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ANOTACE 

V předložené diplomové práci je zpracováno teoretické vysvětlení problematiky 

určování prostorových vztahů jeřábových drah a praktické zaměření a vyhodnocení 

geometrických parametrů nadzemní mostové jeřábové dráhy firmy LEMONTA s. r. o. 

v Sokolově pro potřeby rektifikace. Hlavním cílem je porovnání výsledků ze tří způsobů 

zaměření – dvou prostorových polárních sítí a nivelačního měření. V závěru práce je 

porovnání zjištěných úchylek jeřábové dráhy s tolerancemi dle normy ČSN 12488-1, 

grafické zpracování výsledků a technická zpráva. 

 

Klíčová slova:  

jeřábová dráha, prostorová polární síť, nivelace, úchylka, Leica, kolejnice, norma. 

 

 

SUMMARY 

The diploma thesis deals with the theoretical explanation of determining spatial 

relationships of crane track and practical observation and evaluation of geometrical 

parameters of the elevated bridge-crane track of the LEMONTA s. r. o., the company 

situated in Sokolov for the needs of rectification. The main aim is to compare the results 

from three measuring approaches – two spatial polar networks and a levelling 

measurement. The outcome of the thesis is dedicated to the comparison of observed 

deviations of crane track with the tolerances according to the standard ČSN 12488-1,  

the graphical processing of results and the technical report.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATR  - automatické cílení na střed hranolu 

CC1, CC2, CC3  - třída následků (consequences classes) 

ČSN  - Česká státní norma 

ČSN EN  - Česká verze evropské normy 

ČSN ISO  - Česká verze mezinárodní normy 

GNSS  - globální navigační družicový systém 

GSI  - komunikační formát souborů Leica 

IR  - měření délek na hranol 

LGO  - Leica Geo Office 

NN a VN  - nízké napětí a vysoké napětí 

ppm  - miliontina celku (parts per million)  

RL  - bezhranolové měření délek 

ÚOZI  - úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
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1 ÚVOD 

Od poloviny 20. století dochází k masivnímu nárůstu techniky jak ve strojírenství, 

tak i ve stavebnictví. Z hlediska měřických prací je kladen důraz na větší přesnost a s tím 

související vyšší nároky na technologie, měřické přístroje a použité metody. Speciální 

oblastí zabývající se touto problematikou se stal jeden z oborů inženýrská geodézie – 

určování prostorových vztahů jeřábových drah, ať už pro potřeby montáže, tak rektifikace 

či rekonstrukce. A právě touto problematikou se zabývá tato diplomová práce. 

Je nutno podotknout, že vlastní měření jeřábových drah jsou velice náročná 

na přesnost, protože jsou ovlivněna mnoha nepříznivými okolnostmi od vlivu prostředí, 

přes světelné podmínky, až po vibrace okolních strojírenských zařízení. Také zde nesmíme 

zapomínat na správné dodržování podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V drtivé 

většině případů se zaměřují elektrifikované nadzemní jeřábové dráhy, kde hrozí nebezpečí 

pádu z výšky nebo úraz elektrickým proudem. 

Cílem této diplomové práce je nejen zaměření a určení prostorových vztahů 

nadzemní mostové jeřábové dráhy v hale firmy LEMONTA s.r.o. v Sokolově 

a vyhodnocení geometrických parametrů a úchylek pro potřeby rektifikace dle platné 

normy ČSN ISO 12488-1, ale také porovnání výsledků, efektivity a celkové náročnosti tří 

různých měření. Prvního – metodou prostorové polární sítě se stanovisky na úrovni 

podlahy haly, druhého – metodou prostorové polární sítě se stanovisky na úrovni temena 

kolejnice jeřábové dráhy a třetího – výškového měření geometrickou nivelací. 

  



Bc. Stanislav Fischer: jeřábová dráha – určování prostorových vztahů 

2017  2 

2 ROZDĚLENÍ JEŘÁBŮ A TEORIE O JEJICH MĚŘENÍ 

V této kapitole je popsáno rozdělení jeřábů a jeřábových drah a jednotlivé měřické 

metody pro jejich zaměřování, určování prostorových vztahů a geometrických parametrů. 

 

2.1 Rozdělení jeřábů 

Jak se dočteme v [20] jsou jeřáby definovány jako strojní zdvihací zařízení, které 

umožňuje přemisťování břemen po vodorovné a svislé dráze ve vymezeném prostoru.  

Hlavní části jeřábu jsou: 

 nosná konstrukce, 

 zdvihací ústrojí, 

 pojezdové ústrojí, 

 otočné ústrojí, 

 sklápěcí ústrojí. 

Rozdělení do tříd podle velikosti provozu (počtu pracovních cyklů, poměrného zatížení, 

dynamických účinků apod.): 

 I. třída – pro lehký provoz, 

 II. třída – pro střední provoz, 

 III. třída – pro těžký provoz, 

 IV. třída – pro velmi těžký provoz. 

Obr. 1 - Jedno nosníkový mostový jeřáb [18] 
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Rozdělení podle druhu pohonu na: 

 ruční, 

 elektrické, 

 poháněné spalovacím motorem, 

 s kombinovaným pohonem (hydraulický, pneumatický). 

Rozdělení podle mobility na: 

 stacionární, 

 pojízdné, 

 plovoucí. 

Rozdělení podle konstrukce na: 

 mostové, 

▫ jedno nosníkové, 

▫ dvou a více nosníkové, 

▫ s kočkou na mostě nebo uvnitř, 

 portálové a poloportálové, 

 konzolové, 

▫ s kočkou na neotočném výložníku, 

▫ s kočkou na otočném výložníku, 

 sloupové a věžové, 

▫ s neotočným sloupem, 

▫ s otočným sloupem, 

 lanové a kabelové. 

2.1.1 Mostové jeřáby 

Mostový jeřáb je podle [24] zdvihací zařízení (viz Obr. 1 na straně 2), určené 

ke zvedání a přemisťování břemen ve výrobních a provozních halách, překladištích apod. 

Hlavní části mostového jeřábu je jeřábový most s pojezdovými příčníky a kočka se 

zdvihadlem, lanem a hákem. Manipulační plocha jeřábu je obvykle obdélníková. Délka 

manipulační plochy je dána délkou pojezdové dráhy mostu jeřábu. Šířka manipulační 

plochy je dána délkou pojezdové dráhy kočky jeřábu (délkou mostu jeřábu). 

Pojezdovou dráhu mostu tvoří obvykle dvě kolejnice umístěné ve výšce na pevných 

podpěrách. Konce mostu s pojezdovými koly jsou vybaveny pohony pojezdu mostu. Most 

bývá sestaven z jednoho nebo dvou nosníků, které jsou obvykle z válcovaného profilu. 

Starší konstrukce jsou nýtované.  
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Po mostu pojíždí pojezdové ústrojí jeřábové kočky s pohonem pojezdu (základní 

části jeřábu Obr. 2). Kočka může být i zavěšena pod mostem. Kočka je obvykle vybavena 

jedním nebo dvěma zdvihadly. Kolejnice pojezdu mostu a kočky bývají například 

ze železniční kolejnice, obdélníkového válcovaného profilu a dalších. 

Silové napájení a ovládání mostu, kočky a zdvihadla bývá kabelovým shrnovacím 

vedením, tří a vícevodičovým trolejovým vedením. Ovládání mostového jeřábu bývá přímé 

z kabiny na jeřábu, stykačové z podvěsného ovladače nebo stykačové přes dálkové 

ovládání. 

 

Obr. 2 - Základní části mostového jeřábu [21] 

2.2 Měřické metody 

Pro určení prostorových vztahů (směrových a výškových poměrů) jeřábových drah 

se v dnešní době využívá několika metod, které se liší využitelností, přesností, rychlostí 

zaměření a způsobem zpracování. 

2.2.1 Semipolární metoda 

O semipolární metodě se v [8] uvádí, že se jedná o jednu z nejstarších metod, která 

k určování směrových parametrů jeřábových drah využívá úhlových měření v kombinaci 

s délkovým měřením podle speciálního postupu. Nejde však o klasickou polární metodu, 

kterou jsou určovány vzdálenosti od středu přístroje na podrobné body, ale o metodu, 

při níž jsou veškeré délky dopočítávány pomocí měřených úhlů a délek měřených přímo 

na kolejnici. 
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Výpočet souřadnic a výšek všech podrobných bodů je určen prvním trojúhelníkem, 

ve kterém jsou měřeny dvě délky a vrcholový úhel. Třetí délka se vypočte dle 

matematických vztahů v trojúhelníku a takto se pokračuje až na konec kolejnice. 

Pro kontrolu je vhodné změřit rozchody kolejnic pásmem a porovnat je s výsledkem 

měření (Obr. 3). Výšky podrobných bodů jsou na závěr vypočteny dle principu 

trigonometrické metody. 

 

Obr. 3 - Semipolární metoda [8] 

2.2.2 Metoda záměrné přímky 

Metodou záměrné přímky se zabývá [3]. Její zásadní předností je vysoká přesnost 

a zejména velmi malá relativní chyba mezi body ležícími na jedné kolejnici. To znamená, 

že výsledek měření přesně zachycuje skutečný průběh kolejnice.  K měření se používá 

teodolit s výkonným dalekohledem. Na jeden 

konec kolejnice (nad její střed) umístíme 

teodolit, na druhý konec kolejnice (rovněž 

na její střed) postavíme terč. Teodolit zacílíme 

na terč. Skutečný průběh kolejnice, kterým by 

byla v ideálním případě přímka, porovnáváme 

pomocí měřítka se záměrnou přímkou 

teodolitu (Obr. 4). Druhá kolejnice se zaměří 

stejným způsobem, přičemž umístění teodolitu 

a terče je dáno kolmicí zkonstruovanou z první 

kolejnice a délkou rozchodu jeřábové dráhy. 

Výškový průběh kolejnice se zaměřuje 

geometrickou nivelací. 
Obr. 4 - Záměrná přímka [3] 
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2.2.3 Polární metoda 

V dnešní době přesných univerzálních měřících přístrojů (dále totálních stanic) se 

v [8] uvádí, že se jedná o nejvyužívanější metodu měření jeřábových drah. Principem je 

prostorová polární metoda určení podrobných bodů na kolejnicích, která předpokládá 

dobrou viditelnost z jednoho stanoviska. Většina totálních stanic je vybavena dálkoměrem 

s přesností několika milimetrů, přesto je, pro dodržení přesnosti udávané normou, nutné 

volit stanovisko tak, aby se do rozchodů kolejnic promítala chyba z měřené délky 

co nejméně. Pokud je stanovisko stabilizováno mezi kolejnicemi tak, aby s proměřovanými 

rozchody tvořilo přibližně rovnoramenný trojúhelník, potom se do měření promítá ve větší 

míře chyba v určení směru, která je řádově menší než chyba délky. 

