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Anotace 

V předložené práci je zpracováno zaměření nadzemní mostové jeřábové dráhy 

v hale firmy MIRRORGLASS s. r. o. v Sokolově, vyhodnocení jejích geometrických 

parametrů a porovnání vypočtených úchylek s povolenými tolerancemi dle norem 

ČSN 73 5130 a ČSN EN 1090-2+A1. V závěru práce je vypracováno grafické znázornění 

prostorových vztahů a technická zpráva. 
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Summary 

The bachelor‘s thesis deals with surveys of an elevated bridge crane track 

in the hall of MIRRORGLASS s. r. o. in Sokolov. In addition, the evaluation 

of geometrical parameters and comparison of computed deviations to permissible 

tolerances by standard ČSN 73 5130 and ČSN EN 1090-2+A1. In the conclusion there is 

performed a graphical visualization of spatial relationships and technical documentation. 
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1. Úvod 

V dnešní době, kdy dochází k neustálému růstu a rozvoji průmyslu, k zavádění 

a zdokonalování automatizace a robotizace výroby, vyvstává potřeba kontroly příslušných 

průmyslových zařízení z hlediska geometrických parametrů. K takovým zařízením patří 

především jeřábové dráhy, které podléhají značnému opotřebení následkem vysoké zátěže 

provozu. Prevencí proti takovému nadměrnému opotřebení, případně až odstavení, 

či vyřazení zařízení z provozu, jsou pravidelné revizní prohlídky a s nimi související 

geodetická měření. Tato měření jsou velice náročná na přesnost, která je značně 

ovlivňována prostředím, nepříznivými podmínkami, ať již hlukovými či světelnými, 

změnou teplot a vibrací strojních zařízení. 

Rovněž je potřeba důrazně dbát na zvýšené riziko bezpečnosti práce. V mnohých 

případech se jedná o zaměření nadzemních jeřábových drah, kdy se měřič nebo celá 

měřická skupina pohybuje po poměrně úzkém kolejnicovém pásu, mnohdy bez průchozích 

či revizních lávek, kdy hrozí vysoké nebezpečí úrazu především možným pádem z výšky. 

Je nutné využívat veškeré bezpečnostní prvky a prevence vyplývající z práce ve výškách. 

Tato bakalářská práce se zabývá jednak částí teoretickou, kde je popsáno rozdělení 

jeřábů, různé měřické metody, mezní úchylky a parametry dle platných technických norem 

a částí praktickou, tj. vlastním zaměřením a vyhodnocením geometrických parametrů 

mostové jeřábové dráhy v hale firmy MIRRORGLASS s. r. o., která se nachází v areálu 

firmy bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o., Chebská ulice v Sokolově. 
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Obr. 1 - Středověký portálový jeřáb [2] 

2. Problematika jeřábů a jejich měření 

Zdvihací zařízení jsou souborem mechanizmů a konstrukčních prvků, které jsou 

určeny ke zdvihání a přepravě břemen. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna 

nad prostorem, který obsluhují. 

2.1. Historie zdvihacích zařízení 

„Dřevěné kolo se těžce otáčí. Kdo jej pohání, kdo je v něm uzavřen? Podle starých 

římských reliéfů se v jeho bednění nacházejí živí lidé, otroci. Zatímco v potu tváře šlapou, 

lano se navíjí na hřídel, a tím je poháněn velký stavební jeřáb. Ve starém Římě se bez 

pomoci jeřábů na stavbách neobešli. Neobešli se ovšem také bez nelidské dřiny.“ 

DANKOVÁ, Z.: Stavební jeřáby a jejich historie [2] 

 

Dle [2] se historie zdvihacích zařízení datuje do roku 3000 před n. l., kdy staří 

Summerové objevili kolo a zřejmě vyrobili i první kladku. Historikové však nejsou 

zajedno v tomto tvrzení, spolehlivé a doložené údaje jsou z doby starověkého Řecka 

a Říma, kdy se velké stavby neobešly bez pomoci zdvihacích zařízení. 

Od dob vzniku jeřábů se jejich konstrukce od současných příliš nelišila. Jednalo se 

vždy o soustavu kladek, provazů a výložníkového ramena, přičemž vše bylo poháněno 

lidskou, v mladších dobách i zvířecí, silou. Takovým jednoduchým zdvihacím zařízením 

byl např. rumpál, kde v hřídeli byly do otvorů zasazeny páky, kterými se postupně otáčelo. 

Koncem středověku se začaly používat 

portálové jeřáby, které se stavěly na vyvýšeném 

patře, ukázka na Obr. 1. Soustava kladek byla 

nahrazena soustavou ozubených koles, rohatkou 

a západkou proti zpětnému protáčení. Veškerá 

tato „moderní technika“ však měla stále stejný 

zdroj síly – lidskou či zvířecí. 

Zdroj síly pro pohon jeřábů byl však 

dlouhodobým problémem, který se vyřešil až 

v 19. století, kdy lidskou a zvířecí sílu nahradila 

síla parního stroje. V polovině 19. století došlo 

k dalšímu zdokonalení, a to za pomoci elektrické energie, s níž se stal pohon zdvihacích 

zařízení prakticky neomezeným. 
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2.2. Rozdělení jeřábů 

Při rozdělení jeřábů je postupováno podle určitých kritérií, jako jsou celkový tvar, druh 

pohonu, druh pohybu a vykonávané práce, případně místo použití. 

2.2.1. Základní dělení 

Dle [5] podle pracovního způsobu, dopravní vzdálenosti a konstrukčního provedení 

rozdělujeme zdvihací zařízení do tří kategorií: 

 zdvihadla – přemisťují břemena pouze ve směru svislém, 

 jeřáby – přemisťují břemena jak svislým, tak i vodorovným způsobem 

ve vymezeném prostoru, 

 výtahy. 

Jednotlivé druhy zdvihacích zařízení se od sebe značně odlišují, ať už pro rozdílné 

hmotnosti a charakter přepravovaných břemen, tak i pro způsob dopravy a pracovní 

podmínky. 

Základní rozdělení jeřábů dle [5] lze provádět podle: 

 celkového tvaru jeřábu, kdy rozlišujeme: 

 mostové jeřáby, 

 portálové a poloportálové jeřáby, 

 věžové a sloupové jeřáby, 

 konzolové jeřáby, 

 kolejové a silniční jeřáby, 

 plovoucí jeřáby, 

 lanové jeřáby, 

 druhu pohonu, který může být: 

 elektrický, 

 hydraulický, 

 pneumatický, 

 ruční, 

 spalovací motor, 

 druhu pohybu na: 

 pojízdný, 

 nepojízdný, 

 otočný, 

 plovoucí, 
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 druhu práce a místu použití rozeznáváme: 

 montážní, 

 dílenský, 

 stavební, 

 skládkový, 

 železniční apod. 

2.2.2. Rozdělení dle celkového tvaru 

Jak uvádí [5], druh jeřábu je určen především jeho nosnou konstrukcí, která zpravidla 

udává i jeho celkový tvar. Mezi neobsáhlejší skupiny patří mostové jeřáby, portálové 

a poloportálové jeřáby, věžové a sloupové jeřáby.  

Mostový jeřáb: nosná konstrukce je tvořena jeřábovým mostem, který pojíždí zpravidla 

po vyvýšené dráze se dvěma větvemi – kolejnicemi, po němž se pohybuje jeřábová kočka, 

která nese zdvihací zařízení a břemeno. 

Mostové jeřáby jsou dnes nejvíce využívány v provozních a dílenských objektech, 

jak ukazuje Obr. 2. Setkáváme se s nimi i na dvorech a venkovních skladech průmyslových 

objektů. Zaměřením tohoto typu jeřábu a vyhodnocením parametrů se zabývá tato 

bakalářská práce. 

Portálový a poloportálový jeřáb: nosnou konstrukci jeřábu dle [6] tvoří tzv. portál, který 

se skládá z jeřábového mostu a dvou podpěr. Ukázka portálového jeřábu je na Obr. 3 

na str. 5. Portál většinou pojíždí po pozemní jeřábové dráze nebo je pevně vetknut 

Obr. 2 - Ukázka mostového jeřábu [15] 
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Obr. 4 - Ukázka poloportálového jeřábu [16] 

do země. Poloportálový jeřáb (viz Obr. 4) má jednu větev pozemní a druhou ve výšce 

mostu, většinou na budově, opěrné zdi nebo na nosnících. 

Tento typ jeřábu se umísťuje zpravidla ve venkovních prostorách, jako jsou skladiště, 

překladiště, skládky apod. 

 

Věžové a sloupové jeřáby 

U těchto jeřábů se dle [6] otáčí výložník kolem osy svislého sloupu. Jeřáb může 

pracovat v plném kruhu, což zajišťuje sklápění a vztyčování výložníku. 

S věžovými, příhradovými jeřáby (vyobrazeno na Obr. 5) se setkáme většinou 

na stavbách výškových budov, se sloupovými jeřáby spíše v dílenských a výrobních 

prostorách (Obr. 6). 

Obr. 3 - Ukázka portálového jeřábu [11] 

Obr. 5 - Ukázka věžového jeřábu [17] Obr. 6 - Ukázka sloupového jeřábu [10] 
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2.3. Názvosloví – termíny a definice 

Dle ČSN 73 5130 – Jeřábové dráhy [8] v článku 2 se uvádějí termíny a definice 

jednotlivých částí jeřábových drah. 

Jeřábová dráha: konstrukce určená pro pojezd jeřábu, tvořená nosníkovou konstrukcí 

s kolejnicemi nebo ocelovými nosníky podvěsných jeřábů nebo nosníkem pojízdného 

kladkostroje (zdvihadla), popř. samostatnou kolejí na podloží. Součástí jeřábové dráhy je 

i nutné příslušenství, zejména nárazníky, narážky, lávky, plošiny, žebříky, zábradlí, popř. 

nosníky a konzoly trolejí. 

Větev jeřábové dráhy: část konstrukce jeřábové dráhy, po níž pojíždí pojezdová kola 

jeřábu. 

Pole větve jeřábové dráhy: část větve jeřábové dráhy mezi dvěma sousedními podporami, 

popř. s prodloužením nosníku za poslední podporu, tj. s převislým koncem. 

Rozchod jeřábové dráhy: (s) vodorovná vzdálenost mezi svislými osami jeřábových 

kolejnic obou větví jeřábové dráhy mostových, portálových a poloportálových jeřábů 

a vodorovná vzdálenost mezi svislými osami pojížděných nosníků vnějších větví jeřábové 

dráhy podvěsného jeřábu. 

Výška jeřábové dráhy: (H0) svislá vzdálenost od úrovně země k úrovni hlavy kolejnice 

jeřábové dráhy. 

Průchozí lávka: lávka podél celé větve jeřábové dráhy určená zejména pro nouzový únik 

z kabiny nebo koše jeřábu. 

Revizní lávka: lávka v části větve jeřábové dráhy určená ke kontrole, údržbě a opravám 

jeřábu. 

Revizní plošina: plošina v příčném, popř. i v přilehlém podélném směru jeřábové dráhy 

určená ke kontrole, údržbě a opravám jeřábu. 

Nástupní plošina: plošina určená pro přístup do kabiny nebo koše jeřábu. 

2.4. Metody měření 

Jak je uvedeno v [4], vzhledem k velkému množství variant geometrického 

a konstrukčního uspořádání jeřábových drah, není možno jednoznačně určit vhodnou 

metodu měření. Je nezbytně nutné znát pracovní prostředí, veškerá měření naplánovat 

a dohodnout vhodnou koordinaci prací z hlediska možného přerušení výroby a především 
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dbát všech bezpečnostních pravidel pro práce u elektrických zařízení a pro práce 

ve výškách. 

