformáciou 

 

8.5 Grafické znázornenie PPK 

 Po vypočítaní stanovísk, jednotlivých podrobných bodov a následnému vyrovnaniu 

pomocou podobnostnej transformácie prichádza na rad vykreslenie grafu PPK. V paneli 

Výpočty sa nachádza nástroj Výstup ASP. Cez tento nástroj si otvoríme tabuľku, ktorá 

obsahuje jednotlivé hodnoty potrebné pre ASP. Tabuľka obsahuje údaje ako sú: čísla bodov, 

staničenia, dĺžka, posun, zdvih, ľavý pás, pravý pás a v popise sa uvádza číslo koľaje, ktorá 

bola zameriavaná. Po kontrole údajov sa môže vykresliť graf cez nástroj Kreslení grafu. 

Zadá sa vhodná mierka, ktorá vystihne tvar PPK.  

 V Českej republike sa podľa normy ČSN 73 6360-2 [12] sa napríklad okrem 

vykreslenia grafu PPK vykonáva aj posúdenie priebehu tzv. vlny. Ide vlastne o to, že 

i v prípustných odchýlkach je prechod od maxima k maximu na krátkej vzdialenosti brané 

ako defekt. V praxi to zaisťuje rýchly a plynulý prechod. 
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Obrázok 23 Detail výstupnej tabuľky pre ASP 

 

 

Obrázok 24 Ukážka grafu PPK v programe Rail 
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9 ÚPRAVA GPK POMOCOU ASP 

 Úprava GPK sa skladá z troch čiastkových technologických operácií: 

1. smerová úprava – realizácia priečneho posunu koľajového roštu, 

2. výšková úprava – realizácia horizontového zdvihu koľajového roštu, 

3. primárna fixácia upravenej GPK podbitím – hutnenie materiálu koľajového lôžka 

pod ložnou plochou podvalu. 

Úpravu GPK a výhybiek vykonávame ASP, ktoré rozdeľujeme na : 

a) ASP traťové, 

b) ASP výhybkové, 

c) ASP špeciálne. 

 

9.1 Metódy práce ASP 

 Tieto metódy práce ASP určujú konštrukčné usporiadanie nivelačného 

a smerovacieho systému ASP, ktoré je dané polohami predných a zadných bodov 

smerovacích a nivelačných laniek v priebehu úpravy GPK. 

 Polohy bodov sú fixované na prednom nivelačnom vozíku (ďalej len PNV) a zadnom 

nivelačnom vozíku (ďalej len ZNV), ktoré sa z hľadiska konštrukcie ASP nachádzajú 

v maximálnej možnej vzdialenosti  od seba tak, aby sa mohli pohybovať po upravovanej 

koľaji. 

Metódy práce ASP rozdeľujeme na: 

a) presnú metódu, pri ktorej poloha PNV kopíruje ideálnu geometrickú polohu koľaje, 

ktorú je nutné pred prácou ASP vytýčiť, 

b) metódu zmenšovania chýb, pri ktorej poloha PNV kopíruje stávajúcu polohu koľaje 

a geometrické chyby zmenšuje o cca jednu pätinu pôvodnej veľkosti. 

Ideálne vytýčenie GPK pre presnú metódu ASP môžeme realizovať: 

• manuálnym spôsobom, 

• ovládacím rádiom s optickým zariadením, 
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• ovládaním laserom, 

• súčinnosťou výsledkov komplexnej diagnostiky a softwarového navádzacieho 

systému ASP – GVA, ALC. 

 

9.2 Traťová ASP 

 ASP traťové sú stroje, ktoré všetky tri základné úlohy vykonávajú súčasne, pričom 

jedným pracovným cyklom ovládajú: 

• jeden podval – zdvíhacie zariadenie a podbíjacie zariadenie so 16 podbíjacími 

kladivami, 

• dva podvaly - zdvíhacie zariadenie a podbíjacie zariadenie so 32 podbíjacími 

kladivami, 

• tri podvaly - zdvíhacie zariadenie a podbíjacie zariadenie so 48 podbíjacími 

kladivami. 

ASP z hľadiska konštrukcie a výkonných parametrov členíme na: 

• ASP ľahkej kategórie, 

• ASP strednej kategórie, 

• ASP ťažkej kategórie. 

 

9.3 Podbíjanie koľaje pomocou ASP 

Postup podbíjania koľaje pomocou ASP je nasledovný: 

• pred príchodom podbíjačky a ostatných prístrojov na miesto majú geodeti pripravené 

údaje, ktoré predložia obsluhe, 

• údaje sa nahrajú do prístrojového vybavenia podbíjačky, 

• daný úsek podbíjačka podbije prvýkrát a za ňou nasleduje stabilizátor a pluh na 

úpravu štrkového ložiska, 

• pracovníci ŽSR vyplnia miesta medzi železničnými podvalmi štrkom, 
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• geodeti s pomocou meracieho vozíka zamerajú úsek a z nameraných údajov 

vypočítajú pomocou programu Rail hodnoty, ktoré sú potrebné pre druhé podbitie 

koľaje a tie podajú obsluhe podbíjačky; postup podbíjania sa opakuje trikrát. 

 

 

Obrázok 25 Automatická strojná podbíjačka „Jarmilka“ 

 

 

Obrázok 26 Stabilizátor „Medvídek“ 
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Obrázok 27 Pluh na úpravu štrkového ložiska „Bořek“ 
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ZÁVER 

 

 Oprava parametrov koľaje za účelom prepracovania priestorovej polohy 

mechanizovanou ASP je veľmi aktuálne. Koľaj by mala byť prepracovaná v pravidelných 

intervaloch aspoň raz za dva roky. Preto je veľmi dôležité dodržiavať pri 

geodetických prácach predpísané presnosti a technické normy, ktoré jasne definujú použitie 

vhodnej metódy merania a vybraného prístrojového vybavenia. 

 Geodeti sa aktívne zúčastňujú nie len na prípravných prácach pred opravou koľaje, 

ale aj po ukončení samotnej opravy. Čiže do celého procesu vstupujú značnou mierou. 

 Cieľom záverečnej práce bolo dokázať odbornú spôsobilosť a samostatnosť pri 

plnení zadania – zameranie priestorovej polohy koľaje z dôvodu rekonštrukcie železničnej 

trate, kvôli zvýšeniu rýchlosti vlakov na 160 km.h-1. Diplomová práca rozoberala 

technológiu merania GPK automatizovaným systémom a následné spracovanie výsledkov 

merania v programe Rail. Geodetické práce boli vykonávané na traťovom úseku medzi 

stanicami Považská Tepla – Plevník Drieňové. 

 Vývoj meracej techniky priniesol novú technológiu merania APK. Ide o meranie osy 

koľaje priestorovou polárnou metódou pomocou robotizovanej totálnej stanice a meracieho 

vozíka. Použitím tejto technológie sa geodetické práce výrazne urýchľujú v priebehu 

terénnych prác a zvyšuje sa aj kvalita určenia APK. Urýchlenie merania je zaistené použitím 

funkcie automatického sledovania cieľa a zvýšenie presnosti prvkov APK je docielené 

zavedením meraného rozchodu koľaje a prevýšenia koľajnicových pásov do spracovania 

podrobného merania osy koľaje. 
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