Podrobné body se na kolejnici vyznačují důlky (např. pomocí středících nůžek), 

do kterých se pro měření přikládá odrazný hranol. Souřadnice podrobných bodů jsou poté 

vypočteny jako rajon z horizontálních úhlů a šikmých délek, výšky bodů trigonometrickou 

metodou ze zenitových úhlů a šikmých délek. Zaměření je nutné provádět ve více 

skupinách a délky měřit vícekrát. 

2.2.4 Metoda prostorové sítě se dvěma stanovisky 

Tato metoda využívá dle [8] úhlová a délková měření k vyrovnání účelové sítě 

tvořené dvěma stanovisky a podrobnými body na kolejnici. Veškeré podrobné body jsou 

zaměřeny prostorovou polární metodou z obou stanovisek. Současně musí být proměřena 

i obě stanoviska vzájemně mezi sebou. Proti ostatním metodám umožňuje tato kontrolovat 

přesnost zaměření, přičemž je srovnatelně časově náročná. 

Podrobné body jsou opět vyznačeny důlky na kolejnicích. Výsledné souřadnice 

podrobných bodů se vypočítají vyrovnáním volné sítě metodou nejmenších čtverců. 

Touto metodou je provedeno zaměření a vyhodnocení prostorových vztahů jeřábové 

dráhy, která je předmětem této diplomové práce. 

2.2.5 Automatické měřící systémy 

Jak uvádí [8], jedná se o několik měřících 

systémů ve funkčním celku (Obr. 5). Jde 

o spojení robotizované totální stanice 

s technologií elektronických měřících systémů. 

Základem je velmi přesně vyrobený rám 

z pevných slitin, na kterém jsou umístěny 

odrazné hranoly, snímače naklonění a indukční 

snímače k měření krátkých délek. Systém je celý 
Obr. 5 - Automatický měřící systém [8] 
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připojen k záznamovému zařízení, které měřená data registruje. Pro pohyb systému 

po kolejnici je používán jeřáb, který rám osazený vodícími kolečky s přítlačným zařízením 

posouvá. Systém při tom ve velmi krátké době zpracovává velké množství dat, z nichž 

vyhodnocuje polohu kolejnice. 

2.2.6 Geometrická nivelace 

Nivelace je způsob měření, kdy se výškový rozdíl bodů určuje za pomoci vodorovné 

záměry, která je dána rovinou výšky horizontu urovnaného nivelačního přístroje. Jedná se 

o jednu z nejpřesnějších a současně nejjednodušších metod zjištění výškových rozdílů 

a určení výšek jednotlivých bodů. 

 

Obr. 6 - Geometrická nivelace [5] 

Principem geometrické nivelace je určení výškového rozdílu hAB (Obr. 6) dvou sousedních 

bodů A a B, který se vypočte dle vzorců 

ℎ𝐴𝐵 = 𝐻𝐵 − 𝐻𝐴 , (2.1) 

ℎ𝐴𝐵 = 𝑧 − 𝑝 . (2.2) 

Pro větší vzdálenosti mezi sousedními body se délka rozdělí na několik nivelačních sestav, 

pro které poté platí vzorec 

ℎ𝐴𝐵 = ∑𝑧 − ∑𝑝 . (2.3) 

Nivelační sestavy tvoří nivelační oddíly a nivelační oddíly vytvářejí nivelační pořady. 
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3 NORMY A LEGISLATIVA PRO JEŘÁBOVÉ DRÁHY 

Požadavky na jeřábové dráhy a na jejich kontrolu jsou obsaženy v následujících 

technických normách (Obr. 7): 

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

Technické požadavky na ocelové konstrukce, 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, 

 ČSN ISO 12488-1 Jeřáby – Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné 

dráhy – Část 1: Obecně, 

 ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel, 

 ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné, 

 ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

pozemních a inženýrských staveb, 

 ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy. 

 

Obr. 7 - Normy 

3.1 Definice, termíny, názvosloví 

Dle ČSN 73 5130 [12] se v čl. 2 uvádějí následující termíny a definice jednotlivých částí 

jeřábových drah. 

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

s kolejnicemi (Obr. 8 na straně 12) 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. 
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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: 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: 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. 

3.2 Požadavky na měření úchylek 

Dle ČSN 73 5130 [12] 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. 

 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. 
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Technická zpráva musí obsahovat:  

 popis a údaje o jeřábové dráze, 

 účel měření, stručný popis měření, údaje o použitých přístrojích a pomůckách, 

klimatických podmínkách, 

 jména a kvalifikaci pracovníků, kteří měření provedli, 

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

 ověření ÚOZI. 

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 vodorovné vychýlení jednotlivých polí. 

3.3 Prohlídky jeřábových drah 

Četnost, druh a popis jednotlivých prohlídek předepisuje ČSN 73 2604 v návaznosti 

na stanovení třídy následků (Tabulka 1) poruchy konstrukce podle ČSN EN 1990. 

Tabulka 1 - Definice tříd následků [13] 

Třída 

následků 
Popis 

Příklady pozemních 

nebo inženýrských staveb 

CC3 

Velké následky s ohledem na ztráty 

lidských životů nebo velmi 

významné následky ekonomické, 

sociální nebo pro prostředí 

Stadióny, budovy určené pro veřejnost, 

kde jsou následky poruchy vysoké 

(např. koncertní sály) 

CC2 

Střední následky s ohledem na 

ztráty lidských životů nebo značné 

následky ekonomické, sociální 

nebo pro prostředí 

Obytné a administrativní budovy 

a budovy určené pro veřejnost, kde jsou 

následky poruchy středně závažné 

(např. kancelářské budovy) 

CC1 

Malé následky s ohledem na ztráty 

lidských životů nebo 

malé/zanedbatelné následky 

ekonomické, sociální nebo pro 

prostředí 

Zemědělské budovy, kam lidé běžně 

nevstupují (např. budovy pro skladovací 

účely, skleníky) 

Jeřábové dráhy jsou převážně zařazeny do třídy následků CC2 (výjimečně CC1). 

Konstrukce jeřábových drah se řadí mezi výrazně dynamicky namáhané. 
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Podle ČSN 73 2604 [11] se provádějí následující prohlídky ve stanovených intervalech, jak 

je uvedeno v Tabulka 2. 

Výchozí prohlídka: provede se v rámci přejímky nové konstrukce nebo u starších 

konstrukcí, kde není k dispozici záznam s výsledky výchozí prohlídky, nebo kde neexistuje 

řádná provozní dokumentace. Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, 

úplnost dokumentace, kvalita svarů a ostatních spojů a protikorozní ochrana. V rámci 

prohlídky se zaměří geometrický tvar konstrukce. Prohlídka dále zahrnuje kontroly 

požadované v projektové dokumentaci, případně předpisem pro kontrolu a údržbu. 

Běžná prohlídka: se provádí v návaznosti na předchozí prohlídky. Při této kontrole se 

nosná konstrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně, popřípadě za použití jednoduchých 

nástrojů. 

Kontroluje se: 

 zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, 

 zda nedošlo k poškození prvků a detailů konstrukce, 

 vizuálně se kontrolují šroubové, čepové, nýtové a svarové spoje, 

 stav protikorozní ochrany, 

 zda nedošlo ke vzniku trhlin. 

O výsledku prohlídky se vyhotovuje zápis, který je součástí provozní dokumentace. 

Cílem běžné prohlídky je jednoduchou, ale častější kontrolou odhalit vady, které by měly 

za následek poškození konstrukce, pokud by nebyly odstraněny včas. 

Podrobná prohlídka: se provádí v návaznosti a rozsahu běžné prohlídky. Kontroluje se 

úplnost provozní dokumentace. Dále se zaměřuje geometrický tvar konstrukce a měří se 

případné korozní úbytky. 

Mimořádná prohlídka: se provádí v případě závažných zjištění při pravidelné prohlídce, 

případně po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce. Rozsah 

prohlídky se určí v zápisu o provedení pravidelné prohlídky. 

Tabulka 2 - Intervaly prohlídek [11] 

Druh prohlídky 
Třída následků 

CC1 – CC2 CC3 

Běžná prohlídka 5 let 1 rok 

Podrobná prohlídka 10 let 5 let 



Bc. Stanislav Fischer: jeřábová dráha – určování prostorových vztahů 

2017  12 

3.4 Tolerance a úchylky 

Překročení mezních tolerancí a povolených úchylek ovlivňuje chování pojezdů a tím 

i provozuschopnost celého zařízení. Následky se objevují v rychlém opotřebování 

pojezdových kol, či náhlými a trhavými změnami rychlosti pojezdu nebo případným 

rozhoupáním břemene. Pouze perfektně rektifikovaná jeřábová dráha zajišťuje optimální 

pojezdové vlastnosti. 

Dle ČSN ISO 12488-1 [14] se v čl. 3 uvádějí následující termíny a definice. 

Výrobní tolerance: hodnota, o kterou je dovoleno, aby se lišil určený rozměr, vyplývající 

z montáže kompletního jeřábu a jeho dráhy v nové, upravené, rekonstruované nebo 

opravené sestavě, před provozním používáním. 

Provozní tolerance: hodnota, o kterou je dovoleno, aby se měnil určený rozměr, 

vyplývající z používání jeřábu a jeho drah. 

 

Obr. 8 - Výroba nosníku jeřábové dráhy [22] 

Hodnoty tolerancí a úchylek jeřábových drah jsou definovány v normách 

ČSN 73 5130, ČSN EN 1090-2+A1 a ČSN ISO 12488-1. Je prakticky na revizním 

technikovi, výrobci a dodavateli jeřábu, vnitřním předpisu firmy provozující jeřáb 
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nebo v provozní dokumentaci jeřábu, ke které normě přihlédne a dle které budou 

geometrické parametry porovnávány. V následující Tabulka 3 jsou uvedeny výpočetní 

vzorce a hodnoty tolerancí porovnatelných geometrických parametrů dle všech tří norem. 

Tabulka 3 - Tolerance dle ČSN 73 5130, ČSN EN 1090-2+A1, ČSN ISO 12488-1 

Parametr 

Tolerance [mm] 

ČSN 73 5130 ČSN EN 1090-2+A1 

Třída 2 

ČSN ISO 12488-1 

Třída 2 

Tolerance rozchodu 

kolejnic (s) 

s≤10 m: ±3 

s>10 m: ±[3+(s-10)/4] 

max. ±15 

s≤16 m: ±5 

s>16 m: ±[5+(s-16)/4]  

 

s≤16 m: ±5 

s>16 m: ±[5+(s-16)/4] 

max. ±15 

Tolerance horizontální 

přímosti kolejnice 

podél celé dráhy 

±10 ±5 ±10 

Tolerance horizontální 

přímosti ke zkušební 

délce 2 m 

1 1 1 

Tolerance výškové 

přímosti kolejnice 

podél celé dráhy 

±10 ±10 ±10 

Tolerance výškové 

přímosti ke zkušební 

délce 2 m 

2 2 2 

Tolerance výšky 

protilehlých bodů 

dráhy 

±10 
s≤10 m: ±10 

s>10 m: ±s/1000 
±s/1000, max. ±10 

Tolerance kolmosti 

koncových narážek 

k podélné ose dráhy 

nedefinuje ±s/1000, max. ±10 ±s/1000, max. ±10 

 

 

 

 

 



Bc. Stanislav Fischer: jeřábová dráha – určování prostorových vztahů 

2017  14 

4 POUŽITÝ SOFTWARE 

V geodetické praxi je možno použít mnoho specializovaných programů. 