Základním požadavkem měření je s maximální možnou přesností zaměřit 

geometrický tvar, abychom následným výpočtem a dalším zpracováním mohli vyhodnotit 

úchylky od projektovaných či výrobních hodnot vyplývajících z platných norem. Dalším 

stanoviskem pro zvolení vhodné měřické metody je velikost (především délka a rozchod) 

a tvar jeřábové dráhy, přístrojové vybavení a v neposlední řadě i možnost doby odstavení 

jeřábové dráhy z provozu. 

2.4.1. Metoda záměrné přímky 

Nejstarší, avšak stále jedna z nejpřesnějších metod měření, kdy již v průběhu 

vlastního zaměření máme k dispozici předběžné výsledky, které jsou dány přímo 

měřenými hodnotami. Výhodou této metody je relativně malá možnost chyby mezi body 

na jedné kolejnici. Nevýhodou je pohyb celé měřické skupiny po jeřábové dráze. 

Dle [4] je záměrná přímka nejčastěji realizována spojnicí počátečního a koncového 

bodu - střednice každé kolejnice nebo jako odsazená rovnoběžka těchto bodů. Záměrnou 

přímku přitom reprezentuje záměrná osa teodolitu nebo viditelná laserová stopa. 

Vlastní měření probíhá následujícím postupem: 

 rozměření kolejnic a vyznačení jejich střednic speciálními přípravky na měření 

jeřábových drah (středící nůžky s průbojníkem) většinou nad středy podpor 

jeřábové dráhy, 

 realizace řídící záměrné přímky – na počáteční bod první kolejnice (vyznačený 

střed) se pomocí speciální upínací podložky (umožňující stabilizaci přímo 

na temeno kolejnice) umístí teodolit nebo totální stanice a provede se orientace 

na koncový bod této kolejnice rovněž stabilizovaný vhodným trvalým způsobem, 

 směrový průběh kolejnice se zjišťuje přikládáním měřítka a odečtem číselné 

hodnoty skutečné odchylky nad každým vyznačeným bodem ve směru 

od koncového bodu záměrné přímky k počátečnímu a následně zpět. Totožné 

odchylky jsou akceptovány, jestliže jejich rozdíl nepřekročí 1 mm, 

 vytyčení kolmic v počátečním a koncovém bodě původní záměrné přímky a je-li to 

možné, tak ve vzdálenosti daného příslušného rozchodu jeřábové dráhy vyhotovíme 

rovnoběžku s původní záměrnou přímkou na druhé kolejnici. Poté je postup 

pro zjištění směrových odchylek druhé kolejnice opakován, 
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 zaměření odchylky kolmosti nárazníků od krajních vyznačených bodů a zaměření 

rozchodů jeřábové dráhy v jednotlivých příčných řezech komparovaným pásmem 

nebo ručním laserovým dálkoměrem - vždy nejméně dvakrát, 

 výškový průběh kolejnice se zaměří nivelací, opět každý bod dvakrát, s následnou 

kontrolou rozdílu odchylek a akceptací do 1 mm. 

2.4.2. Semipolární metoda 

Tato metoda je jakousi modifikací polární metody, kdy se pomocí nadbytečného 

počtu úhlového měření snažíme omezit vliv délkových chyb na výsledek. Dle [4] princip 

spočívá ve vytvoření krátké základny, přibližně kolmé na osu jeřábové dráhy, kdy jsou její 

koncové body voleny poblíž obou kolejnic. 

Na obou takto zvolených bodech se měří vodorovné směry na všechny viditelné 

body obou kolejnic (body jsou vyznačeny důlčíkem obdobně jako u metody záměrné 

přímky) ve dvou skupinách s uzávěrem, zenitové nebo výškové úhly, délka základny, 

délka od stanoviska k prvnímu bodu kolejnice, délky mezi vlastními body na kolejnici 

a rozchod kolejnic v jednotlivých příčných řezech. 

2.4.3. Prostorová polární metoda 

I když je v současnosti metoda záměrné přímky stále nejpřesnější metodou, je 

nejčastěji volena pro měření jeřábové dráhy prostorová polární metoda, a to z důvodu 

zrychlení terénních měřických prací, bezpečnosti práce a v dnešní době i dostatečnou 

přesností a efektivností totálních stanic, projevující se vyšší přesností výsledných 

zaměřených geometrických parametrů. 

Prostorovou polární metodou jsou určeny prostorové souřadnice Y, X, H každého 

bodu středu kolejnice jeřábové dráhy a čela nárazníků. Dle [4] se stanovisko přístroje volí 

v ideálním případě ve výšce jeřábové dráhy (pomocí speciální podložky pro upevnění 

na kolejnici), nebo na stativu umístěného na zemi přibližně v polovině délky a ose jeřábové 

dráhy. Volba stanoviska je závislá na výšce nadzemní jeřábové dráhy, na velikosti 

rozchodu a především na délce jeřábové dráhy. Vyhovující přesnosti je dosaženo 

u měřených délek do 80 m až 90 m. V případě delších drah je potřeba volit více stanovisek 

optimálně rozložených po celé délce dráhy.  

Při měření je potřeba ověřovat stabilitu přístroje kontrolou vodorovného směru, 

zenitového úhlu a délky na kontrolní body, minimálně na začátku a po konci měření každé 

kolejnice jeřábové dráhy. Prostorová poloha každého podrobného bodu je určena 

ze zaznamenaného vodorovného směru, zenitového úhlu a šikmé délky. Zaměření je 

realizováno na vyznačený nebo jinak stabilizovaný střed kolejnice na odrazný hranol. 
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2.5. Tolerance přesnosti 

Dle ČSN 73 5130 – Jeřábové dráhy [8] se tolerance řídí Přílohou A.1.1.1. 

 Stanovené tolerance platí pro nové jeřábové dráhy. Jsou stanoveny pro standardní 

teplotu 20 °C. Jsou-li za provozu tyto tolerance překročeny o 20 %, musí se 

jeřábová dráha vyrovnat. 

 Největší tolerance Δs rozchodu jeřábové dráhy s v metrech je 

 pro s ≤ 10 m : Δs = ±3 mm, 

 pro s > 10 m : Δs = ±[3+0,25∙(s-10)] mm, maximálně ±15 mm. (2.1) 

 Největší dovolená tolerance výškové úrovně hlavy kolejnice od teoretické výšky 

jeřábové dráhy je ±10 mm. Teoretická výška je dána buď vodorovnou rovinou, 

nebo využitelnou teoretickou vyklenutou křivkou. Výškové úrovně obou kolejnic 

mohou v příčném směru vykazovat rozdíl 10 mm. Výšková úchylka v podélném 

směru kolejnice v každém bodě měřené délky 2 m nesmí překročit 2 mm. 

 Pro celkovou délku kolejnice je největší hodnota tolerance v bočním směru 

±10 mm. Podélná středová osa kolejnice ve vodorovné rovině nesmí překročit 

boční úchylku ±1 mm na délce 2 m. 

Dle ČSN EN 1090-2+A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – 

část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce [9] se tolerance řídí Přílohou D.2.21. 

 Relativní umístění nárazníků na stejném konci ve směru pojezdu je  

 Δ = ± s/1000, ale |Δ| ≤ 10 mm. (2.2) 

2.6. Měření úchylek – metodické požadavky 

Dle ČSN 73 5130 – Jeřábové dráhy [8] se měření úchylek řídí Přílohou A.1.1.2. 

 Příčné a výškové úchylky polohy kolejnice, úchylky rozchodu jeřábové dráhy 

a rozdíl výškových úrovní obou kolejnic se musí zjišťovat v místech všech podpor 

dráhy a na převislých koncích nosníků delších než 3 m. Jsou-li pole dráhy delší než 

18 m, informativně se měří úchylky v mezilehlých místech, vzdálených nejvýše 

12 m. Mezi sousedními měřenými body se předpokládá lineární průběh velikosti 

úchylek. 

 Má-li jedna větev jeřábové dráhy poloviční rozpětí polí proti druhé větvi 

a nepřesáhne-li rozpětí většího pole 18 m, může se měřit rozdíl výškových úrovní 

obou kolejnic jen v místě podpor větví s větším rozpětím polí. 
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 Jsou-li na jeřábové dráze v době měření jeřáby, musí být odstraněny do krajní 

polohy jeřábové dráhy a být mimo provoz. Měření nesmí být ovlivněno pojezdem 

jeřábů v sousedních lodích. 

 Po montáži, generální opravě nebo rekonstrukci jeřábové dráhy se musí provést 

kontrola jejího geometrického tvaru. Výsledky měření se uvedou v protokolu, který 

obsahuje technickou zprávu a grafické znázornění výsledků měření. 

Technická zpráva musí obsahovat:  

 popis a údaje o jeřábové dráze, účel měření, 

 popis měření, údaje o použitých přístrojích a pomůckách, klimatických 

podmínkách, jména a kvalifikaci pracovníků provádějících měření, 

 zhodnocení výsledků měření, posudek o dodržení, případně o překročení úchylek. 

Grafické znázornění prostorových vztahů vyznačuje: 

 směrový a výškový průběh a číselné hodnoty vodorovných a výškových úchylek 

kolejnic, 

 maximální a minimální rozchod jeřábové dráhy, 

 úchylky v poloze čel nárazníků, sklon a vychýlení jednotlivých polí. 
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3. Geometrické parametry jeřábové dráhy – měření 

Jeřábová dráha se nachází v areálu firmy bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ 

SPOLEČNOST s. r. o., Chebská ulice v Sokolově, ve kterém se mimo jiné nachází i sídlo 

naší firmy, ve výrobní hale pronajaté firmě MIRRORGLASS s. r. o. na výrobu zrcadel. 

Na výrobní hale bylo v období 07-09/2014 zrekonstruováno venkovní opláštění 

z původního vlnitého plechu za moderní sendvičové zateplené panely LLENTAB a díky 

tomuto zásahu do nosné konstrukce haly vyvstal požadavek na kontrolu geometrických 

parametrů jeřábové dráhy uvnitř haly. Zaměření a vyhodnocení úchylek má sloužit jako 

podklad pro případnou rektifikaci jeřábové dráhy. 

Parametry jeřábové dráhy: 

 délka dráhy: 28,0 m, 

 rozchod dráhy: 22,5 m, 

 výška temena kolejnice nad podlahou: 6,0 m, 

 vzdálenost podpor: 6,0 m, 

 průchozí lávky podél obou kolejnic. 

Jedná se o mostový jeřáb s koly s oboustrannými okolky, který pojíždí 

po kolejnicích čtvercového rozměru 50x50 mm, uložených na ocelových nosnících profilu 

I, osazených na konzolách vystupujících z ocelových podpěrných sloupů profilu I. 

3.1. Metoda měření 

Vzhledem k požadavku zákazníka na co nejkratší dobu odstavit jeřáb mimo provoz, 

byla zvolena prostorová polární metoda, jak pro vlastní zaměření, tak i pro následné 

zaměření kontrolní. Pro ověření správnosti rozchodu dráhy, vypočteného ze souřadnic 

jednotlivých bodů, bylo navíc provedeno zaměření tohoto rozchodu ručním laserovým 

dálkoměrem. 

3.2. Postup terénních prací 

Po dohodě s objednatelem a majitelem objektu byla provedena rekognoskace 

měřené jeřábové dráhy, naplánování vlastního měření a byl proveden rozbor přesnosti 

před měřením pro zjištění použitelnosti vybraných přístrojů a pomůcek. Před zahájením 

terénních prací byla provedena kalibrace použitých univerzálních měřících přístrojů (dále 

totálních stanic) jejich vnitřním softwarem - výsledky jsou uvedeny v Příloze 1. 
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Obr. 7 - Rozložení stanovisek a kontrolních bodů 

Z důvodu většího rozchodu jeřábové dráhy, minimalizaci pohybu měřického 

personálu po jeřábové dráze a tudíž i větší bezpečnosti práce, byla zvolena stanoviska 

č. 4001 (prvotní zaměření dráhy) a č. 4006 (kontrolní zaměření dráhy) na stativu v úrovni 

podlahy haly a čtveřice kontrolních bodů č. 4002, 4003, 4004 a 4005 osazených odraznými 

hranoly umístěnými na stativech v rozích haly, na něž bylo prováděno měření vždy 

před a po zaměření každé větve jeřábové dráhy – náčrt viz Obr. 7. 

Na každý pozorovaný bod byl pomocí speciálního přípravku umístěn odrazný 

hranol, který byl pro urychlení prací nejdříve natočen ke stanovisku č. 4001, ze kterého byl 

zaměřen ve dvou skupinách a následně byl natočen na stanovisko č. 4006 s opětovným 

zaměřením ve dvou skupinách. Měření každé skupiny probíhalo automatizovaně pomocí 

programového vybavení a systému ATR použitých přístrojů LEICA. 

Na závěr bylo provedeno ověřující kontrolní zaměření rozchodu jeřábové dráhy 

v každém příčném profilu pomocí ručního laserového dálkoměru DISTO. Každý rozchod 

byl měřen třikrát s následnou kontrolou rozdílů a akceptací do 1mm. 
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Specifikace měření a podmínky: 

 datum zaměření: 6. 10. 2014, 

 doba měření: 9.15 – 11.20 hodin, 

 složení měřické skupiny: Ing. Lucie Radková, Ing. Josef Radek, Stanislav Fischer, 

 klimatické podmínky: teplota při měření +19 °C, tlak 1016 mbar, relativní vlhkost 

14 %, 

 jeřáb byl před měřením odstaven do polohy mezi krajní podpory, byl odpojen 

od přívodu elektrické energie a hlavní vypínač jeřábu byl zabezpečen výstražnou 

tabulkou „Na zařízení se pracuje“. 

3.3. Použité přístroje a pomůcky 

Pro zaměření jeřábové dráhy byly použity přístroje a pomůcky ve vlastnictví firmy 

GKS-geodetická kancelář, s. r. o., Sokolov. Jedná se o totální stanice LEICA TCRP1201+ 

výrobní čísla 241954 a 264485, ruční laserový dálkoměr LEICA DISTO D8 výrobní číslo 

764555, stativy, trojnožky s trny, odrazné minihranoly GMP101 a středící podložka 

pro osazení odrazného hranolu. 

3.3.1. Totální stanice LEICA TCRP1201+ 

Systém 1200 je plně integrovaný systém, který se 

skládá z totální stanice a systému GNSS. Je kompletně 

ovládán integrovaným operačním systémem Leica 

SmartWorx, který zaručuje jednotnou databázi měření jak 

z totální stanice, tak i z GPS. 

Totální stanice se vyrábí ve volitelné úhlové přesnosti 

1 ” – 5 ” s možností motorizace, automatického vyhledání 

a docílení hranolu nebo s možností bezhranolového měření. 

Technické parametry uvádí Tabulka 1 na str. 14. 

Použitá totální stanice TCRP1201+, zobrazená 

na Obr. 8, je jednovteřinová, bezhranolová, motorizovaná 

stanice s automatickým cílením a s možností automatického 

vyhledání a sledování ztraceného hranolu. Je osazena 

barevným dotykovým displejem. 

 

 

Obr. 8 - Totální stanice 
LEICA TCRP1201+ [18] 
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Tabulka 1 - Technické parametry LEICA TCRP1201+ [14] 

Měření úhlů 

Přesnost Hz, V 1 ” (0,3 mgon) 

Kompenzátor Rozsah 4 ’ (0,07 gon) 

 Přesnost 0,5 ” (0,1 mgon) 

 Metoda Centralizovaný dvouosý kompenzátor 

Měření délek na hranol (IR) 

Dosah Hranol GPR1 / GMP101 3000 / 1200 m 

Přesnost / čas Standardní měření 1 mm + 1,5 ppm / 2,4 s 

 Rychlé měření 3 mm + 1,5 ppm / 0,8 s 

Měření délek bez hranolu (RL) 

Dosah PinPoint R1000 1000 m 

Přesnost / čas do 500 m 2 mm + 2 ppm / 3 - 6 s 

 nad 500 m 3 mm + 2 ppm / 3 - 6 s 

Laserová stopa ve 20 m / 100 m 7 mm x 14 mm / 12 mm x 40 mm 

Automatické cílení na hranol (ATR) 

Dosah v režimu 

ATR / LOCK 
Hranol GPR1 1000 m / 800 m 

 Minihranol GMP101 500 m / 400 m 

Přesnost Hz, V – přesnost ATR 1 ” (0,3 mgon) 

 Přesnost v pozici ±1 mm 

Čas Čas měření na hranol 3 – 4 s 

3.3.2. Ruční laserový dálkoměr LEICA DISTO D8 

Profesionální ruční laserový dálkoměr (viz Obr. 9 na str. 15) s barevným digitálním 

hledáčkem a zabudovaným 360 ° sklonoměrem. Díky velkému displeji a digitálnímu 

hledáčku, který umožňuje až čtyřnásobné zvětšení obrazu, se změří dlouhé délky, i když 

není vidět červená laserová stopa např. za přímého slunečního svitu. Díky sklonoměru je 

možno zaměřenou šikmou vzdálenost přepočítat na vodorovnou. Skládací polohovací 
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Obr. 9 - LEICA DISTO D8 - ruční laserový 
dálkoměr [12] 

opěrka umožňuje měření z ostrých rohů nebo 

měření od hrany. Technické parametry jsou 

uvedeny v Tabulce 2. 

 Nabízí také řadu dalších užitečných 

funkcí, jako jsou výpočty ploch a objemů, 

nepřístupná výška, průběžná měření tracking, 

měření s časovou prodlevou, kalkulačka apod. 

Tabulka 2 - Technické parametry LEICA DISTO D8 

Přesnost 1 mm 

Dosah 200 m 

Vnitřní paměť 20 posledních měření 

Rozměry 125 x 45 x 24 mm 

Váha 195 g 

3.3.3. Ostatní pomůcky použité pro měření jeřábové dráhy 

Z ostatních pomůcek pro zaměření jeřábové dráhy byly použity stativy, trojnožky s trny, 

odrazné minihranoly GMP101 a středící podložka pro osazení odrazného hranolu. 

 

Odrazný minihranol GMP101 Professional (Obr. 10) 

Je vhodný pro velmi přesná měření na kratší 

vzdálenosti. Může být upevněn v kovovém držáku, který je 

součástí balení. Obsahuje hrot pro osazení do rohů, 

odnímatelný cílový terč, libelu a pouzdro. Konstanta 

hranolu je +17,5 mm. Dosah až 2000 m. 

 

Středící podložka s trnem pro osazení odrazného hranolu (Obr. 11 na str. 16) 

Tato pomůcka pro měření jeřábových drah byla navržena naší firmou a vyrobena 

na zakázku firmou SOSTROJ a.s. 

Podložka je vyrobena z ocelové desky tloušťky 3 mm, na horní straně je trn 

pro osazení odrazného hranolu typu LEICA. Spodní strana je na okrajích opatřena dvěma 

ocelovými nožičkami s rozšířeným spodním okrajem. Toto rozšíření slouží pro správnou 

Obr. 10 - Minihranol GMP101 [13] 
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Obr. 11 - Středící podložka s trnem pro osazení odrazného hranolu 

centraci hranolu při rozválcované kolejnici (obdobně, jako u klasických středících nůžek) – 

zobrazeno na Obr. 12. Ve středu spodního okraje je půlkulatý čep, který zajišťuje pohyb 

podložky pro urovnání libely, kterou je opatřen např. minihranol GMP101. 

Pro minimalizaci systematických chyb z centrace podložky je horní hrana opatřena 

šipkou, která ukazuje po celou dobu měření stejným směrem. 

 

 

  

Obr. 12 - Ukázky centrace středící podložky 
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4. Geometrické parametry jeřábové dráhy – výpočty 

Po exportu zaměřených zakázek, který byl proveden přímo v totálních stanicích 

za použití příslušné formátové masky, byly vyhotoveny dva soubory měřených hodnot 

ve formátu LEICA GSI – soubor s prvotním zaměřením jeřábové dráhy a soubor 

s kontrolním zaměřením. 

Jelikož zaměření každého bodu bylo provedeno automatizovaně programovým 

vybavením totální stanice v I. a II. poloze dalekohledu, je v každém řádku souboru GSI 

uveden již zprůměrovaný vodorovný úhel, vertikální úhel i šikmá délka. Na konci řádku 

jsou uvedeny hodnoty rozdílů těchto veličin. Pro přehlednost je vše zpracováno 

v tabulkovém procesoru Microsoft Excel stejně, jako finální grafické znázornění výsledků. 

Pro veškeré další výpočty, jimiž jsou např. polární metoda, transformace souřadnic nebo 

ortogonální metoda, byl použit program Groma. 

4.1. Groma v. 11 – popis programu 

Program Groma je určen výhradně ke geodetickým účelům. Lze v něm provádět 

veškeré geodetické výpočty od základních geodetických úloh až po složité transformace 

a vyrovnání sítí. Základní schopností programu je načtení a zpracování dat ze všech 

běžných terénních záznamníků a rovněž export seznamů souřadnic zpět do těchto formátů. 

Groma dle [7] umožňuje práci s více soubory, může být otevřeno několik seznamů 

souřadnic, lze myší přesouvat body z jednoho seznamu do druhého a volit, který soubor má 

být aktivní (tj. do kterého mají být ukládány vypočtené body). Pro operace v seznamech je 

k dispozici funkce Krok zpět. Tato funkce je vícekroková, lze tedy vrátit více posledních 

změn.  

Kromě seznamu souřadnic lze otevřít i seznam měření. Po otevření jsou všechny 

naměřené hodnoty zobrazeny v datovém okně, z něhož je možno data přesouvat myší 

do výpočetních dialogových oken. Není tedy třeba je zadávat z klávesnice, čímž je 

odstraněn významný zdroj chyb. V datovém okně je možno měření libovolně editovat, 

přidávat či mazat. V dialogových oknech jsou přehledně uspořádány všechny vstupní 

i výstupní údaje. Výpočetních oken může být najednou otevřeno libovolné množství. Počet 

orientací na stanovisku, identických bodů pro transformaci, počet bodů v seznamech 

souřadnic apod. není omezen – je závislý pouze na velikosti operační paměti počítače. 

Seznam vybraných výpočetních úloh: 

 polární metoda nebo ortogonální metoda, 

 polární metoda dávkou, 
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 volné stanovisko, 

 protínání ze směrů nebo protínání z délek, 

 všechny typy polygonových pořadů (i s výškovým výpočtem), 

 transformace souřadnic (shodnostní, podobnostní i afinní), 

 polární nebo ortogonální vytyčovací prvky, 

 výpočty výměr, 

 směrník a délka, 

 vyrovnání sítí a mnoho dalších. 

K silným nástrojům programu Groma patří dle [7] dávkové výpočty. Polární 

metoda dávkou je schopna v rámci vteřin vypočítat tisíce podrobných bodů včetně 

porovnání dopustných odchylek. Hromadné opravy v seznamech souřadnic umožňují 

přečíslování bodů, záměnu výšek cíle či doplnění poznámek dle určitých zadaných kritérií. 

Zpracování zápisníků hromadně upravuje načtený seznam měřených bodů, ať už jde 

o přepočet šikmých délek na vodorovné, zpracování opakovaných měření, zpracování 

měření v obou polohách nebo výpočet převýšení. 

4.2. Rozbor přesnosti před měřením 

Rozbory přesnosti před měřením jsou dle [1] důležité k volbě měřické metody 

a postupu, k ověření vhodnosti přístrojů a pomůcek a k volbě kontrolního měření, 

s přihlédnutím k přístrojovému vybavení firmy a hospodárnosti práce.  