Od výpočetních programů na zpracování geodetických měření jako jsou Groma, Geus, 

Kokeš, Leica Geo Office a jiné, až po programy s plně integrovaným grafickým prostředím 

jako Bentley MicroStation či AutoCAD. Neexistuje však mnoho programů pro výpočet 

plánování přesnosti měření. Jedním z takových je program PrecisPlanner 3D. 

4.1 PrecisPlanner 3D 

Plánování přesnosti měření [7] je velmi důležitou součástí geodetických prací nejen 

ve výstavbě. Normativními či smluvními podklady je obvykle dána požadovaná přesnost. 

Ať už se jedná například o podrobné vytyčení či zaměření polohy bodu, je prostřednictvím 

rozboru přesnosti před měřením nutné stanovit takový postup měření a vybrat takové 

měřické přístroje a pomůcky, aby požadovaná přesnost byla dodržena. V případě 

geodetických úloh bez vyrovnání lze obvykle za přijetí určitých zjednodušení určit 

jednoznačně po výběru přístrojů a za znalosti středních chyb jednoho měření nutné počty 

opakování. V případě geodetických úloh s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců tento 

postup principiálně není možný a je třeba vytvořit model, pomocí kterého lze přesnost 

hodnotit. 

Vyrovnání metodou nejmenších čtverců je v oblasti geodézie velmi propracovaná 

oblast. Program PrecisPlanner 3D umožňuje na základě přibližných souřadnic definujících 

konfiguraci měření, výběru měřených veličin a jejich přesnosti, určit přesnost výsledných 

souřadnic včetně kovarianční matice umožňující další výpočty přesnosti odvozených 

veličin. Model je počítán exaktně se započítáním nepřesnosti vnesené centrací, realizací 

a určením výšky přístroje a cíle, může být počítán nejen jako volná síť, ale také jako síť 

s fixními body.  

 

Obr. 9 - Hlavní okno programu PrecisPlanner 3D 

Podle [7] pracuje program v operačním systému Microsoft Windows XP a vyšším. Postup 

práce s programem (Obr. 9) lze popsat v následujících bodech: 
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 načtení přibližné konfigurace bodů (minimálně dva, souřadnice X, Y, Z, jednotky 

jsou metry) {hlavní okno}, 

 změna polohy a výšky / přidání / odebrání bodů {mapa souřadnic}, 

 definice vyrovnávaných / fixních bodů {mapa souřadnic}, 

 zadání středních chyb centrace a určení výšky přístroje, 

 definice měřených veličin (vodorovné směry, šikmé délky, vodorovné délky, 

zenitové úhly, převýšení) {mapa měření}, 

 zadání středních chyb měřených veličin {mapa měření, průvodce přesnostmi}, 

 výpočet modelu – střední chyby souřadnic, elipsy chyb, kovarianční matice, 

 výpočet přesnosti odvozených veličin. 

4.2 Groma 

Program Groma je dle [4] určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny 

základní geodetické úlohy. Navíc obsahuje jednoduchou grafiku a možnost digitalizace 

rastrových dat. Umí zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově 

i jednotlivými výpočty. 

Groma pracuje v prostředí Microsoft Windows. Umožňuje práci s více soubory 

(Obr. 10 na straně 16), můžete otevřít několik seznamů souřadnic, přetahovat myší body 

z jednoho seznamu do druhého. Pro operace v seznamech (jednotlivé i hromadné změny, 

přidávání, mazání) je k dispozici funkce Krok zpět. Tato funkce je vícekroková, lze tedy 

vrátit více posledních změn. Pomocí programu GROMA můžete vést rozsáhlé seznamy 

souřadnic o kapacitě řádově stovky tisíc bodů, v závislosti na kapacitě operační paměti. 

V seznamech můžete označovat položky, jednotlivě nebo dle různých výběrových kritérií. 

Takto označené položky lze využít v dalších operacích (výpočty, hromadné změny, 

kopírování, atd.). 

Kromě seznamu souřadnic lze otevřít i okno se seznamem měření. Měření lze přímo 

importovat z formátů všech běžných záznamníků. Po otevření jsou všechny naměřené 

hodnoty zobrazeny v datovém okně, z něhož je můžete myší přetahovat do výpočetních 

dialogových oken. Není tedy třeba je zadávat z klávesnice, čímž je odstraněn významný 

zdroj chyb. V datovém okně můžete samozřejmě měření libovolně editovat, přidávat nebo 

mazat. Veškeré výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichž jsou přehledně 

uspořádány všechny vstupní i výstupní údaje. Výpočetních oken můžete mít najednou 

otevřeno libovolné množství. Souřadnice i měřená data můžete do výpočetních oken 

přetahovat myší, případně můžete zadat číslo bodu a nechat program doplnit souřadnice 

ze seznamu. Počet orientací na stanovisku, identických bodů pro transformaci, atd. není 

omezen. 
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Program Groma umožňuje dávkově spočítat celý seznam naměřených hodnot, 

nebo jeho část. Při dávkovém výpočtu zadáte pouze vstupní a výstupní soubor, a program 

bez dalšího zásahu spočítá souřadnice všech zaměřených bodů. Chcete-li mít přehled 

o průběhu výpočtu, můžete si nechat zobrazovat orientace osnovy směrů na každém 

stanovisku.  

 

Obr. 10 - Program Groma 

Seznamy souřadnic můžete dle [4] exportovat a importovat ve velkém množství 

různých formátů. Program umí kromě svého vnitřního formátu číst souřadnice z textového 

souboru, z formátu Geus a u některých typů záznamníků přímo ze souboru s naměřenými 

hodnotami. Ukládat můžete souřadnice v textovém formátu, ve formátu Geus, dBase 

a Kokeš. Textový formát pro vstup a výstup souřadnic navíc můžete libovolně definovat, 

lze tedy načíst i vytvořit textový soubor v téměř libovolném formátu. 

Při všech výpočtech vznikají automaticky textové protokoly o výpočtu. Tyto 

protokoly lze přímo v programu Groma editovat, tisknout, nebo dále zpracovávat 

libovolným textovým editorem. Dílčí protokoly z jednotlivých výpočtů se neukládají 

automaticky, není tedy třeba ve výsledném protokolu pracně hledat a odstraňovat 

pozůstatky nezdařených výpočtů. 

Pro výpočty si můžete sestavit libovolný počet sad tolerancí, jejichž překročení 

program automaticky testuje a v případě potřeby zobrazí varovné hlášení. Nechcete-li 

s tolerancemi pracovat, můžete je vypnout. Kromě toho lze navíc zapnout testování 

odchylek a geometrických parametrů dle předpisů platných pro práci v katastru 

nemovitostí. Výsledky těchto testů (negativní i pozitivní) jsou zapisovány do protokolu. 
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Program umožňuje dle [4] kompletní zpracování zápisníku (tj. zpracování měření 

v obou polohách, opakovaných měření, obousměrně měřených délek, redukci směrů atd.). 

Navíc lze měření opravit o vliv refrakce a zakřivení, o vliv indexové chyby a lze dávkově 

spočítat převýšení ze zenitových úhlů. 

4.3 Leica Geo Office 

Program Leica Geo Office (LGO) je dle [6] kompletním balíkem programů, které 

umožňují zpracování dat po měření, podporu měření v reálném čase a také správu těchto 

dat a plánování měření. Software LGO má v sobě komponenty, které jsou rozděleny na dvě 

skupiny. Jednak jsou to komponenty přístupné uživateli i bez hardwarové ochrany a jednak 

jsou to komponenty přístupné pouze s hardwarovým klíčem. Chráněné se týkají zpracování 

dat, vyrovnání, transformací, načítání dat ve formátu RINEX, výpočtu povrchů a kubatur 

a exportu pro aplikace GIS a CAD. 

Celé uživatelské rozhraní programu (Obr. 11) je koncipováno tak, aby bylo jeho 

ovládání co nejjednodušší a co možná nejintuitivnější. Celé ovládání je založeno 

na několika možnostech a jejich kombinacích: 

 hlavní menu, 

 nástrojové lišty pod hlavním menu, 

 seznamové lišty – panely nástrojů a správy ve sloupci vlevo od pracovní plochy, 

 záložky – programy pod pracovní plochou, 

 kontextové menu – obsahově orientované menu pod pravým tlačítkem myši. 

 

Obr. 11 - Program Leica Geo Office 
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5 ROZBORY PŘESNOSTI – TEORIE 

Rozbory přesnosti jsou dle [9] nedílnou součástí měřických a vytyčovacích úloh 

inženýrské geodézie. Jejich cílem je posouzení přesnosti cílových parametrů na základě 

daného geometrického a přijatého pravděpodobnostního modelu úlohy. Požadavky 

na přesnost jsou většinou striktně vymezeny a jejich splnění je závazné. Postupuje se 

většinou tak, že základní soubor se zvolí za předpokladu pouze náhodných chyb měření 

a poté se rozbory zpřesňují zohledněním dalších systematických vlivů. Metody jsou buď 

analytické (založená na aplikaci zákona hromadění středních chyb) nebo empirické 

(tj. simulační metody). 

5.1 Rozbory přesnosti před měřením 

Rozbory přesnosti před zahájením prací dle [9] musí obsahovat: 

 zjištění požadavků na přesnost cílových parametrů, 

 stanovení středních chyb těchto parametrů, 

 výběr vhodné měřické metody a přístrojů, 

 stanovení střední chyby kontrolního měření, 

 počet nutných opakování měření. 

Jak uvádí [9] požadavky na přesnost jsou dány hodnotami mezních odchylek podle 

ČSN 73 0420-2 pro různé typy objektů. Při jiných nárocích na přesnosti platí projektované 

hodnoty. V případech, kdy nejsou přesnosti uvedeny v normách, se tyto odvodí z tolerance 

𝑇𝑥  a poté je požadovaná mezní odchylka 𝛿𝑥 dána vztahem 

𝛿𝑥 =
𝑇𝑥

5
 . 

Požadovaná střední chyba 𝑚𝑥 se odvodí z požadované mezní odchylky podle vzorce 

𝑚𝑥 =
𝛿𝑥

𝑡
 , kde  

t … součinitel konfidence. 

Součinitel konfidence je volen s ohledem na ekonomiku měření, možnost kontroly, metodu 

měření a možnost vyloučení systematických chyb. Volí se: 

 𝑡 = 2 : pro jednoduchá, snadno kontrolovatelná měření, kdy předpokládáme 

zanedbatelné systematické chyby (např. optická nivelace, měření úhlů apod.), 

 𝑡 = 2.5 : pro složitější měření složených většinou z více úkonů, měření obtížně 

kontrolovatelných (např. nepřímé měření délek apod.), 

(5.1) 

(5.2) 
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 𝑡 = 3 : pro měření za nepříznivých podmínek, při obtížném vyloučení 

systematických chyb. 