Výchozími parametry jsou projektované nebo normované přesnosti zaměření dané mezní 

odchylkou δTmet. Volbou vhodného koeficientu spolehlivosti up je vypočtena požadovaná 

směrodatná odchylka σT dle vzorce 

𝜎𝑇 =
𝛿𝑇𝑚𝑒𝑡

𝑢𝑝
  . (4.1) 

Volba koeficientu spolehlivosti: 

 up = 2 : u jednoduchých a snadno kontrolovatelných měření, u kterých je 

předpoklad přiměřeného vyloučení systematických chyb – např. optická 

nivelace, měření úhlů, periodická měření atd., 

 up = 2,5 : u složitějších měření, u kterých jsou výsledky složeny z více úkonů 

a jsou obtížně kontrolovatelné – např. nepřímé měření délek atd., 

 up = 3 : u měření, kde se obtížně vylučují systematické chyby, měření 

za špatných podmínek. 
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Důležitý je dle [1] rovněž způsob kontroly, který se zahrnuje do výsledku zaměření a tím 

se snižuje požadovaná přesnost jednoho měření. Požadovaná směrodatná odchylka jednoho 

zaměření σT0 se vypočte dle vzorce, kde n je počet opakování 

𝜎𝑇0 = 𝜎𝑇 ∙ √𝑛  . (4.2) 

Pro určení požadované přesnosti měřených veličin je třeba znát funkční stav mezi 

směrodatnou odchylkou jednoho zaměření σ0 a vlastními měřenými veličinami ti a jejich 

směrodatnými odchylkami σti popř. danými hodnotami bodů podkladu xi a jejich 

směrodatnými odchylkami σxi, když obecně platí 

𝜎0 = 𝑓(𝑡𝑖 , 𝜎𝑡𝑖 , 𝑥𝑖 , 𝜎𝑥𝑖) . (4.3) 

Dále je potřeba určit optimální počet opakování nt ze vztahu  

𝑛𝑡 =
𝜎𝑡0

2

𝜎𝑇𝑡𝑖
2     , kde (4.4) 

σT0  … výchozí směrodatná odchylka jednoho zaměření, 

σTti  … požadovaná směrodatná odchylka měřené veličiny.  

Počet opakování se dle [1] zaokrouhluje vždy na vyšší číslo. Kontrolou vhodnosti volby 

postupu je přiměřený počet opakování. 

4.2.1. Rozbor přesnosti polohového měření 

Pro rozbor přesnosti před měřením jeřábové dráhy bude uvažována jako výchozí tolerance 

rozchodu, kdy dle vzorce (2.1) pro rozchod s = 22,500 m 

𝛥𝑠 =  ±[3 + 0,25 ∙ (22,5 − 10)] = 6,1 𝑚𝑚 . 

Jelikož v našem případě bude rozchod počítán jako nepřímo měřená délka, bude volen 

koeficient spolehlivosti up = 2,5 a poté dle vztahu (4.1) bude vypočtena požadovaná 

směrodatná odchylka rozchodu 

𝜎𝑠 =
∆𝑠

𝑢𝑝
=

6,1

2,5
= 2,4 𝑚𝑚 , 

a dle vztahu (4.2) pro zvolený způsob kontroly, kdy je uvažováno počet opakování n=2, 

požadovaná směrodatná odchylka jednoho měření 

𝜎𝑠0 = 𝜎𝑠 ∙ √𝑛 = 2,4 ∙ √2 = 3,4 𝑚𝑚 . 
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Rozchod je délka, která je určena jako vzdálenost dvou bodů, střednic jeřábových kolejnic, 

zaměřených prostorovou polární metodou, v totožném příčném řezu – zobrazeno na Obr. 

13. 

Dle matematického vztahu je vyjádřena vzorcem 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔 . (4.5) 

Převedením vzorce pomocí parciálních derivací dle jednotlivých proměnných, jejich 

směrodatných odchylek a následným umocněním obdržíme 

(2𝑐 ∙ 𝜎𝑐)2 = [2(𝑎 − 𝑏 ∙ cos 𝜔)𝜎𝑎]2 + [2(𝑏 − 𝑎 ∙ cos 𝜔)𝜎𝑏]2 + [2(𝑎𝑏 ∙ sin 𝜔)
𝜎𝜔

𝜌
]

2

 .  (4.6) 

Podle zásady stejného vlivu 

(2𝑐 ∙ 𝜎𝑐)2

3
= [2(𝑎 − 𝑏 ∙ cos 𝜔) ∙ 𝜎𝑎]2 ,    po úpravě    

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑎 − 𝑏 ∙ cos 𝜔) ∙ 𝜎𝑎  ,    (4.7) 

(2𝑐 ∙ 𝜎𝑐)2

3
= [2(𝑏 − 𝑎 ∙ cos 𝜔) ∙ 𝜎𝑏]2 ,    po úpravě    

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑏 − 𝑎 ∙ cos 𝜔) ∙ 𝜎𝑏 ,     (4.8) 

(2𝑐 ∙ 𝜎𝑐)2

3
= [2(𝑎𝑏 ∙ sin 𝜔) ∙

𝜎𝜔

𝜌
]

2

 ,         po úpravě    
𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑎𝑏 ∙ sin 𝜔) ∙

𝜎𝜔

𝜌
 .         (4.9) 

Obr. 13 - Výpočet přesnosti polohového měření - přiřazení proměnných 
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Nyní bude provedeno dvojí posouzení přesnosti, nejdříve pro maximální předpokládanou 

měřenou délku amax, bmax a poté pro minimální předpokládanou měřenou délku amin, bmin. 

Po dosazení známých veličin pro maximální délku amax=bmax=30 m; c=22,5 m; 

ωmax=50 g; σc=σs0=3,4 mm vypočteme směrodatnou odchylku délky amax 

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑏𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝜎𝑎𝑚𝑎𝑥

 ,                                                                         (4.10) 

𝜎𝑎𝑚𝑎𝑥
=

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3 ∙ (𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑏𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑎𝑥)
=

22,5 ∙ 0,0034

√3 ∙ [30 − 30 ∙ 𝑐𝑜𝑠(50)]
= 5,0 𝑚𝑚 , 

dále směrodatnou odchylku délky bmax 

 
𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑏𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑎𝑥) ∙ 𝜎𝑏𝑚𝑎𝑥

 ,                                                                        (4.11) 

𝜎𝑏𝑚𝑎𝑥
=

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3 ∙ (𝑏𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑎𝑥)
=

22,5 ∙ 0,0034

√3 ∙ [30 − 30 ∙ 𝑐𝑜𝑠(50)]
= 5,0 𝑚𝑚 , 

a směrodatnou odchylku úhlu ωmax 

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏𝑚𝑎𝑥 ∙ sin 𝜔𝑚𝑎𝑥) ∙

𝜎𝜔𝑚𝑎𝑥

𝜌
 ,                                                                           (4.12) 

𝜎𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑐 ∙ 𝜎𝑐 ∙ 𝜌

√3 ∙ (𝑎𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏𝑚𝑎𝑥 ∙ sin 𝜔𝑚𝑎𝑥)
=

22,5 ∙ 0,0034 ∙
200 ∙ 100 ∙ 10

𝜋

√3 ∙ [30 ∙ 30 ∙ sin(50)]
= 4,42 𝑚𝑔𝑜𝑛 . 

Po dosazení známých veličin pro minimální délku amin=bmin=11,5 m; c=22,5 m; 

ωmin=190 g; σc=σs0=3,4 mm vypočteme směrodatnou odchylku délky amin 

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑎𝑚𝑖𝑛 − 𝑏𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑖𝑛) ∙ 𝜎𝑎𝑚𝑖𝑛

 ,                                                                           (4.13) 

𝜎𝑎𝑚𝑖𝑛
=

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3 ∙ (𝑎𝑚𝑖𝑛 − 𝑏𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑖𝑛)
=

22,5 ∙ 0,0034

√3 ∙ [11,5 − 11,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠(190)]
= 1,9 𝑚𝑚 , 

dále směrodatnou odchylku délky bmin 

 
𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑏𝑚𝑖𝑛 − 𝑎𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑖𝑛) ∙ 𝜎𝑏𝑚𝑖𝑛

 ,                                                                          (4.14) 

𝜎𝑏𝑚𝑖𝑛
=

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3 ∙ (𝑏𝑚𝑖𝑛 − 𝑎𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑚𝑖𝑛)
=

22,5 ∙ 0,0034

√3 ∙ [11,5 − 11,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠(190)]
= 1,9 𝑚𝑚 , 
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a směrodatnou odchylku úhlu ωmin 

𝑐 ∙ 𝜎𝑐

√3
= (𝑎𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑚𝑖𝑛 ∙ sin 𝜔𝑚𝑖𝑛) ∙

𝜎𝜔𝑚𝑖𝑛

𝜌
 ,                                                                             (4.15) 

𝜎𝜔𝑚𝑖𝑛
=

𝑐 ∙ 𝜎𝑐 ∙ 𝜌

√3 ∙ (𝑎𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑚𝑖𝑛 ∙ sin 𝜔𝑚𝑖𝑛)
=

22,5 ∙ 0,0034 ∙
200 ∙ 100 ∙ 10

𝜋

√3 ∙ [11,5 ∙ 11,5 ∙ sin(190)]
= 135,91 𝑚𝑔𝑜𝑛 . 

Porovnáním vypočtených směrodatných odchylek s přesnostmi zvolených totálních stanic 

TCRP1201+ 

𝜎𝑎𝑚𝑖𝑛
= 𝜎𝑏𝑚𝑖𝑛

= 1,9 𝑚𝑚 >  𝜎𝑠0 = 1 𝑚𝑚 , 

𝜎𝜔𝑚𝑎𝑥
= 4,42 𝑚𝑔𝑜𝑛 >  𝜎𝜔0 = 0,3 𝑚𝑔𝑜𝑛 , 

je možné konstatovat, že totální stanice TCRP1201+ a měřický postup jsou dostačující 

k vyhotovení polohového zaměření jeřábové dráhy.  

Podle vzorce (4.4) je určen počet opakování 

𝑛𝜔 =
𝜎𝜔0

2

𝜎𝜔𝑚𝑎𝑥
2

=
0,32

4,422
= 0,005 ⟹ 1 . 

Počet opakování byl vypočten na hodnotu nω=1, avšak k odstranění systematických chyb 

budou úhly měřeny ve dvou skupinách. 

4.2.2. Rozbor přesnosti výškového měření 

Normou [8] stanovená největší dovolená tolerance výškové úrovně hlavy kolejnice 

od teoretické výšky dráhy Δv = ±10 mm. 

Koeficient spolehlivosti je volen opět up = 2,5 a poté dle vztahu (4.1) vypočtena 

požadovaná směrodatná odchylka výšky 

𝜎𝑣 =
∆𝑣

𝑢𝑝
=

10

2,5
= 4 𝑚𝑚  , 

a dle vztahu (4.2) pro zvolený způsob kontroly, kdy je uvažováno počet opakování n=2, 

požadovaná směrodatná odchylka jednoho měření 

𝜎𝑣0 = 𝜎𝑣 ∙ √𝑛 = 4 ∙ √2 = 5,7 𝑚𝑚 . 
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Matematický vztah pro výpočet převýšení (při zaměření šikmé délky s a zenitového 

úhlu z) – náčrt viz Obr. 14 

ℎ = 𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑧)  .                                                                            (4.16) 

Převedením vzorce pomocí parciálních derivací dle jednotlivých proměnných, jejich 

směrodatných odchylek a umocněním je vypočtena 

σℎ
2 = [cos(z) ∙ σs]2 − [s ∙ sin(z) ∙

σz

ρ
]

2

 .                                                                                (4.17) 

Podle zásady stejného vlivu 

σℎ
2

2
= [cos(z) ∙ σs]2           po úpravě   

σh

√2
= cos(z) ∙ σs   ,                                                 (4.18) 

σℎ
2

2
= [s ∙ sin(z) ∙

σz

ρ
]

2

     po úpravě   
σh

√2
= s ∙ sin(z) ∙

σz

ρ
  .                                             (4.19) 

Nyní bude provedeno dvojí posouzení přesnosti, nejdříve pro maximální předpokládanou 

měřenou délku smax a poté pro minimální předpokládanou měřenou délku smin. 

Po dosazení známých veličin smax=30 m; zmax=85 g; σh=σv0=5,7 mm bude vypočtena 

směrodatná odchylka délky smax 

σh

√2
= cos(z𝑚𝑎𝑥) ∙ σs𝑚𝑎𝑥

  ,                                                                                                         (4.20) 

Obr. 14 - Výpočet přesnosti výškového měření – přiřazení proměnných 
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𝜎𝑠𝑚𝑎𝑥
=

σh

√2 ∙ cos(𝑧𝑚𝑎𝑥)
=

0,0057

√2 ∙ cos(85)
= 17,3 𝑚𝑚  , 

a směrodatná odchylka úhlu zmax 

σh

√2
= s𝑚𝑎𝑥 ∙ sin(z𝑚𝑎𝑥) ∙

σz𝑚𝑎𝑥

ρ
  ,                                                                                              (4.21) 

𝜎𝑍𝑚𝑎𝑥
=

σh ∙ 𝜌

√2 ∙ s𝑚𝑎𝑥 ∙ sin(z𝑚𝑎𝑥)
=

0,0057 ∙
200 ∙ 100 ∙ 10

𝜋

√2 ∙ 30 ∙ sin(85)
= 8,80 𝑚𝑔𝑜𝑛  . 

Po dosazení známých veličin smin=13 m; zmin=65 g; σh=σv0=5,7 mm bude vypočtena 

směrodatná odchylka délky smin 

σh

√2
= cos(z𝑚𝑖𝑛) ∙ σs𝑚𝑖𝑛

  ,                                                                                                           (4.22) 

𝜎𝑠𝑚𝑖𝑛
=

σh

√2 ∙ cos(𝑧𝑚𝑖𝑛)
=

0,0057

√2 ∙ cos(65)
= 7,7 𝑚𝑚  , 

a směrodatná odchylka úhlu zmin 

σh

√2
= s𝑚𝑖𝑛 ∙ sin(z𝑚𝑖𝑛) ∙

σz𝑚𝑖𝑛

ρ
  ,                                                                                                (4.23) 

𝜎𝑍𝑚𝑖𝑛
=

σh ∙ 𝜌

√2 ∙ s𝑚𝑖𝑛 ∙ sin(z𝑚𝑖𝑛)
=

0,0057 ∙
200 ∙ 100 ∙ 10

𝜋

√2 ∙ 13 ∙ sin(85)
= 20,30 𝑚𝑔𝑜𝑛  . 

Porovnáním vypočtených směrodatných odchylek s přesnostmi zvolených totálních stanic 

TCRP1201+ 

𝜎𝑠𝑚𝑖𝑛
= 7,7 𝑚𝑚 >  𝜎𝑠0 = 1 𝑚𝑚 , 

𝜎𝑧𝑚𝑎𝑥
= 8,80 𝑚𝑔𝑜𝑛 >  𝜎𝜔0 = 0,3 𝑚𝑔𝑜𝑛 , 

je možné konstatovat, že totální stanice TCRP1201+ a měřický postup jsou dostačující 

k vyhotovení polohového zaměření jeřábové dráhy.  

4.3. Vyhodnocení měření v jednotlivých skupinách 

Jelikož zaměření každého bodu bylo provedeno automatizovaně, programovým 

vybavením totální stanice v I. a II. poloze dalekohledu, jsou v každém řádku souboru GSI 

uloženy zprůměrované hodnoty horizontálního úhlu, zenitového úhlu a šikmé délky. 

Na konci řádku jsou uvedeny hodnoty rozdílů těchto veličin.  
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Struktura souboru GSI – formát Leica (ukázka části souboru): 

*41....+0000000000004001 42....+0000000000001500 84....+0000000000100000 85....+0000000000500000 

86....+0000000000001000 

*11....+0000000000004002 71....+0000000000000032 72....+0000000000000000 21....+00000003999995.5 

31..10+00000000029301.6 22....+00000001003513.9 42....+0000000000001500 51..1.+00000006+00017.5 

HZ_I-II-00000011.7 V_I-II-00000010.5 s_I-II-00000.3 

*11....+0000000000004002 71....+0000000000000032 72....+0000000000000000 21....+00000003999994.5 

31..10+00000000029301.6 22....+00000001003512.3 42....+0000000000001500 51..1.+00000006+00017.5 

HZ_I-II-00000014.3 V_I-II-00000014.1 s_I-II-00000.2 

*11....+0000000000004003 71....+0000000000000032 72....+0000000000000000 21....+00000003549428.4 

31..10+00000000026909.8 22....+00000001002075.2 42....+0000000000001500 51..1.+00000006+00017.5 

HZ_I-II-00000008.1 V_I-II-00000006.2 s_I-II-00000.2 

*11....+0000000000004003 71....+0000000000000032 72....+0000000000000000 21....+00000003549428.9 

31..10+00000000026909.9 22....+00000001002074.7 42....+0000000000001500 51..1.+00000006+00017.5 

HZ_I-II-00000006.3 V_I-II-00000005.9 s_I-II-00000.1 

*11....+0000000000004004 71....+0000000000000032 72....+0000000000000000 21....+00000002718445.1 

31..10+00000000013698.3 22....+00000001006399.5 42....+0000000000001500 51..1.+00000006+00017.5 

HZ_I-II-00000010.5 V_I-II-00000022.8 s_I-II-00000.2 

*11....+0000000000004004 71....+0000000000000032 72....+0000000000000000 21....+00000002718445.0 

31..10+00000000013698.3 22....+00000001006399.9 42....+0000000000001500 51..1.+00000006+00017.5 

HZ_I-II-00000006.1 V_I-II-00000030.4 s_I-II-00000.3 

Uvozující znaky: 

41… číslo stanoviska, 42… relativní výška točné osy dalekohledu nad stanoviskem 

84…, 85…, 86… souřadnice Y, X, H stanoviska 

11… číslo měřeného bodu 

71… kód bodu 

21… horizontální úhel, 22… zenitový úhel (přesnost na 0,01 mgon) 

31… šikmá délka (přesnost na 0,1 mm) 

42… relativní výška cíle (středu odrazného hranolu) nad měřeným bodem 

51… velikost ppm a součtová konstanta hranolu 

HZ_I-II – rozdíl horizontálního směru zaměřeného v I. a II. poloze dalekohledu (přesnost na 0,01 mgon) 

V_I-II – rozdíl zenitového úhlu zaměřeného v I. a II. poloze dalekohledu (přesnost na 0,01 mgon) 

s_I-II – rozdíl šikmé délky zaměřené v I. a II. poloze dalekohledu (přesnost na 0,1 mm) 

 

Výstupy měření do souboru GSI jsou obsahem Přílohy 2. 

Pro přehlednost a sumarizaci měření a odchylek byly všechny řádky ze souboru GSI 

dekódovány a převedeny do tabulkového procesoru Microsoft Excel (ukázka v Tabulce 3) 

– kompletní zpracování viz Příloha 3. 
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Tabulka 3 - Ukázka výpisu měřených dat 

Stanovisko 

4001 

číslo bodu 
kód 

bodu 
HZ 
[

g
] 

Zenit 
[

g
] 

šikmá 
délka 

[m] 

výška 
cíle 
[m] 

HZ I-II 
[0,1 mgon] 

Zenit I-II 
[0,1 mgon] 

délka I-II 
[mm] 

4002 32 399.99955 100.35139 29.3016 1.50 -11.7  -10.5  -0.3  

4002 32 399.99945 100.35123 29.3016 1.50 -14.3  -14.1  -0.2  

4003 32 354.94284 100.20752 26.9098 1.50 -8.1  -6.2  -0.2  

4003 32 354.94289 100.20747 26.9099 1.50 -6.3  -5.9  -0.1  

4004 32 271.84451 100.63995 13.6983 1.50 -10.5  -22.8  -0.2  

4004 32 271.84450 100.63999 13.6983 1.50 -6.1  -30.4  -0.3  

4.4. Zpracování v programu GROMA 

Do programu Groma bylo měření načteno funkcí - Otevři soubor/Měření Leica 

(GSI). Nastavení programu Groma (viz Obr. 15 a Obr. 16) je provedeno pro vstup, výpočet 

a výstup délek, výšek a souřadnic na čtyři desetinná místa a pro úhlové výpočty na pět 

desetinných míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Zpracování zápisníku 

Po načtení souboru s měřenými hodnotami jednotlivých podrobných bodů je nutné 

provést „Zpracování zápisníku“. Jelikož jsou zaměřeny a zaznamenány šikmé délky sš 

a zenitové úhly z, pomocí této funkce programu se vypočtou délky vodorovné sv 

Obr. 15 - Groma - nastavení Vstup/výstup Obr. 16 - Groma - nastavení Výpočty 
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a převýšení dh. Výpočet je proveden na základě známých vztahů pro pravoúhlý 

trojúhelník: 

𝑠𝑣 = 𝑠š ∙ sin(𝑧)  ,                                                                         (4.24) 

𝑑ℎ = 𝑠š ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑧)  .                                                                        (4.25) 

Současně můžeme v rámci „Zpracování zápisníku“ porovnat a zpracovat měření totožných 

bodů v obou skupinách, které bylo při měření provedeno. 

Každé „Zpracování zápisníku“ probíhalo odděleně, jak pro prvotní zaměření jeřábové 

dráhy tj. stanovisko č. 4001 viz Příloha 4, tak pro kontrolní zaměření tj. stanovisko č. 4006 

viz Příloha 5. 

Výsledky opakovaných měření ve skupinách pro stanovisko č. 4001. 

Nastavení kontrolních parametrů v programu Groma 

?: Podezřelé měření: 

     oprava vodorovného směru >   0.00050g, 

     oprava indexového úhlu >   0.00050g, 

     oprava délky a převýšení >    0.0004m 

x: Chybné měření: 

     oprava vodorovného směru >   0.00100g, 

     oprava indexového úhlu >   0.00100g, 

     oprava délky a převýšení >    0.0008m 

STATISTIKA: 

Vodorovné směry: 

Počet vyhovujících směrů            : 56 

Počet podezřelých směrů             : 0 

Počet chybných směrů                : 0 

Zenitové úhly: 

Počet vyhovujících zenitových úhlů  : 56 

Počet podezřelých zenitových úhlů   : 0 

Počet chybných zenitových úhlů      : 0 

Délky: 

Počet opravených délek              : 56 

Počet podezřelých délek             : 0 

Počet chybných délek                : 0 
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Výsledky opakovaných měření ve skupinách pro stanovisko č. 4006. 

Nastavení kontrolních parametrů v programu Groma 

?: Podezřelé měření: 

     oprava vodorovného směru >   0.00050g, 

     oprava indexového úhlu   >   0.00050g, 

     oprava délky a převýšení >    0.0004m 

x: Chybné měření: 

     oprava vodorovného směru >   0.00100g, 

     oprava indexového úhlu   >   0.00100g, 

     oprava délky a převýšení >    0.0008m 

STATISTIKA: 

Vodorovné směry: 

Počet vyhovujících směrů            : 56 

Počet podezřelých směrů             : 0 

Počet chybných směrů                : 0 

Zenitové úhly: 

Počet vyhovujících zenitových úhlů  : 56 

Počet podezřelých zenitových úhlů   : 0 

Počet chybných zenitových úhlů      : 0 

Délky: 

Počet opravených délek              : 56 

Počet podezřelých délek             : 0 

Počet chybných délek                : 0 

Funkcí „Zpracování zápisníku“ nebylo zjištěno žádné podezřelé ani chybné měření, a proto 

byly veškeré měřené veličiny (horizontální a zenitové úhly, vodorovné délky a převýšení) 

zaměřené na totožné body zprůměrovány a uloženy. 