Pro jedno měření platí:  

𝑚𝑥0 = 𝑚𝑥 ∙ √2 . 

Pro více měření platí: 

𝑚𝑥0 = 𝑚𝑥 ∙ √𝑛 ,   kde  

n … počet měření. 

Při výběru měřické metody a vhodného rozboru přesnosti se dle [9] současně určuje 

i způsob kontroly a metody kontrolního měření některým z následujících postupů: 

 pomocí kontrolních geometrických prvků (obvodové nebo křížové míry), 

 opakovaným měřením stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami, 

 opakovaným měřením jiným postupem s přibližně stejnou přesností. 

Kontrolní měření musí odpovídat vztahu: 

𝛿𝑥𝑚𝑒𝑡
≤ 0.4 𝛿𝑥 ,   kde  

𝛿𝑥𝑚𝑒𝑡
 … mezní chyba kontrolního měření, 

𝛿𝑥 … požadovaná mezní odchylka.  

V případě, že je nutné požadovanou přesnost dosáhnout opakovaným měřením určované 

veličiny, je nezbytný počet opakování 𝑛 dán vztahem: 

𝑛 ≥
𝑚2

𝑚𝑥0
2  ,     kde  

𝑚2… střední chyba použitého přístroje. 

Výsledek se zaokrouhluje vždy na vyšší celé číslo. 

5.2 Rozbory přesnosti při měření 

Jak je uvedeno v [9], rozborem přesnosti při měření se ověřuje, zda jsou měřené 

veličiny získávány s požadovanou přesností a to za pomoci volby hladiny statistické 

významnosti 𝛼, která se vybírá s ohledem na zvolený součinitel konfidence 𝑡: 

 pro 𝑡 = 2 se volí 𝛼 = 0.05 = 5% , 

 pro 𝑡 = 2.5 se volí 𝛼 = 0.01 = 1%  nebo 𝛼 = 0.05 = 5% . 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 
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Kontrola měřených veličin se zaměřuje především na testy extrémních odchylek 

od průměru. Podezřelá měření 𝑥𝑒, která se nápadně odchylují od aritmetického průměru �̅�, 

se dle [9] testují podle McKayova testu (jestliže známe střední chybu) nebo podle 

Grubbsova testu (jestliže neznáme střední chybu). Cílem je získat podklad pro rozhodnutí, 

zda měření 𝑥𝑒 ponechat nebo vyloučit ze souboru měření. 

McKayův test (používá se při známé hodnotě střední chyby metody měření �̅�): 

 vypočítáme aritmetický průměr �̅� daného souboru měření, 

 vypočítáme pro podezřelá měření 𝑥𝑒 hodnotu testovacího kritéria 𝑇 dle vzorce 

𝑇 =
|�̅� − 𝑥𝑒|

�̅�
 , 

 pro zvolenou hladinu statistické významnosti 𝛼 a pro počet měření 𝑛 určíme 

kritickou hodnotu 𝑇𝑘 v mm (viz Tabulka 4), 

Tabulka 4 - McKayův test extrémních odchylek – kritické hodnoty Tk [9] 

α 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

0.05 1.39 1.74 1.94 2.08 2.18 2.27 2.33 2.39 2.44 2.62 2.73 

0.01 1.82 2.22 2.43 2.57 2.68 2.76 2.83 2.88 2.93 3.10 3.21 

 

 porovnáme hodnotu testovacího kritéria 𝑇 a kritickou hodnotu 𝑇𝑘: 

▫ při 𝑇 > 𝑇𝑘 vyloučíme podezřelou hodnotu ze souboru měření, 

▫ při 𝑇 < 𝑇𝑘 hodnotu ponecháme. 

5.3 Rozbory přesnosti po měření 

Hodnotí se dle [9] dosažená přesnost měření, která se posuzuje porovnáním 

naměřené odchylky v kontrolním geometrickém prvku nebo rozdílu dvou měření 

s požadovanou mezní odchylkou 𝛿𝑥 nebo s požadovanou střední chybou 𝑚𝑥 podle vztahu: 

∆ ≤ 𝛿𝑥√2 = 𝑡 ∙ 𝑚𝑥√2  ,    kde 

∆ … zjištěný rozdíl,  

𝑡 … součinitel konfidence. 

5.4 Rozbory přesnosti na základě zákona hromadění chyb – maticově 

K rozborům přesností se dle [10] využívá zákonů hromadění středních chyb. Podle 

toho, zda se při rozboru zvažuje pouze vliv chyb vlastního měření nebo i vliv chyb 

souřadnic výchozích bodů, rozlišujeme relativní přesnost nebo přesnost souhrnnou. 

n 

(5.7) 

(5.8) 



Bc. Stanislav Fischer: jeřábová dráha – určování prostorových vztahů 

2017  21 

Použitá označení v následujícím textu kapitoly: 

𝑛   - počet měřených veličin, 

𝑘   - počet výchozích bodů, 

𝑟   - počet současně určovaných cílových parametrů, 

𝑑   - dimenze pracovního prostoru, 

𝑙𝑖   - měřená veličina, 

𝑥𝑖    - určovaný parametr, 

𝑥𝐴𝑖
 - výchozí parametr, 

휀𝑖   - skutečná chyba, 

𝑚𝑖 - střední chyba, 

𝐻   - matice parciálních derivací (Jacobiho matice), 

𝑀2 - kovarianční matice. 

Měřická úloha představuje dle [10] souhrn výchozích prvků, určovaných prvků 

a měřených veličin, které jsou vzájemně prolnuty vztahy představujícími matematický 

model úlohy. Pro vyjádření přesnosti vícerozměrného rozdělení pravděpodobností chyb je 

potřeba uvažovat vzájemné kovariance mezi těmito parametry. Úplnou charakteristikou 

přesnosti je kovarianční matice: 

𝑀𝑥
2 =

[
 
 
 
 
 

𝑚𝑥1
2 𝑚𝑥1𝑥2

⋯ 𝑚𝑥1𝑥𝑟

𝑚𝑥2𝑥1
𝑚𝑥2

2 … 𝑚𝑥2𝑥𝑟

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑚𝑥𝑟𝑥1
𝑚𝑥𝑟𝑥2

⋯ 𝑚𝑥𝑟
2

]
 
 
 
 
 

 , 

na jejíž hlavní diagonále jsou střední chyby (variance) jednotlivých určovaných parametrů 

a na zbývajících pozicích jsou jejich vzájemné kovariance. 

 

Varianta 1 – uvažujeme pouze vliv chyb měřených veličin [10]. 

Skutečná chyba jednotlivého určovaného parametru 𝑥𝑖 je dána vztahem: 

휀𝑥𝑖
= ∑

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑙𝑗

휀𝑙𝑗
= ∑ℎ𝑖𝑗휀𝑙𝑗

 ,

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑗=1

 (5.10) 

(5.9) 
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Maticový zápis zákona hromadění středních chyb je poté:  

𝑀𝑥
2 = 𝐻𝐿 𝑀𝐿

2 𝐻𝐿
𝑇 ,    kde 

𝑀𝐿
2 … je kovarianční matice měřených veličin vyjadřující jejich přesnost, 

𝐻𝐿… je matice parciálních derivací dle měřených veličin (Jacobiho matice). 

Pro vzájemně nezávislá měření má matice  𝑀𝐿
2 tvar:  

𝑀𝐿
2 =

[
 
 
 
 
 
𝑚𝑙1

2 0 ⋯ 0

0 𝑚𝑙2
2 … 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

0 0 ⋯ 𝑚𝑙𝑛
2

]
 
 
 
 
 

 ,   kde 

𝑚𝑙… jsou střední chyby měřených veličin. 

Jacobiho matice 𝐻𝐿, jejíž prvky jsou parciální derivace ℎ𝑖𝑗  podle rovnice (5.10), má tvar:  

𝐻𝐿 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑙1

𝜕𝑓1
𝜕𝑙2

⋯
𝜕𝑓1
𝜕𝑙𝑛

𝜕𝑓2
𝜕𝑙1

𝜕𝑓2
𝜕𝑙2

…
𝜕𝑓2
𝜕𝑙𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜕𝑓𝑟
𝜕𝑙1

𝜕𝑓𝑟
𝜕𝑙2

⋯
𝜕𝑓𝑟
𝜕𝑙𝑛]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , 

Varianta 2 – uvažujeme pouze vliv chyb výchozích bodů [10]. 

Skutečná chyba jednotlivého určovaného parametru 𝑥𝑖 je dána vztahem: 

휀𝑥𝑖
= ∑

𝜕𝑓𝑖
𝜕𝑥𝐴𝑗

휀𝑥𝐴𝑗
= ∑ℎ𝑖𝑗휀𝑥𝐴𝑗

 ,

𝑑𝑘

𝑗=1

𝑑𝑘

𝑗=1

 

Maticový zápis zákona hromadění středních chyb je poté:  

𝑀𝑥
2 = 𝐻𝐴 𝑀𝐴

2 𝐻𝐴
𝑇 ,    kde 

𝑀𝐴
2 … je kovarianční matice výchozích parametrů vyjadřující jejich přesnost, 

𝐻𝐴… je matice parciálních derivací dle výchozích parametrů (Jacobiho matice). 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.15) 
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V praktických případech je tvar matice 𝑀𝐴
2 závislý na tom, jaké je k dispozici informace 

o přesnosti výchozích parametrů. Pokud tyto podklady existují (např. kovarianční matice 

z vyrovnání sítě), je tato matice obecně plná. Často jsou však k dispozici pouze střední 

souřadnicové chyby výchozích bodů a používá se pouze diagonální tvar matice:  

𝑀𝐴
2 =

[
 
 
 
 
 
𝑚𝑥𝐴1

2 0 ⋯ 0

0 𝑚𝑥𝐴2

2 … 0

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

0 0 ⋯ 𝑚𝑥𝐴𝑑𝑘

2
]
 
 
 
 
 

,   kde  

𝑚𝑥𝐴
… jsou střední chyby výchozích bodů. 

Jacobiho matice 𝐻𝐴, jejíž prvky jsou parciální derivace ℎ𝑖𝑗  podle rovnice (5.14), má tvar:  

𝐻𝐿 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝐴1

𝜕𝑓1
𝜕𝑥𝐴2

⋯
𝜕𝑓1

𝜕𝑥𝐴𝑑𝑘

𝜕𝑓2
𝜕𝑥𝐴1

𝜕𝑓2
𝜕𝑥𝐴2

…
𝜕𝑓2

𝜕𝑥𝐴𝑑𝑘

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜕𝑓𝑟
𝜕𝑥𝐴1

𝜕𝑓𝑟
𝜕𝑥𝐴2

⋯
𝜕𝑓𝑟

𝜕𝑥𝐴𝑑𝑘]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , 

 

Varianta 3 – uvažujeme vliv všech chyb – souhrnné hromadění středních chyb [10]. 