 

4.4.2. Výpočet podrobných bodů 

Pro výpočet souřadnic podrobných bodů byla použita programová funkce „Polární 

metoda dávkou“ opět pro každé stanovisko odděleně. Za výchozí výpočetní hodnoty byly 

zvoleny souřadnice v místní síti stanoviska a nejvzdálenějšího kontrolního bodu – viz 

Tabulka 4 a Tabulka 5 na str. 29. 
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Tabulka 4 - Souřadnice výchozích bodů prvotního zaměření 

Číslo bodu Y [m] X [m] H [m] 

4001 1000.0000 5000.0000 0.0000 

4002 1029.3012 5000.0000 -0.1617 

 

Tabulka 5 - Souřadnice výchozích bodů kontrolního zaměření 

Číslo bodu Y [m] X [m] H [m] 

4006 1000.0000 5000.0000 0.0000 

4005 972.8344 5000.0000 0.1532 

 

Výpočet souřadnic Y, X podrobných bodů probíhá dle známých vztahů pro výpočet rajonu 

určeného polární metodou, jak ukazuje Obr. 17 

 

𝜎12 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
  ,                                                               (4.26) 

Obr. 17 - Výpočet rajonu polární metodou 
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𝜎13 = 𝜎12 + 𝜔  ,                                                                           (4.27) 

𝑦3 = 𝑦1 + 𝑠13 ∙ sin 𝜎13   ,                                                            (4.28) 

𝑥3 = 𝑥1 + 𝑠13 ∙ cos 𝜎13   .                                                           (4.29) 

Souřadnice H (výška bodu) podrobných bodů je vypočtena z převýšení dh a příslušných 

výšek „stroje vs a cíle vc“ – viz následující Obr. 18 

𝐻𝐵2 = 𝐻𝐵1 + 𝑣𝑠 + 𝑑ℎ − 𝑣𝑐   .                                                    (4.30) 

Výpočet polární metody a vypočtené souřadnice podrobných bodů ze stanovisek č. 4001 

a č. 4006 jsou uvedeny v Příloze 6. 

Pro následné finální vyhodnocení úchylek jeřábové dráhy byla zjištěna průměrná 

hodnota výšky nejvyššího H4001max a nejnižšího H4001min bodu temena kolejnice zaměřeného 

ze stanoviska č. 4001, a tato hodnota byla odečtena od výšek H4001i všech podrobných 

bodů zaměřených z téhož stanoviska. Tím byly získány výškové úchylky dz4001i temena 

kolejnice z prvotního měření 

𝑑𝑧4001𝑖
= 𝐻4001𝑖

−
𝐻4001𝑚𝑎𝑥

+ 𝐻4001𝑚𝑖𝑛

2
  .                          (4.31) 

Pro získání výškových úchylek dz4006i z kontrolního měření, tj. ze stanoviska 

č. 4006, porovnatelných s výškovými úchylkami dz4001i ze stanoviska č. 4001, bylo potřeba 

zjistit vztah mezi úchylkami ze stanoviska č. 4001 a výškami H4006i podrobných bodů 

ze stanoviska č. 4006. Jelikož se v obou případech jedná o zaměřené totožné body, je 

ideálním řešením zjištění průměrné hodnoty výškových úchylek bodů měřených 

Obr. 18 - Výpočet výšek 
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ze stanoviska č. 4001 dz4001prům a průměrné hodnoty výšek podrobných bodů ze stanoviska 

č. 4006 H4006prům, jejich následný rozdíl a finální odečtení rozdílu od výšek všech bodů 

kontrolního zaměření 

𝑑𝑧4001𝑝𝑟ů𝑚
=

∑ 𝑑𝑧4001𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  ,                                                     (4.32) 

𝐻4006𝑝𝑟ů𝑚
=

∑ 𝐻4006𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  ,                                                        (4.33) 

𝑑𝑧4006𝑖
= 𝐻4006𝑖

− (𝑑𝑧4001𝑝𝑟ů𝑚
− 𝐻4006𝑝𝑟ů𝑚

)  .                  (4.34) 

 

Takto přepočítané seznamy souřadnic včetně příslušných průměrů a rozdílů jsou uloženy 

v Příloze 7. 

4.4.3. Transformace souřadnic 

Transformace souřadnic slouží k převodu 

jednoho souřadnicového systému do jiného 

souřadnicového systému. V našem případě se 

jedná o transformaci souřadnic Y, X (tedy 

rovinnou transformaci) polohového systému 

určeného ze stanoviska č. 4006 do polohového 

systému určeného ze stanoviska č. 4001. 

Vzhledem k následnému porovnání odchylek mezi 

totožnými body z obou měření byla použita 

shodnostní transformace, u které mají 

transformované obrazce v obou systémech stejný 

tvar i velikost – nemění měřítko. 

Transformační rovnice mají tvar: 

𝑌 = 𝑦0 + 𝑥′ ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜔 + 𝑦′ ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔  ,          (4.35) 

𝑋 = 𝑥0 + 𝑥′ ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜔 − 𝑦′ ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜔            (4.36) 

Pro výpočet transformace byl použit program 

Groma – „Transformace souřadnic“. Transformační klíč byl vypočten ze všech dostupných 

totožných bodů v obou systémech (viz Obr. 19) a při zapnutém přepínači „Transformovat 

i identické body“ byla provedena transformace, jejíž výsledek je uložen v Příloze 8. 

Obr. 19 - Groma - transformace souřadnic 
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 Transformační parametry: 

Typ transformace: Shodnostní (3 parametry) 

Rotace   : 37.88796 

Měřítko  : 1.000000000000  (0.0 mm/100m) 

Souřadnice těžiště: 

Soustava               Y             X 

I.             1008.3311     5003.7766 

II.             990.7332     5004.6187 

STATISTIKA: 

Počet bodů (n)                                     :    20 

Požadovaná střední souřadnicová chyba (mxy)        : 0.0010m 

Mezní střední souřadnicová chyba (uxy=2.5*mxy)     : 0.0025m 

Koeficient konfidence                              :    2.5 

Počet bodů s sxy v intervalu <0, mxy>              :   20 (100.0%)  

Počet bodů s sxy v intervalu (mxy, 2.5*mxy>        :    0 (0.0%) (označeny ???) 

Počet bodů s sxy v intervalu (2.5*mxy, +Nek.)      :    0 (0.0%) (označeny xxx) 

Maximální výběrová střední souřadnicová chyba (sxy): 0.0004m 

Výběrová střední souřadnicová chyba X (sx)         : 0.0001m 

Výběrová střední souřadnicová chyba Y (sy)         : 0.0002m 

Výběrová střední souřadnicová chyba (sxy)          : 0.0002m 

Koeficient použitý pro výpočet výběrových chyb (k) :    2.0 

 

4.4.4. Výpočet úchylek jeřábové dráhy 

Nyní jsou k dispozici dva seznamy souřadnic v totožném souřadnicovém systému 

s vypočtenými výškovými úchylkami od průměru minima a maxima. Programem Groma 

bude vyhotoveno porovnání těchto seznamů souřadnic a v případě nepřekročení odchylek 

přistoupeno k následnému zprůměrování. K tomu nám slouží funkce „Porovnání seznamů 

souřadnic“ a „Dávkové průměrování souřadnic bodů“. Výsledky výpočtů těmito funkcemi 

jsou v Příloze 9 a výsledné souřadnice jsou uvedeny v Tabulce 6 na str. 33. 

Největší odchylku při porovnání souřadnic vykazují body č. 4004 = 0,8 mm 

a č. 7 = 0,7 mm. 
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Tabulka 6 - Výsledný seznam souřadnic podrobných bodů 

číslo bodu Y [m] X [m] dz [m] kód 

1 1018.1549 5017.1338 +0.0071 kolejnice 

2 1015.1383 5016.4994 +0.0011 kolejnice 

3 1009.2751 5015.2696 +0.0031 kolejnice 

4 1003.3962 5014.0294 -0.0022 kolejnice 

5 997.5438 5012.7971 -0.0025 kolejnice 

6 991.6487 5011.5544 -0.0089 kolejnice 

7 996.2839 4989.5290 +0.0041 kolejnice 

8 1002.1655 4990.7698 +0.0042 kolejnice 

9 1008.0270 4992.0105 +0.0011 kolejnice 

10 1013.8955 4993.2469 -0.0011 kolejnice 

11 1019.7796 4994.4782 +0.0087 kolejnice 

12 1022.7597 4995.1121 +0.0050 kolejnice 

101 1018.4496 5017.1777 +0.7337 nárazník 

102 991.2284 5011.4436 +0.5858 nárazník 

103 995.8528 4989.4752 +0.6160 nárazník 

104 1023.0399 4995.2134 +0.6929 nárazník 

4002 1029.3013 5000.0000 -6.2625 kontrolní bod 

4003 1020.4469 5017.4948 -6.1884 kontrolní bod 

4004 994.1373 5012.3797 -6.2384 kontrolní bod 

4005 996.0991 4989.9175 -6.2091 kontrolní bod 

 

Pro zjištění polohových úchylek od rozchodu a úchylek vlastního průběhu 

jednotlivých kolejnic je potřeba každou kolejnicí proložit ideální přímku takovou, která 

leží co nejblíže zaměřeným bodům. Takovou přímku lze nalézt proložením metodou 

nejmenších čtverců, jak je uvedeno v [3]. 

Přímka y = ax + b (viz Obr. 20 na str. 34) je přímka proložená metodou nejmenších 

čtverců souborem bodů [x1, y1], [x2, y2],……., [xn, yn], jestliže pro koeficienty a, b platí 

soustava rovnic 
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𝑎 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑏 ∑ 𝑥𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

  ,                                               (4.37) 

 

𝑎 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏 ∙ 𝑛 = ∑ 𝑦𝑖  .

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

                                                         (4.38) 

Výpočtem součtů, mocnin a součinů provedených v Tabulce 7 založených 

na souřadnicích podrobných bodů pravé kolejnice, je značně usnadněn výpočet 

jednotlivých koeficientů rovnic regresní přímky pro tuto kolejnici. 

Tabulka 7 - Výpočet regresní přímky - pravá kolejnice 

i (č.b.) x (Y) [m] y (X) [m] x
2
 [m2

] x∙y [m2
] 

1 1018.1549 5017.1338 1036639.4004 5108219.3624 

2 1015.1383 5016.4994 1030505.7681 5092440.6729 

3 1009.2751 5015.2696 1018636.2275 5061786.7271 

4 1003.3962 5014.0294 1006803.9342 5031058.0466 

5 997.5438 5012.7971 995093.6329 5000484.6678 

6 991.6487 5011.5544 983367.1442 4969701.4057 

suma 6035.1570 30087.2837 6071046.1073 30263690.8825 

Obr. 20 - Přímka proložená metodou nejmenších čtverců [3] 
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Po dosazení výsledků do soustavy rovnic se vypočítají jednotlivé koeficienty 

𝑎 = 0,210497332  , 

𝑏 = 4802,816542656  , 

a rovnice přímky bude mít tvar 

𝑦 = 0,210497332 ∙ 𝑥 + 4802,816542656  . 

Při zvolení souřadnic bodu č. 1001 např. x = Y = 990,0000 m je vypočteno y=X, 

při zvolení souřadnic bodu č. 1002 např. x = Y = 1020,0000 m je vypočteno y=X – viz 

Tabulka 8 a náčrt bodů na Obr. 21. 

Tabulka 8 - Souřadnice bodů regresní přímky proložené pravou kolejnicí 

Číslo bodu Y [m] X [m] 

1001 990.0000 5011.2089 

1002 1020.0000 5017.5238 

 Obr. 21 - Náčrt bodů regresních přímek 
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Obdobně se vypočte pomocí Tabulky 9 regresní přímka pro levou kolejnici. 

Tabulka 9 - Výpočet regresní přímky - levá kolejnice 

i (č.b.) x (Y) [m] y (X) [m] x
2
 [m2

] x∙y [m2
] 

7 996.2839 4989.5290 992581.6094 4970987.4113 

8 1002.1655 4990.7698 1004335.6894 5001577.3120 

9 1008.0270 4992.0105 1016118.4327 5032081.3683 

10 1013.8955 4993.2469 1027984.0849 5062630.5623 

11 1019.7796 4994.4782 1039950.4326 5093266.9810 

12 1022.7597 4995.1121 1046037.4039 5108799.3529 

suma 6062.9112 29955.1465 6127007.6530 30269342.9877 

Po dosazení výsledků do soustavy rovnic se vypočítají jednotlivé koeficienty 

𝑎 = 0,210772806  , 

𝑏 = 4779,541616013  , 

a rovnice přímky bude mít tvar  

𝑦 = 0,210772806 ∙ 𝑥 + 4779,541616013  . 

Při zvolení souřadnic bodu č. 1003 např. x = Y = 990,0000 m je vypočteno y=X, 

při zvolení souřadnic bodu č. 1004 např. x = Y = 1020,0000 m je vypočteno y=X – viz 

Tabulka 10 a náčrt bodů na Obr. 21 na str. 35. 

Tabulka 10 - Souřadnice bodů regresní přímky proložené levou kolejnicí 

Číslo bodu Y [m] X [m] 

1003 995.0000 4989.2606 

1004 1024.0000 4995.3730 

Nyní zbývá určit ideální skutečnou osu jeřábové dráhy, která leží v ose mezi dvěma 

našimi regresními přímkami. Její souřadnice byly určeny zprůměrováním příslušných 

krajních bodů těchto přímek tj. bodů č. 1001 – č. 1003 ⟹ č. 1005 a č. 1002 – č. 1004 ⟹ 

č. 1006 – souřadnice viz Tabulka 11 na str. 37 a náčrt bodů na Obr. 21 na str. 35. 
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Tabulka 11 - Souřadnice bodů ideální osy jeřábové dráhy 

Číslo bodu Y [m] X [m] 

1005 992.5000 5000.2348 

1006 1022.0000 5006.4484 

K ose jeřábové dráhy, která je dána body č. 1005 a č. 1006, byly vypočteny 

odchylky jednotlivých podrobných bodů č. 1 - č. 12 (kolejnice jeřábové dráhy) a bodů 

č. 101 - č. 104 (nárazníky) funkcí programu Groma „Ortogonální vytyčovací prvky“ 

a upraveno staničení tak, aby nula odpovídala nejkrajnějšímu bodu jeřábové dráhy – viz 

Příloha 10. Seznam výsledných souřadnic, úchylek a ortogonálních prvků je uveden 

v Tabulce 12. Poloha bodů je vyznačena na Obr. 22 na str. 38. 

Tabulka 12 - Seznam výsledných souřadnic a ortogonálních prvků podrobných bodů 

číslo bodu Y [m] X [m] dz [m] kolmice [m] staničení [m] 

1 1018.1549 5017.1338 +0.0071 +11.2485 +0.2974 

2 1015.1383 5016.4994 +0.0011 +11.2494 +3.3800 

3 1009.2751 5015.2696 +0.0031 +11.2545 +9.3708 

4 1003.3962 5014.0294 -0.0022 +11.2526 +15.3791 

5 997.5438 5012.7971 -0.0025 +11.2530 +21.3598 

6 991.6487 5011.5544 -0.0089 +11.2520 +27.3844 

7 996.2839 4989.5290 +0.0041 -11.2558 +27.3884 

8 1002.1655 4990.7698 +0.0042 -11.2539 +21.3773 

9 1008.0270 4992.0105 +0.0011 -11.2480 +15.3860 

10 1013.8955 4993.2469 -0.0011 -11.2477 +9.3886 

11 1019.7796 4994.4782 +0.0087 -11.2555 +3.3771 

12 1022.7597 4995.1121 +0.0050 -11.2495 +0.3303 

101 1018.4496 5017.1777 +0.7337 +11.2307 +0.0000 

102 991.2284 5011.4436 +0.5858 +11.2302 +27.8186 

103 995.8528 4989.4752 +0.6160 -11.2196 +27.8213 

104 1023.0399 4995.2134 +0.6929 -11.2081 +0.0353 
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Obr. 22 - Náčrt polohy zprůměrovaných bodů 
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5. Geometrické parametry jeřábové dráhy – výsledky 

Vyhodnocení výsledků je sestaveno z vyhodnocení rozchodu jeřábové dráhy, 

směrového uspořádání kolejnic, výškového uspořádání kolejnic a kolmosti čel nárazníků. 

Konečným výsledným elaborátem je grafické znázornění výsledků a zjištěných úchylek, 

které je uvedeno v Příloze 11 a technická zpráva v Příloze 12. 

5.1. Vyhodnocení rozchodu jeřábové dráhy 

Rozchod jeřábové dráhy byl kontrolně zaměřen ručním laserovým dálkoměrem 

DISTO, každá délka byla měřena třikrát (viz Tabulka 13) a byla akceptována při dodržení 

odchylky do 1 mm. V Tabulce 14 je uvedeno ověření délky rozchodu jeřábové dráhy 

porovnáním vzdáleností bodů získaných výpočtem z polární metody (Tabulka 12 

na str. 37) a průměrovaných vzdáleností z Tabulky 13 - měření z DISTA. 

Tabulka 13 - Rozchod jeřábové dráhy - měření ručním dálkoměrem DISTO 

Profil 1 2 3 4 5 6 

1. měření [m] 22.498 22.505 22.503 22.501 22.507 22.508 

2. měření [m] 22.499 22.504 22.503 22.501 22.506 22.508 

3. měření [m] 22.498 22.505 22.502 22.501 22.507 22.508 

Průměr [m] 22.4983 22.5047 22.5027 22.5010 22.5067 22.5080 

 

Tabulka 14 - Rozchod jeřábové dráhy – porovnání 

Profil 1 2 3 4 5 6 

Rozchod [m] 

z polární metody  
22.4980  22.5049  22.5022  22.5006  22.5069  22.5078  

Rozchod [m] 

průměr z DISTA   
22.4983 22.5047 22.5027 22.5010 22.5067 22.5080 

Rozdíl [mm] -0.3 +0.2 -0.5 -0.4 +0.2 -0.2 

Vypočtený rozdíl dvojího měření rozchodů nepřekročil 1 mm. Můžeme konstatovat, 

že kontrolní měření ověřilo správnost výsledků z prostorové polární metody. 
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Porovnání povolené tolerance rozchodu s rozchodem skutečným. 

Povolená tolerance rozchodu pro délku s=22,500 m je dle kapitoly 2.5 Tolerance přesnosti 

vypočtena dle vzorce (2.1) 

𝛥𝑠 =  ±[3 + 0,25 ∙ (22,5 − 10)] = ±6,1 𝑚𝑚 , 

mez pro rektifikaci … 𝛥𝑠 + 20% = ±7,3 𝑚𝑚 . 

V Tabulce 15 je uvedeno porovnání skutečného zaměřeného rozchodu s rozchodem 

projektovaným a vyhodnocení úchylek vzhledem k povolené toleranci a mezní hodnotě 

pro rektifikaci. 

Tabulka 15 - Rozchod jeřábové dráhy - porovnání tolerancí 

Profil 1 2 3 4 5 6 

Rozchod [m] 

skutečný 
22.4980 22.5049 22.5022 22.5006 22.5069 22.5078 

Rozchod [m] 

projektovaný 
22.5000 22.5000 22.5000 22.5000 22.5000 22.5000 

Rozdíl [mm] -2.0 +4.9 +2.2 +0.6 +6.9 +7.8 

Povolená 

tolerance [mm] 
±6.1 ±6.1 ±6.1 ±6.1 ±6.1 ±6.1 

Překročení 

normy 
ne ne ne ne ano ano 

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
±7.3 ±7.3 ±7.3 ±7.3 ±7.3 ±7.3 

Nutnost 

rektifikace 
ne ne ne ne ne ano 

 

Norma [8] je z hlediska rozchodu jeřábové dráhy dle Tabulky 15 překročena v profilu č. 5 

a v profilu č. 6. Rektifikovat dráhu je nutno v profilu č. 6, kde je povolená tolerance 

překročena o více než 20 %. 
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5.2. Vyhodnocení směrového uspořádání kolejnic 

Při vyhodnocení směrového průběhu kolejnic se vychází z hodnot vypočtených 

ortogonální metodou uvedených v Tabulce 12 na str. 37. V případě pravé kolejnice jsou 

použity ortogonální prvky podrobných bodů č. 1 – č. 6, pro kolejnici levou podrobné body 

č. 7 – č. 12. 

Výpočet úchylky přímosti je proveden na základě rozdílu skutečné vzdálenosti 

z ortogonálních prvků (tj. kolmice od ideální osy jeřábové dráhy) a poloviny 

projektovaného rozchodu. Vlastní úchylka přímosti je poté vypočtena z průměru mezi 

maximální a minimální hodnotu rozdílu. 

Pro určení boční úchylky na každé 2 m dráhy se vychází ze vzdálenosti 

jednotlivých profilů, vypočtených opět z ortogonálních prvků, a to z rozdílu staničení 

sousedních podrobných bodů a rozdílu úchylek přímosti sousedních profilů. Boční úchylka 

je poté vypočtena jako podíl těchto hodnot vynásobený délkou 2 m. 

Veškeré výpočty a výsledné hodnoty pro pravou kolejnici jsou uvedeny 

v Tabulce 16 na str. 42 a pro levou kolejnici v Tabulce 17 na str. 43, včetně porovnání 

s povolenými tolerancemi a mezními hodnotami pro rektifikaci. 

Povolená tolerance boční úchylky přímosti pro celkovou délku kolejnice podle 

normy [8] činí ±10 mm a mez pro rektifikaci ±20 % k této hodnotě tj. ±12 mm. Boční 

úchylka na délku 2 m dráhy nesmí překročit ±1 mm a mez pro rektifikaci, při využití 

±20 % k této hodnotě, ±1,2 mm. 

Jak je vidět v následující Tabulce 16 na str. 42, povolená tolerance úchylky 

přímosti pravé kolejnice ani mez pro rektifikaci přímosti nebyla překročena, byla však 

překročena tolerance boční úchylky na 2 m dráhy mezi profily č. 2 - č. 3 a současně i mez 

pro rektifikaci v tomtéž úseku. 

Obdobně jsou v Tabulce 17 na str. 43 porovnány tolerance a meze pro rektifikaci 

pro levou kolejnici. Povolená tolerance úchylky přímosti levé kolejnice ani mez 

pro rektifikaci přímosti nebyla překročena, byla však překročena tolerance boční úchylky 

na 2 m dráhy mezi profily č. 1 - č. 2, mezi profily č. 2 - č. 3 a mezi profily č. 4 - č. 5 

a současně ve všech těchto profilech i meze pro rektifikaci. 
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Tabulka 16 - Směrové uspořádání pravé kolejnice – porovnání tolerancí 

Profil 1 2 3 4 5 6 

Vzdálenost [m] 

z ortogon. prvků 
11.2485 11.2494 11.2545 11.2526 11.2530 11.2520 

Rozchod/2 [m] 

projektovaný 
11.2500 11.2500 11.2500 11.2500 11.2500 11.2500 

Rozdíl [mm] -1.5 -0.6 +4.5 +2.6 +3.0 +2.0 

Průměr min-max 

rozdílu [mm] 
+1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 

Úchylka přímosti 

[mm] 
-3.0 -2.1 +3.0 +1.1 +1.5 +0.5 

Povolená 

tolerance [mm] 
±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 

Překročení normy ne ne ne ne ne ne 

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 

Nutnost 

rektifikace 
ne ne ne ne ne ne 

Vzdálenost profilů 

[m] 
 3.0826 5.9908 6.0083 5.9807 6.0246  

Rozdíl úchylek 

přímosti 

sousedních profilů 

[mm] 

 -0.9 -5.1 +1.9 -0.4 +1.0  

Boční úchylka na 

2 m dráhy [mm] 
 -0.6 -1.7 +0.6 -0.1 +0.3  

Povolená 

tolerance [mm] 
 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0  

Překročení normy  ne ano ne ne ne  

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2  

Nutnost 

rektifikace 
 ne ano ne ne ne  
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Tabulka 17 - Směrové uspořádání levé kolejnice – porovnání tolerancí 