Maticový zápis souhrnného hromadění středních chyb má tvar:  

𝑀𝑥
2 = 𝐻𝐿 𝑀𝐿

2 𝐻𝐿
𝑇 + 𝐻𝐴 𝑀𝐴

2 𝐻𝐴
𝑇 , 

platí však pouze za předpokladu nezávislosti určovaných parametrů a měřených veličin. 

  

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 
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6 JEŘÁBOVÁ DRÁHA FIRMY LEMONTA 

Jeřábová dráha, jejíž zaměření je předmětem této diplomové práce, se nachází 

ve výrobní hale firmy LEMONTA s.r.o., která má sídlo v areálu firmy Báňská stavební 

společnost s r.o. v Sokolově (Obr. 12). 

 

Obr. 12 - Hala firmy LEMONTA s. r. o. na mapě 

 

Společnost LEMONTA s. r. o. [23] zajišťuje komplexní dodávky ocelových 

konstrukcí, produktovodů a elektromontáží především pro energetický a stavební průmysl. 

Společnost byla založena v roce 1997, kdy se první dva roky orientovala na stavební 

zámečnictví, rok na to se začala specializovat na potrubní rozvody. V roce 2000 rozšířila 

svoji činnost na výrobu a montáž ocelových konstrukcí a technologických celků. Dalším 

krokem ke zkvalitnění služeb bylo vytvoření divize Elektro, která nabízí inženýrské 

služby, dodávky a veškeré produkty pro elektrické systémy NN a VN. Pro zajištění 

činností disponuje vlastní autodopravou a autojeřáby o nosnosti 8 – 55 tun. Zaměstnává 

více než šedesát stálých zaměstnanců a vlastní řadu certifikátů a oprávnění, které zaručují 

poskytování kvalitních služeb a posilují důvěru zákazníků.  
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Výrobní hala (Obr. 13) s předmětnou 

jeřábovou dráhou byla celkově 

rekonstruována v roce 2014, kdy bylo 

provedeno kompletní zateplení haly novým 

systémem opláštění sendvičovými panely 

firmy LLENTAB s. r. o., které nahradily 

původní vlnité oplechování. Z důvodu 

rozšíření výroby vyvstal požadavek 

na zaměření geometrických parametrů 

jeřábové dráhy pro potřeby rektifikace.  

6.1 Parametry jeřábové dráhy a podmínky měření 

Jedná se o mostový jeřáb (Obr. 14) pojíždějící po kolejnicích o rozměrech 5.5 x 5.5 

cm, které jsou osazeny na ocelových nosnících typu I uložených na ocelových konzolách. 

 Délka dráhy: 33.4 m, 

 rozchod dráhy: 16.5 m, 

 výška dráhy nad podlahou haly: 6.0 m, 

 vzdálenost podpor: 6.0 m, 

 průchozí lávka podél jedné kolejnice, 

 nosnost jeřábu: 5000 kg, 

 datum zaměření: 15. 1. 2017, 8:30 – 13:30 hodin, 

 teplota: +19°C, 

 tlak: 1009 mbar,      klimatické podmínky pro nastavení atmosférických korekcí, 

 vlhkost: 40%. 

 

Obr. 14 - Jeřábová dráha LEMONTA s. r. o. 

Obr. 13 - Hala firmy LEMONTA s. r. o. 
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6.2 Tolerance jeřábové dráhy 

Dle požadavku revizního technika zajišťujícího bezpečnost provozu jeřábové dráhy 

budou zjištěné geometrické parametry porovnávány s tolerancemi (Tabulka 5) uvedenými 

v normě ČSN ISO 12488-1 – Jeřáby – Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové dráhy 

[14] pro třídu tolerance 2. 

Tabulka 5 - Tolerance pro jeřábovou dráhu LEMONTA [14] 

Parametry tolerance 
Tolerance 

[mm] 
 

Symbol Popis Grafické znázornění Třída 2  

A 

Tolerance rozchodu kolejnic 

jeřábu S, vztažená podél 

celé dráhy ke středům 

kolejnic pojezdové dráhy  

S=16.5 m: 

±[5+(s-16)/4] = 

±5.1 

(6.1) 

B 

Tolerance horizontální 

přímosti hlavy kolejnice 

podél celé pojezdové dráhy 

 

±10  

b 

Tolerance horizontální 

přímosti vztažená ke 

zkušební délce 2000 mm 

ve všech bodech hlavy 

kolejnice 

1  

C 

Tolerance výškové přímosti 

vztažená ke středu kolejnice 

jeřábu podél celé dráhy 

 

±10  

c 

Tolerance výškové přímosti 

vztažená ke zkušební délce 

2000 mm podél celé 

kolejnice 

2  

E 

Tolerance výšky ve všech 

bodech pojezdové dráhy, 

měřených protilehle pod 

pravým úhlem  

±10 

 
 

F 

Tolerance rovnoběžnosti 

koncových narážek 

pojezdové dráhy, v pravém 

úhlu k podélné ose 
 

±10  
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7 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Přípravné práce na měření jeřábové dráhy musí pojmout veškeré náležitosti spojené 

s bezpečností a ochranou zdraví při práci, rekognoskaci objektu v terénu, dohodu 

s objednatelem a provozovatelem jeřábové dráhy na termínu zaměření a jejich 

sounáležitosti s měřickou skupinou, přípravu geodetických přístrojů a pomůcek na základě 

rozborů přesnosti a jejich kontrolu a případnou kalibraci. 

7.1 Použité přístroje a pomůcky 

Pro zaměření a určení prostorových vztahů jeřábové dráhy byly použity dvě totální 

stanice LEICA TCRP 1201+ výrobní čísla 241954 a 264485, digitální nivelační přístroj 

LEICA DNA 03 výrobní číslo 338691, ruční laserový dálkoměr LEICA DISTO D8 

výrobní číslo 764555 a další pomůcky zapůjčené firmou GKS-geodetická kancelář, s. r. o., 

Sokolov, jako jsou stativy, nivelační lať, trojnožky s upevňovacími trny, odrazný 

minihranol GMP101, odrazné hranoly GPR1, středící podložka pro osazení odrazného 

hranolu a podložky pro upevnění totálních stanic na kolejnici. 

7.1.1 Totální stanice LEICA TCRP 1201+ 

Totální stanice LEICA řady 1200 jsou ovládány operačním systémem SmartWorx. 

Vyrábějí se v úhlových přesnostech 1ʺ, 2ʺ, 3ʺ a 5ʺ v mnoha modelových řadách (Obr. 15) 

a jsou osazeny barevným dotykovým displejem. 

 

Obr. 15 - Specifikace totálních stanic LEICA řady 1200 

Systém 1200 může být kompaktně složen z totální stanice a systému GNSS, přičemž 

operační systém zaručuje plnou integritu a vedení jedné kompletní zakázky – databáze 

měření. Celý systém umožňuje bezproblémové a rychlé ovládání na dálku od výtyčky 

tzv. „jednomužnou“ obsluhu. 
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Totální stanice (Obr. 16) použité pro zaměření 

jeřábové dráhy LEMONTA nesou označení TCRP 1201+, 

což znamená, že se jedná o jednovteřinové přístroje 

vybavené automatických cílením na střed hranolu (ATR). 

Totální stanice umožňují bezhranolové měření (RL) 

do vzdálenosti až 1000 m a jsou plně motorizované. Jejich 

technické parametry jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tabulka 6). 

 

Tabulka 6 - Technické parametry LEICA TCRP1201+ 

Měření úhlů 

Přesnost Hz, V 1ʺ (0.3 mgon) 

Kompenzátor 
Přesnost 0.5ʺ (0.1 mgon) 

Metoda Dvouosý kompenzátor 

Měření vzdáleností na hranol (IR) 

Dosah Hranol GPR1 / GMP101 3000 / 1200 m 

Přesnost 
Standardní měření 1 mm + 1.5 ppm 

Rychlé měření 3 mm + 1.5 ppm 

Měření vzdáleností bez hranolu (RL) 

Dosah Pin Point R1000 1000 m 

Přesnost do 500 m 2 mm + 2 ppm 

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

Automatické cílení na hranol (ATR) 

Dosah 
Na hranol GPR1 1000 m 

Na minihranol GMP101 500 m 

Přesnost 
Hz, V – přesnost ATR 1ʺ (0.3 mgon) 

Přesnost v pozici ±1 mm 

 

Obr. 16 - LEICA TCRP 1201+ 
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7.1.2 Digitální nivelační přístroj LEICA DNA 03 

LEICA DNA 03 (Obr. 17) je automatický nivelační přístroj s kompenzátorem, který 

může měřit jak elektronicky na kódových latích Leica, tak opticky na obvyklých 

nivelačních latích. Data jsou ukládána do vnitřní paměti o kapacitě cca 6000 měření 

nebo cca 1650 přestav. Po skončení práce je možné data zálohovat na paměťovou kartu. 

Technické parametry přístroje jsou uvedeny v Tabulka 7. 

Princip nivelačního měření dle 

[16] spočívá v uložení obrazu kódu latě 

v přístroji jako referenčního signálu. 

Při měření je část latě viditelná 

v zorném poli zachycena dekodérem 

jako měřený signál. Poté je měřený 

signál porovnán s referenčním 

signálem. Výsledkem je výškové čtení 

latě a vodorovná vzdálenost. Pro tato 

měření jsou používány speciální latě 

s čárovým kódem. 

Tabulka 7 - Technické parametry LEICA DNA 03 [16] 

Měření výšek 

Elektronické měření: Střední chyba (km) 0.3 mm (invarová lať), 1.0 mm (běžná lať) 

Optické měření: Střední chyba km) 2.0 mm 

Měření délek 

Střední chyba 5 mm / 10 m 

Ostatní 

Rozsah měření 1.8 m – 60 m 

Zvětšení dalekohledu 24x 

Citlivost libely 8ʹ / 2 mm 

Kompenzátor Magneticky tlumený kyvadlový 

Rozsah kompenzace / Přesnost ±10ʹ / 0.3ʺ 

 

Obr. 17 - LEICA DNA 03 + kódová lať 
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7.1.3 Ruční laserový dálkoměr LEICA DISTO D8 

Ruční laserový dálkoměr DISTO D8 (Obr. 18) je 

přístroj, jehož hlavní předností je zabudovaný 360° 

sklonoměr určený pro přepočet šikmých délek na délky 

vodorovné a barevný display s hledáčkem, umožňující 

čtyřnásobné zvětšení obrazu, díky němuž je přístroj schopen 

změřit délky i bez viditelné červené laserové stopy. Přístroj 

disponuje skládací polohovací opěrkou, která umožňuje 

snadné měření od hran nebo z vnitřních rohů. Nesmírně 

jednoduchá je také práce s naměřenými daty a to hlavně 

díky technologii Bluetooth, kdy je možno data přenášet 

pomocí volitelných aplikací do mobilních zařízení nebo 

do programu AutoCAD. Technické parametry přístroje jsou 

uvedeny v Tabulka 8. 