Profil 1 2 3 4 5 6 

Vzdálenost [m] 

z ortogon. prvků 
11.2495 11.2555 11.2477 11.2480 11.2539 11.2558 

Rozchod/2 [m] 

projektovaný 
11.2500 11.2500 11.2500 11.2500 11.2500 11.2500 

Rozdíl [mm] -0.5 +5.5 -2.3 -2.0 +3.9 +5.8 

Průměr min-max 

rozdílu [mm] 
+1.8 +1.8 +1.8 +1.8 +1.8 +1.8 

Úchylka přímosti 

[mm] 
-2.3 +3.7 -4.1 -3.8 +2.1 +4.0 

Povolená 

tolerance [mm] 
±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 

Překročení normy ne ne ne ne ne ne 

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 

Nutnost 

rektifikace 
ne ne ne ne ne ne 

Vzdálenost profilů 

[m] 
 3.0468 6.0115 5.9974 5.9913 6.0111  

Rozdíl úchylek 

přímosti 

sousedních profilů 

[mm] 

 -6.0 +7.8 -0.3 -5.9 -1.9  

Boční úchylka 

na 2 m dráhy [mm] 
 -3.9 +2.6 -0.1 -2.0 -0.6  

Povolená 

tolerance [mm] 
 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0  

Překročení normy  ano ano ne ano ne  

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2 ±1.2  

Nutnost 

rektifikace 
 ano ano ne ano ne  
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5.3. Vyhodnocení výškového uspořádání kolejnic 

Při vyhodnocení výškového průběhu kolejnic se vychází z hodnot výškových 

úchylek dz vypočtených v kapitole 4.4.4., které jsou uvedeny v Tabulce 12 na str. 37. 

V případě pravé kolejnice jsou použity výškové úchylky podrobných bodů č. 1 – č. 6, 

pro kolejnici levou podrobné body č. 7 – č. 12. 

Pro určení výškové úchylky v podélném směru na každé 2 m dráhy se vychází 

ze vzdálenosti jednotlivých profilů, vypočtených z ortogonálních prvků, a to z rozdílu 

staničení sousedních podrobných bodů a rozdílu výškových úchylek sousedních profilů. 

Výšková úchylka v podélném směru je poté vypočtena jako podíl těchto hodnot 

vynásobený délkou 2 m. 

Veškeré výpočty a výsledné hodnoty pro pravou kolejnici jsou uvedeny 

v Tabulce 18 na str. 45 a pro levou kolejnici v Tabulce 19 na str. 46, včetně porovnání 

s povolenými tolerancemi a mezními hodnotami pro rektifikaci. 

Povolená tolerance výškové úrovně hlavy kolejnice od teoretické výšky jeřábové 

dráhy podle normy [8] činí ±10 mm a mez pro rektifikaci ±20 % k této hodnotě 

tj. ±12 mm. Výšková úchylka v podélném směru na délku 2 m dráhy nesmí překročit 

±2 mm a mez pro rektifikaci, při využití ±20 % k této hodnotě, ±2,4 mm. 

Jak je vidět v následující Tabulce 18 na str. 45, povolená tolerance výškové úrovně 

hlavy pravé kolejnice ani mez pro rektifikaci výškové úrovně nebyla překročena, byla však 

překročena tolerance výškové úchylky v podélném směru na délku 2 m dráhy mezi profily 

č. 1 - č. 2 a mezi profily č. 5 – č. 6. Současně byla mezi profily č. 1 – č. 2 překročena mez 

pro rektifikaci. 

Obdobně jsou v Tabulce 19 na str. 46 porovnány tolerance a meze pro rektifikaci 

pro levou kolejnici. Povolená tolerance výškové úrovně hlavy levé kolejnice ani mez 

pro rektifikaci výškové úrovně nebyla překročena, byla však překročena tolerance výškové 

úchylky v podélném směru na délku 2 m dráhy mezi profily č. 1 – č. 2 a mezi profily č. 2 –

 č. 3. Současně byla mezi profily č. 2 – č. 3 překročena mez pro rektifikaci. 
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Tabulka 18 - Výškové uspořádání pravé kolejnice – porovnání tolerancí 

Profil 1 2 3 4 5 6 

Výšková úchylka 

[mm] 
+7.1 +1.1 +3.1 -2.2 -2.5 -8.9 

Povolená 

tolerance [mm] 
±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 

Překročení 

normy 
ne ne ne ne ne ne 

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 

Nutnost 

rektifikace 
ne ne ne ne ne ne 

Vzdálenost profilů 

[m] 
 3.0826 5.9908 6.0083 5.9807 6.0246  

Rozdíl 

výškových úchylek 

sousedních profilů 

[mm] 

 +6.0 -2.0 +5.3 +0.3 +6.4  

Výšková úchylka 

na 2 m dráhy [mm] 
 +3.9 -0.7 +1.8 +0.1 +2.1  

Povolená 

tolerance [mm] 
 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0  

Překročení 

normy 
 ano ne ne ne ano  

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
 ±2.4 ±2.4 ±2.4 ±2.4 ±2.4  

Nutnost 

rektifikace 
 ano ne ne ne ne  
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Tabulka 19 - Výškové uspořádání levé kolejnice – porovnání tolerancí 

Profil 1 2 3 4 5 6 

Výšková úchylka 

[mm] 
+5.0 +8.7 -1.1 +1.1 +4.2 +4.1 

Povolená 

tolerance [mm] 
±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 

Překročení 

normy 
ne ne ne ne ne ne 

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 

Nutnost 

rektifikace 
ne ne ne ne ne ne 

Vzdálenost profilů 

[m] 
 3.0468 6.0115 5.9974 5.9913 6.0111  

Rozdíl 

výškových úchylek 

sousedních profilů 

[mm] 

 -3.7 +9.8 -2.2 -3.1 +0.1  

Výšková úchylka 

na 2 m dráhy [mm] 
 -2.4 +3.3 -0.7 -1.0 +0.0  

Povolená 

tolerance [mm] 
 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0  

Překročení 

normy 
 ano ano ne ne ne  

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
 ±2.4 ±2.4 ±2.4 ±2.4 ±2.4  

Nutnost 

rektifikace 
 ne ano ne ne ne  
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Z hlediska normy [8] je nutné vyhodnotit ještě výškové úrovně obou kolejnic 

v příčném směru, kde mohou rozdíly dosahovat povolenou toleranci ±10 mm a mez 

pro rektifikaci tak činí, při využití ±20 % k této hodnotě, ±12 mm. 

Opět jsou použity výškové úchylky dz z Tabulky 12 na str. 37, jejichž rozdíly 

a porovnání s normovanými tolerancemi a mezemi pro rektifikaci jsou uvedeny 

v následující Tabulce 20. Jak je patrno z výsledků v této tabulce, povolená tolerance 

výškové úrovně obou kolejnic v příčném směru byla překročena v profilu č. 6 a současně 

zde byla překročena i mez pro rektifikaci. 

Tabulka 20 - Výškové uspořádání kolejnic v příčném směru – porovnání tolerancí 

Profil 1 2 3 4 5 6 

Výšková úchylka 

levé kolejnice 

 [mm] 

+5.0 +8.7 -1.1 +1.1 +4.2 +4.1 

Výšková úchylka 

pravé kolejnice 

[mm] 

+7.1 +1.1 +3.1 -2.2 -2.5 -8.9 

Rozdíl 

 [mm] 
-2.1 +7.6 -4.2 +3.3 +6.7 +13.0 

Povolená 

tolerance [mm] 
±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 ±10.0 

Překročení  

normy 
ne ne ne ne ne ano 

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 ±12.0 

Nutnost 

rektifikace 
ne ne ne ne ne ano 
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5.4. Vyhodnocení kolmosti čel nárazníků 

Pro vyhodnocení kolmosti čel nárazníků budou opět využity hodnoty ortogonálních 

prvků uvedených v Tabulce 12 na str. 37 – staničení podrobných bodů č. 101 – č. 104. 

Rozdíly hodnot jednotlivých staničení mezi levými a pravými nárazníky a porovnání 

těchto hodnot s povolenými tolerancemi a mezemi pro rektifikaci jsou uvedeny 

v následující Tabulce 21. 

Povolené tolerance jsou dány normou [9], kde povolená úchylka kolmosti 

nárazníků ve směru pojezdu jeřábu nesmí překročit hodnotu ±10 mm a tudíž mez 

pro rektifikaci, při použití ±20 % navýšení, ±12 mm. 

Z Tabulky 21 je opět patrné překročení výše uvedené povolené tolerance a meze 

pro rektifikaci u levých nárazníků. 

Tabulka 21 - Kolmost čel nárazníků – porovnání tolerancí 

Profil 1 6 

 Levé nárazníky Pravé nárazníky 

Levá kolejnice 

staničení [m] 
+0.0353 +27.8213 

Pravá kolejnice 

staničení [m] 
+0.0000 +27.8186 

Rozdíl 

 [mm] 
+35.3 +2.7 

Povolená 

tolerance [mm] 
±10.0 ±10.0 

Překročení  

normy 
ano ne 

Mez pro 

rektifikaci [mm] 
±12.0 ±12.0 

Nutnost 

rektifikace 
ano ne 
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6. Závěr 

Účelem a cílem této bakalářské práce bylo zaměření a vyhodnocení geometrických 

parametrů jeřábové dráhy v hale firmy MIRRORGLASS s. r. o. v Sokolově, porovnání 

vypočítaných úchylek s povolenými tolerancemi přesnosti dle ČSN 73 5130 – Jeřábové 

dráhy a vyhotovení protokolu pro případnou rektifikaci kontrolované jeřábové dráhy. 

Zaměření proběhlo dne 6. 10. 2014 v době 9.15 – 11.20 hodin za účasti Ing. Josefa 

Radka (ÚOZI), Ing. Lucie Radkové a Stanislava Fischera (autora práce). Použité přístroje 

a pomůcky byly zapůjčeny firmou GKS-geodetická kancelář, s. r. o., Sokolov. Z důvodu 

urychlení prací (požadavek zákazníka na krátkodobé odstavení jeřábu) byla zvolena 

pro hlavní zaměření i zaměření kontrolní prostorová polární metoda. 

Vlastní zaměření proběhlo bez zjevných komplikací. Špatné světelné podmínky 

byly eliminovány programovým vybavením použitých totálních stanic TCRP1201+ a to 

především automatickým zaměřením bodů ve skupinách a funkcí ATR (automatické cílení 

na hranol), čímž byla doba měření zkrácena na minimum. Pro centraci odrazného hranolu 

na měřené body byla použita středící podložka s trnem, která umožňuje rychlé a přesné 

umístění hranolu na temeno kolejnice bez nutnosti stabilizace a vyznačení bodů.  

Výpočet byl proveden v programu Groma v. 11 a v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel. Měření hlavní i kontrolní bylo vyhodnoceno samostatně a výsledné 

souřadnice podrobných a kontrolních bodů byly porovnány transformací, přičemž 

maximální výběrová střední souřadnicová chyba nepřekročila hodnotu 0,4 mm. 

Výpočet úchylek jeřábové dráhy, vyhodnocení rozchodu, vyhodnocení směrového 

a výškového uspořádání kolejnic a vyhodnocení kolmosti čel nárazníků bylo provedeno 

v souladu s požadavky stanovenými normou ČSN 73 5130 – Jeřábové dráhy. 

Při vyhodnocení bylo zjištěno, že vypočtené úchylky jeřábové dráhy překročily povolené 

normované tolerance včetně navýšení o 20 %, které určuje mez pro rektifikaci. 

Pro předání objednateli, firmě bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o., 

byl vyhotoven grafický protokol o znázornění prostorových vztahů se zvýrazněnými 

překročenými úchylkami a technická zpráva. 
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