Tabulka 8 - Technické parametry LEICA DISTO D8 

Přesnost měření délek 1 mm 

Rozsah měření 0.05 m – 200 m 

Vnitřní paměť 30 posledních měření 

Přesnost sklonoměru -0.1° / +0.2° 

Hmotnost 205 g 

7.1.4 Ostatní pomůcky a příslušenství 

Mimo výše uvedené přístroje byly pro zaměření jeřábové dráhy použity různé 

pomůcky a příslušenství jako např. stativy, nivelační lať s kódovou stupnicí, trojnožky 

s upevňovacími trny pro osazení odrazných hranolů, odrazné 

hranoly různého typu, upevňovací podložky pro osazení 

a připevnění totálních stanic na kolejnice a středící podložka 

pro osazení odrazného hranolu, která zajišťuje přesné 

vystředění osy kolejnice jeřábové dráhy při měření. 

Minihranol LEICA GMP101 Professional 

Odrazný minihranol (Obr. 19) je určen pro přesná 

měření na kratší vzdálenosti. Jeho konstanta činí +17.5 mm 

a součástí balení je ochranné pouzdro, ocelový hrot 

a upevňovací kovový držák s libelou a cílovým terčem. 

Obr. 18 - LEICA DISTO D8 [15] 

Obr. 19 - Minihranol GMP101 [19] 
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Invarová lať GPCL2 s čárovým kódem 

 Nivelační lať (Obr. 17 na straně 29) určená pro přesná měření s digitálním 

nivelačním přístrojem LEICA DNA 03. Lať má hliníkové pouzdro a rovnou patku 

pro klasickou podložku. Její délka činí 2.00 m a hmotnost 4.2 kg. 

 

Středící podložka 

Středící podložka dle [1] slouží pro přesnou centraci 

odrazného hranolu na osu kolejnice jeřábové dráhy. Byla 

navržena firmou GKS-geodetická kancelář, s. r. o. již 

v roce 2003 a na zakázku vyrobena firmou Sokolovské 

strojírny a.s. 

Podložka (Obr. 20) je zhotovena z ocelové desky 

tloušťky 3 mm a její vrchní strana je opatřena bajonetovým 

trnem určeným pro osazení odrazného hranolu. Na spodní 

straně jsou na okrajích osazeny dvě ocelové nožičky 

s rozšířeným okrajem, což umožňuje přesnou centraci 

hranolu i při rozválcované kolejnici (Obr. 21). Spodní okraj 

podložky je navíc opatřen půlkulatým čepem pro urovnání libely (např. na minihranolu 

GMP101). Pro minimalizaci systematických chyb z centrace podložky je na vrchní hraně 

vyznačena šipka, která musí během měření ukazovat stále stejným směrem. 

 

Obr. 21 - Správná centrace středící podložky [1] 

 

Obr. 20 - Středící podložka [1] 
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7.2 Kalibrace, kontrola přístrojů a pomůcek 

Správné výsledky přesných měření jsou zajištěny pouze tehdy, jestliže geodetické 

přístroje a použité pomůcky odpovídají přesnostem, kterých musíme dosáhnout. To je 

zajištěno pouze jejich správnou údržbou a pravidelnou kontrolou. 

7.2.1 Kalibrace totálních stanic LEICA TCRP1201+ 

Podle [17] je po transportu, dlouhém skladování nebo před důležitým měřením 

doporučeno určit aktuální osové chyby totální stanice. K tomuto účelu slouží speciální 

aplikace, která automaticky provede výpočet uvedených chyb a umožní jejich uložení 

do systému.  

Označení jednotlivých chyb v softwaru totální stanice (Obr. 22): 

 l - chyba podélné osy kompenzátoru, 

 t - chyba příčné osy kompenzátoru, 

 i - indexová chyba, 

 c - kolimační chyba, 

 a - chyba točné osy dalekohledu, 

 ATR Hz - chyba ATR v Hz-rovině, 

 ATR V - chyba ATR ve V-rovině. 

 

Obr. 22 - Kalibrace LEICA TCRP1201+ 

Postup kalibrace (přístroj musí být před měřením vytemperován na teplotu okolního 

prostředí a chráněn před přímým slunečním svitem). 

 Umístíme odrazný hranol na stativ ve vzdálenosti cca 100 m od totální stanice 

přibližně na horizontu přístroje, přesně zacílíme a provedeme měření v I. poloze 

dalekohledu klávesou MĚŘ (F1). 

 Proložíme dalekohled do II. polohy a provedeme měření stejným způsobem. 

 Po měření ve II. poloze se objeví obrazovka „Přesnost kalibrace“. Tlačítkem MĚŘ 

(F5) lze pokračovat v měření. Jestliže bylo měření v obou polohách provedeno 
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vícekrát, zobrazí se v dialogu „Přesnost kalibrace“ průměrné hodnoty osových 

chyb. 

 Tlačítkem POKR (F1) se zobrazí „Výsledky kalibrace“. Hodnoty jednotlivých chyb 

lze aktivovat nebo deaktivovat pro další použití tlačítkem UŽIJ (F4). 

 Potvrzení výsledků kalibrace provedeme klávesou POKR (F1), poté jsou nastaveny 

do systému a totální stanice s nimi počítá. 

Výsledky kalibrace obou použitých totálních stanic LEICA TCRP1201+ jsou uvedeny 

v Příloha 1. 

7.2.2 Kontrola nivelačního přístroje LEICA DNA 03 

Podle [16] mohou být při optickém i elektronickém měření výsledky ovlivněny 

kolimační chybou nivelačního přístroje. Elektronická čtení prováděná na kódových latích 

jsou automaticky opravována o kolimační chybu uloženou v systému. Optická kolimační 

chyba musí být odstraněna seřízením nitkového kříže. 

Programové vybavení nivelačního přístroje LEICA DNA 03 nabízí dvě metody 

kontroly pro elektronická měření, přičemž každá z těchto metod zahrnuje dva postupy: 

 metoda „A x B x“ – postup Ze středu (klasický) a Kukkamäkiho, 

 metoda „A x x B“ – postup Förstnerův a Näbauerův. 

 

Metoda „A x B x“ postup Ze středu (klasický) 

Přístroj je umístěn dle [16] při prvním postavení v polovině vzdálenosti mezi latěmi A a B 

(s přesností ±1 m) a při druhém postavení v blízkosti latě B ve směru ven (viz Obr. 23). 

Vzdálenost a = cca 30 m, vzdálenost b = cca 2.5 – 3 m. 

 

Obr. 23 - Kontrola DNA 03 – postup Ze středu [16] 
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Metoda „A x B x“ postup Kukkamäkiho 

Přístroj je umístěn dle [16] při prvním postavení v polovině vzdálenosti mezi latěmi A a B 

(s přesností ±1 m) a při druhém postavení ve vzdálenosti latí A a B vně latě B (viz 

Obr. 24). 

Vzdálenost a = cca 20 m, vzdálenost b = a. 

 

Obr. 24 - Kontrola DNA 03 – postup Kukkamäkiho [16] 

 

Metoda „A x x B“ postup Förstnerův 

Přístroj je umístěn dle [16] při prvním postavení ve třetině vzdálenosti mezi latěmi A a B 

blíže k lati A (s přesností 0.2a – 0.4a) a při druhém postavení cca ve třetině vzdálenosti 

mezi latěmi A a B blíže k lati B (viz Obr. 25). 

Vzdálenost a = 45 – 60 m. 

 

Obr. 25 - Kontrola DNA 03 – postup Förstnerův [16] 
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Metoda „A x x B“ postup Näbauerův 

Přístroj je umístěn dle [16] při prvním postavení ve vzdálenosti latí A a B vně latě A 

a při druhém postavení v téže vzdálenosti vně latě B (viz Obr. 26). 

Vzdálenost a = 15 – 20 m. 

 

Obr. 26 - Kontrola DNA 03 – postup Näbauerův [16] 

 

Vlastní kontrola (Obr. 27) použitého nivelačního přístroje LEICA DNA 03 byla 

provedena první popsanou metodou „A x B x“ postup Ze středu (klasický). 

 

Obr. 27 - Kontrola nivelačního přístroje DNA 03 – měření 
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Výpis měření je uveden v Příloha 2 a výpočet v Tabulka 9. 

Tabulka 9 - Kontrola nivelačního přístroje LEICA DNA 03 

Postavení 

přístroje 
Označení latě 

1. čtení 

[m] 

2. čtení 

[m] 

Průměr 

[m] 

1 

A 1.28821 1.28816 1.28819 

B 1.14132 1.14129 1.14131 

Rozdíl 0.14689 0.14687 0.14688 

2 

A 1.49793 1.49795 1.49794 

B 1.35117 1.35120 1.35119 

Rozdíl 0.14676 0.14675 0.14675 

 Rozdíl celkem 0.00013 0.00012 0.00013 

 

7.2.3 Kontrola součtové konstanty odrazného minihranolu GMP101 

Nesprávná či chybně nastavená součtová konstanta odrazného hranolu může výrazně 

ovlivnit výsledky provedených měření. Pro přesné práce, jako např. určování prostorových 

vztahů jeřábových drah, je nutné znát přesnou hodnotu této součtové konstanty. 

 

Obr. 28 - Kontrola součtové konstanty minihranolu GMP101 – měření 
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Princip spočívá v rozdělení měřené délky c na dva úseky a a b, čímž vzniknou tři 

stanoviska. Takto vyhotovená stanoviska se stabilizují trojnožkami upnutými do stativů 

(Obr. 28 na straně 36), které jsou zařazeny pomocí dalekohledu do přímky. Je vhodné ještě 

před měřením délek jednotlivé trojnožky dorovnat nejen jejich krabicovými libelami, 

ale i trubicovými nebo elektronickými libelami, které jsou součástí totálních stanic. 

 

Obr. 29 - Postup měření pro určení součtové konstanty hranolu 

 

Jak je patrné z Obr. 29 měří se na všech stanoviscích vždy dvě délky na osazený 

odrazný hranol, přičemž se každá délka zaměří minimálně dvakrát pro odstranění hrubých 

chyb. Výsledná délka je tak průměrem ze čtyř hodnot. Každá délka je pochybena 

o součtovou konstantu k, která se vypočte podle vzorce: 

𝑐 + 𝑘 = (𝑎 + 𝑘) + (𝑏 + 𝑘), (7.1) 

𝑘 = 𝑐 − (𝑎 + 𝑏). (7.2) 

Střední chyba takto určené konstanty se rovná dle zákona hromadění středních chyb [2]  

𝑚𝑘 =
𝑚𝑑

√𝑛
∙ √3  ,      kde 

 𝑚𝑑  … střední chyba měřené délky udávaná výrobcem totální stanice, 

    n … počet měření délky. 

Pro zaměření parametrů jeřábové dráhy LEMONTA je zvolen odrazný minihranol 

LEICA GMP101 (Obr. 19 na straně 30). Ověření součtové konstanty tohoto hranolu bylo 

provedeno dle předchozího popisu. Výpis měření je uveden v Příloha 3 a výpočet 

průměrovaných délek v Tabulka 10 na straně 38. 

(7.3) 



Bc. Stanislav Fischer: jeřábová dráha – určování prostorových vztahů 

2017  38 

Tabulka 10 - Kontrola součtové konstanty hranolu GMP101 

Postavení 

přístroje 
Měření délky 

Délka (viz Obr. 29 na straně 37) 

[m] 

a b c 

st. 1 
1. čtení 24.9737 --- 49.9503 

2. čtení 24.9739 --- 49.9500 

st. 2 
1. čtení 24.9737 24.9590 --- 

2. čtení 24.9738 24.9589 --- 

st. 3 
1. čtení --- 24.9590 49.9504 

2. čtení --- 24.9591 49.9502 

 Průměr 24.9738 24.9590 49.9502 

Výpočet konstanty k je proveden dle vzorce (7.2) : 

𝑘 = 49.9502 − (24.9738 + 24.9590) = 0.0174 𝑚 . 

Střední chyba určení součtové konstanty 𝑚𝑘 je vypočtena dle vzorce (7.3): 

𝑚𝑘 =
1

√12
∙ √3 = 0.50 𝑚𝑚  .  

Podle kapitoly 7.1.4 je výrobní hodnota součtové konstanty minihranolu GMP101 rovna 

+17.5 mm a námi vypočtená hodnota činí +17.4 mm, což potvrzuje správnost výrobní 

hodnoty. Pro zaměření bude použita hodnota výrobní. 
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8 ZAMĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ GEOMETRICKÝCH 

PARAMETRŮ JEŘÁBOVÉ DRÁHY 

Před zahájením veškerých měřických prací je potřeba provést důkladný průzkum 

pracoviště a projednat postupy prací. Při určování prostorových vztahů jeřábových drah 

jsou tyto úkony obzvlášť důležité, protože se jedná o práce ve výškách 

a při elektrifikovaných dráhách také o práce pod napětím. Je potřeba dohody 

s objednavatelem o odstavení jeřábu a vypnutí hlavního vypínače jeřábu, včetně kontroly 

odborně způsobilou osobou v oblasti elektro. Je nezbytné při přípravě prací zjistit i vliv 

okolního prostředí na měření (např. teplotní vlivy, viditelnost nebo stupeň vibrace strojů 

osazených ve výrobních halách). 

Zaměření jeřábové dráhy firmy LEMONTA s. r. o. bylo provedeno dne 15. 1. 2017 

v době 8:30 – 13:30 hodin. V době měření nebyly provozovány žádné výrobní stroje, 

jejichž běh by mohl znehodnotit výsledky zaměření geometrických parametrů. Jeřáb 

umístěný na předmětné jeřábové dráze byl odstaven do krajní polohy a byl vypnut hlavní 

vypínač jeřábu. 

První úlohou bylo zaměření jeřábové dráhy metodou prostorové polární sítě 

se stanovisky na úrovni podlahy (vyhodnocení viz kapitola 8.3). Poloha stanovisek byla 

zvolena přibližně v podélné ose jeřábové dráhy, každé ve vzdálenosti cca 6 – 7 m 

od protilehlých koncových bodů dráhy, a současně byly osazeny dva kontrolní body, 

odrazné hranoly na stativech, v rozích haly (Obr. 30). 

 

Obr. 30 - Rozložení bodů při měření z úrovně podlahy 

 



Bc. Stanislav Fischer: jeřábová dráha – určování prostorových vztahů 

2017  40 

Obr. 32 - Připevnění totální stanice na kolejnici 

Oba kontrolní body a každý vyhodnocovaný bod, na který byl pomocí středící 

podložky umístěn odrazný hranol (Obr. 31), byly postupně zaměřeny ve dvou skupinách, 

nejprve z prvního stanoviska a poté ze stanoviska druhého. Tato měření probíhala 

automatizovaně pomocí programového vybavení 

a systému ATR použitých přístrojů LEICA. 

Vždy po zaměření každé kolejnice bylo 

provedeno měření na oba kontrolní body. 

Po zaměření obou kolejnic dráhy bylo provedeno 

proměření obou stanovisek mezi sebou 

a opětovné ověřovací měření na kontrolní body. 

Obdobně probíhalo zaměření při druhé 

úloze, kdy byla poloha stanovisek zvolena 

na úrovni temena kolejnice jeřábové dráhy 

(vyhodnocení viz kapitola 8.4). Ukázka 

připevnění totální stanice pomocí upevňovací 

podložky na kolejnice je na Obr. 32. Měření bylo 

opět provedeno metodou prostorové polární sítě. 

Poloha stanovisek byla zvolena na protilehlých 

kolejnicích kolmo na podélnou osu jeřábové 

dráhy přibližně mezi druhou a třetí podporou 

Obr. 31 - Centrace odrazného hranolu pomocí středící podložky 
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od okraje dráhy (Obr. 33). V těchto místech se na pravé kolejnici nachází revizní lávka 

a pouze zde je možná obsluha totální stanice. Současně byly osazeny dva kontrolní body 

u protilehlé stěny haly na okenním parapetu odraznými hranoly. Vlastní měření probíhalo 

stejným způsobem jako při první úloze. 

 

Obr. 33 - Rozložení bodů při měření z úrovně kolejnice 

 

Třetí měřickou úlohou bylo zaměření geometrické nivelace a určení výšek 

vyhodnocovaných bodů. Nivelační přístroj byl osazen na kolejnici kočky na jeřábovém 

mostě přibližně ve středu dráhy. Jako výchozí a kontrolní výškový bod byl zvolen 

výstupek narážky u podpory č. 1 (dále označen jako č. 5001) a poté byly postupně 

zaměřeny body č. 1 – 7 a č. 17 – 11 s koncovým uzávěrem na kontrolní bod. Se stejným 

postupem bylo nivelační měření ještě jednou zopakováno (vyhodnocení viz kapitola 8.1). 

Na závěr bylo provedeno zaměření rozchodu jeřábové dráhy mezi jednotlivými body 

kolejnic ručním laserovým dálkoměrem. Každý rozchod byl zaměřen celkem dvakrát 

(vyhodnocení viz kapitola 8.2). 
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8.1 Geometrické nivelace – LEICA DNA 03 

Výškový průběh jeřábové dráhy (měření viz Obr. 34) je určen výškovými úchylkami 

pojezdových ploch kolejnic od srovnávací vodorovné roviny a výškovými rozdíly těchto 

ploch ve stanovených příčných rovinách.  

 

Obr. 34 - Geometrická nivelace jeřábové dráhy 

 

Použitý přístroj: LEICA DNA 03 – přesnost 𝑚𝑁 = 0.3 𝑚𝑚 (viz Tabulka 7 na straně 29). 

Tolerance výšky: 𝑇𝑣 = 10 𝑚𝑚 (viz Tabulka 5 na straně 26). 

Součinitel konfidence: 𝑡 = 2 . 

8.1.1 Rozbory přesnosti 

Rozbor přesnosti před měřením 

Požadovaná mezní odchylka výšky podle vztahu (5.1) 

𝛿𝑣 =
𝑇𝑣

5
=

10

5
= 2 𝑚𝑚 . 

Požadované střední chyba výšky podle vztahu (5.2) 

𝑚𝑣 =
𝛿𝑣

𝑡
=

2

2
= 1 𝑚𝑚 . 
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Požadovaná střední chyba výška jednoho měření podle vztahu (5.3) 

𝑚𝑣0 = 𝑚𝑣 ∙ √2 = 1 ∙ √2 = 1.4 𝑚𝑚 . 

Nutný počet opakování je dán vztahem (5.6) 

𝑛 ≥
𝑚𝑁

2

𝑚𝑣0
2 =

0.32

1.42
= 0.05 ⟹ 1 . 

 

Rozbor přesnosti při měření 

je proveden na základě testování měřených veličin podle McKayova testu. 

V následující Tabulka 11 jsou uvedeny měřené hodnoty nivelace (výpis měření viz 

Příloha 4), jejich aritmetický průměr �̅�, hodnota testovacího kritéria 𝑇 vypočtená podle 

vzorce (5.7) a kritická hodnota 𝑇𝑘 pro hladinu významnosti 𝛼 = 0.05 a 𝑛 = 2 podle 

Tabulka 4 na straně 20. 

Tabulka 11 - Měřené hodnoty nivelace + McKayův test 

Číslo bodu 
1. čtení 

[mm] 

2. čtení 

[mm] 

�̅� 

[mm] 

𝑻 

[mm] 

𝑻𝒌 

[mm] 

1 602.81 602.81 602.81 0.00 

1.39 

2 598.19 598.17 598.18 0.03 

3 602.83 602.82 602.83 0.02 

4 602.23 602.21 602.22 0.03 

5 603.32 603.33 603.33 0.02 

6 610.09 610.10 610.10 0.02 

7 610.87 610.89 610.88 0.03 

11 604.06 604.08 604.07 0.03 

12 602.58 602.56 602.57 0.03 

13 600.89 600.87 600.88 0.03 

14 601.29 601.31 601.30 0.03 

15 599.64 599.67 599.66 0.05 

16 600.76 600.76 600.76 0.00 

17 604.53 604.52 604.53 0.02 

U veškerých měřených veličin je  𝑻 < 𝑻𝒌 . 
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Rozbor přesnosti po měření 

Podle vzorce (5.8) musí platit 

∆ ≤ 𝛿𝑣√2 ,    kde 

𝛿𝑣√2 = 2 ∙ √2 = 2.8 𝑚𝑚 , 

∆15 = 599.67 − 599.64 = 0.03 𝑚𝑚 , 

0.03 𝑚𝑚 < 2.8 𝑚𝑚 . 

 

8.1.2 Výpočet výšek 

Výpočet výšek bodů jeřábové dráhy byl proveden v programu Leica Geo Office 

(popis programu viz kapitola 4.3). Soubor měřených a automaticky zaregistrovaných dat 

z digitálního nivelačního přístroje LEICA DNA 03 byl vyexportován do formátu GSI 

(komunikační formát Leica) a tento soubor byl načten do výpočetního programu LGO. 

Za výchozí bod o výšce 5.0000 m byl zvolen bod č. 5001 a celé nivelační měření bylo 

na tento bod vyrovnáno. Shrnutí výpočtu je součástí Příloha 5. Vypočtené výšky 𝑍𝑁 

vyhodnocovaných bodů jsou uvedeny v Tabulka 12 na straně 45. Součástí téže tabulky je 

i přepočet těchto výšek na úchylky 𝑢𝑁 od srovnávací roviny, které jsou vypočteny podle 

vzorce: 

𝑢𝑁 = 𝑍𝑁 − �̅�𝑁 ,    kde 

�̅�𝑁 … aritmetický průměr výšek 𝑍𝑁 všech bodů. 

Střední chyba výšky dvojího zaměření je dána vzorcem: 

𝑚𝑁2 =
𝑚𝑁

√2
 , 

𝑚𝑁2 =
0.3

√2
= 0.2 𝑚𝑚 . 

 

 

 

 

(8.1) 

(8.2) 
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Tabulka 12 - Nivelace – výšky bodů a výškové úchylky od srovnávací roviny 

Číslo 

bodu 

K
o
le

jn
ic

e Výška bodu 

 

𝒁𝑵 

Dosažená 

přesnost 

𝒎𝑵𝟐 

Průměr 

 

�̅�𝑵 

Úchylka 

 

𝒖𝑵 

Požadovaná 

přesnost 

𝒎𝒗𝟎 

[m] [mm] [m] [mm] [mm] 

1 P 4.9750 

0.2 4.9746 

+0.4 

1.4 

2 P 4.9796 +5.0 

3 P 4.9749 +0.3 

4 P 4.9756 +1.0 

5 P 4.9744 -0.2 

6 P 4.9677 -6.9 

7 P 4.9669 -7.7 

11 L 4.9737 -0.9 

12 L 4.9752 +0.6 

13 L 4.9769 +2.3 

14 L 4.9765 +1.9 

15 L 4.9781 +3.5 

16 L 4.9770 +2.4 

17 L 4.9732 -1.4 

L = levá kolejnice, P = pravá kolejnice jeřábové dráhy 

 

Výškové rozdíly 𝑢𝑁𝑃 pojezdových ploch kolejnic v dané příčné rovině jsou vypočteny 

v následující Tabulka 13 z rozdílu protilehlých úchylek 𝑢𝑁 kolejnice L – P. 

Tabulka 13 - Nivelace – výškové rozdíly v příčné rovině 

Body 
Výškový rozdíl v příčné rovině  

𝒖𝑵𝑷 

L – P [mm] 

11 – 1 -1.3 

12 – 2 -4.4 

13 – 3 +2.0 

14 – 4 +0.9 

15 – 5 +3.7 

16 – 6 +9.3 

17 – 7 +6.3 
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8.2 Rozchod dráhy – LEICA DISTO D8 

Rozchodem jeřábové dráhy se rozumí vodorovná vzdálenost mezi svislými osami 

jeřábových kolejnic obou větví jeřábové dráhy. Vlastní měření ručním laserovým 

dálkoměrem DISTO D8 je znázorněno na Obr. 35. 

 

Obr. 35 - Měření rozchodů přístrojem DISTO D8 

 

Použitý přístroj: LEICA DISTO D8 – přesnost 𝑚𝐷 = 1.0 𝑚𝑚 (viz Tabulka 8 na straně 30). 

Tolerance rozchodu: 𝑇𝑠 = 5.1 𝑚𝑚 (viz Tabulka 5 na straně 26). 

Součinitel konfidence: 𝑡 = 2 . 

8.2.1 Rozbory přesnosti 

Rozbor přesnosti před měřením 

Požadovaná mezní odchylka délky podle vztahu (5.1) 

𝛿𝑠 =
𝑇𝑠

5
=

5.1

5
= 1.02 𝑚𝑚 . 

Požadované střední chyba délky podle vztahu (5.2) 

𝑚𝑠 =
𝛿𝑠

𝑡
=

1.02

2
= 0.51 𝑚𝑚 . 



Bc. Stanislav Fischer: jeřábová dráha – určování prostorových vztahů 

2017  47 

Požadovaná střední chyba délky jednoho měření podle vztahu (5.3) 

𝑚𝑠0 = 𝑚𝑠 ∙ √2 = 0.51 ∙ √2 = 0.72 𝑚𝑚 . 

Nutný počet opakování je dán vztahem (5.6) 

𝑛 ≥
𝑚𝐷

2

𝑚𝑠0
2 =

1.02

0.722
= 1.93 ⟹ 2 . 

Rozbor přesnosti při měření 

je proveden na základě testování měřených veličin podle McKayova testu. 

V následující Tabulka 14 jsou uvedeny naměřené hodnoty rozchodů, jejich aritmetický 

průměr �̅�, hodnota testovacího kritéria 𝑇 vypočtená podle vzorce (5.7) a kritická hodnota 

𝑇𝑘 pro hladinu významnosti 𝛼 = 0.05 a 𝑛 = 2 podle Tabulka 4 na straně 20. 

Tabulka 14 - Měřené hodnoty rozchodů + McKayův test 

Rozchod 

mezi body 

1. měření 

[mm] 

2. měření 

[mm] 

�̅� 

[mm] 

𝑻 

[mm] 

𝑻𝒌 

[mm] 

11 – 1 16495 16495 16495.0 0.00 

1.39 

12 – 2 16500 16501 16500.5 0.50 

13 – 3 16502 16502 16502.0 0.00 

14 – 4 16501 16500 16500.5 0.50 

15 – 5 16500 16499 16499.5 0.50 

16 – 6 16503 16503 16503.0 0.00 

17 – 7 16498 16497 16497.5 0.50 

U veškerých měřených veličin je  𝑻 < 𝑻𝒌 . 

 

Rozbor přesnosti po měření 

Podle vzorce (5.8) musí platit 

∆ ≤ 𝛿𝑠√2 ,    kde 

𝛿𝑠√2 = 1.02 ∙ √2 = 1.4 𝑚𝑚 , 

∆12−2 = 16501 − 16500 = 1 𝑚𝑚 , 

1 𝑚𝑚 <  1.4𝑚𝑚 . 
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8.2.2 Výpočet rozchodů 

Hodnoty rozchodů 𝑆𝐷 mezi osami kolejnic v určovaných bodech jsou vypočteny 

aritmetickým průměrem ze dvou přímých měření délky provedených ručním laserovým 

dálkoměrem LEICA DISTO D8. Úchylky 𝑢𝐷 od rozchodu daného výrobcem, který činí 

𝑆𝑉 = 16 500 𝑚𝑚 (viz kapitola 6.1), jsou vypočteny podle vzorce: 

𝑢𝐷 = 𝑆𝐷 − 𝑆𝑉 , 

a jsou uvedeny v Tabulka 15. 

Střední chyba délky dvojího zaměření je dána vzorcem: 

𝑚𝐷2 =
𝑚𝐷

√2
 , 

𝑚𝐷2 =
1.0

√2
= 0.71 𝑚𝑚 . 

Tabulka 15 - Rozchody a úchylky rozchodů z přímého měření 

Body 

L – P 

1. 

měření 

2. 

měření 

Rozchod 

 

𝑺𝑫 

Dosažená 

přesnost 

𝒎𝑫𝟐 

Výrobní 

rozchod 

𝑺𝑽 

Úchylka 

rozchodu 

𝒖𝑫 

Požadovaná 

přesnost 

𝒎𝒔𝟎 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 – 1 16495 16495 16495.0 

0.71 16500 

-5.0 

0.72 

12 – 2 16500 16501 16500.5 +0.5 

13 – 3 16502 16502 16502.0 +2.0 

14 – 4 16501 16500 16500.5 +0.5 

15 – 5 16500 16499 16499.5 -0.5 

16 – 6 16503 16503 16503.0 +3.0 

17 – 7 16498 16497 16497.5 -2.5 

8.3 Prostorová polární síť – podlaha – LEICA TCRP 1201+ 

Geodetické sítě jsou tvořeny stanovisky a pozorovanými body, které jsou vzájemně 

propojeny geometrickými parametry, které tvoří úhly, směry a délky. Setkáváme se u nich 

se dvěma způsoby připojení sítě do referenčního systému. 

 Vázané sítě – pracujeme se souřadnicemi daných bodů jako s bezchybnými, které 

nejsou vyrovnáním změněny. Vázané sítě používáme při práci se stávajícím 

bodovým polem, jehož souřadnice jsou závazné. 

(8.3) 

(8.4) 
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 Volné sítě – považujeme všechny body za neznámé, všechny vstupují do vyrovnání 

a dostávají opravy. Volné sítě používáme tehdy, kdy by nám méně přesná síť 

pevných bodů mohla narušit přesnější měření. 

Použité přístroje: 2x totální stanice LEICA TCRP 1201+ (viz Tabulka 6 na straně 28) 

– přesnost úhlová  𝑚𝜑 = 0.3 𝑚𝑔𝑜𝑛 , 

– přesnost délková 𝑚𝑇 = 1 𝑚𝑚 + 1.5 𝑝𝑝𝑚 .   

Tolerance rozchodu: 𝑇𝑠 = 5.1 𝑚𝑚 (viz Tabulka 5 na straně 26). 

Tolerance výšky: 𝑇𝑣 = 10 𝑚𝑚 (viz Tabulka 5 na straně 26). 

Součinitel konfidence: 𝑡 = 2 . 

8.3.1 Rozbory přesnosti 

Požadovaná mezní odchylka délky podle vztahu (5.1) 

𝛿𝑠 =
𝑇𝑠

5
=

5.1

5
= 1.02 𝑚𝑚 . 

Požadovaná střední chyba délky podle vztahu (5.2) 

𝑚𝑠 =
𝛿𝑠

𝑡
=

1.02

2
= 0.51 𝑚𝑚 . 

Požadovaná střední chyba délky jednoho měření podle vztahu (5.3) 

𝑚𝑠0 = 𝑚𝑠 ∙ √2 = 0.51 ∙ √2 = 0.72 𝑚𝑚 . 

Požadovaná mezní odchylka výšky podle vztahu (5.1) 

𝛿𝑣 =
𝑇𝑣

5
=

10

5
= 2 𝑚𝑚 . 

Požadovaná střední chyba výšky podle vztahu (5.2) 

𝑚𝑣 =
𝛿𝑣

𝑡
=

2

2
= 1 𝑚𝑚 . 

Požadovaná střední chyba výška jednoho měření podle vztahu (5.3) 

𝑚𝑣0 = 𝑚𝑣 ∙ √2 = 1 ∙ √2 = 1.41 𝑚𝑚 . 

Rozbory přesnosti před měřením byly provedeny v programu PrecisPlanner 3D 3.3.0 

(popis programu viz kapitola 4.1), který umožňuje určit přesnost výsledných souřadnic 

včetně kovarianční matice (viz kapitola 5.4) na základě znalosti přibližných souřadnic, 

měřených veličin a jejich přesností. Výsledná kovarianční matice dále umožňuje 
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za použitím obecného zákona hromadění středních chyb určení dalších odvozených veličin 

(např. délky), čehož bylo použito při výpočtu rozchodu dráhy a jeho středních chyb. 

Pro načtení do programu je potřeba vyhotovit dva soubory ve formátu TXT. První je 

seznam přibližných souřadnic stanovisek a měřených bodů, ve kterém je uvedeno číslo 

bodu, souřadnice Y, X, Z, střední chyba centrace, střední chyba určení výšky cíle 

a informace, zda je bod vyrovnávaný či fixní (soubor je součástí Příloha 6). V případě 

zpracování našeho měření metodou volné sítě, jsou všechny body zvoleny jako 

vyrovnávané se střední chybou centrace 0.5 mm a střední chybou určení výšky cíle 

0.5 mm. Druhý soubor TXT je tvořen soupisem měřených parametrů, kde je uveden typ 

měření (zu – zenitový úhel, di – horizontální úhel, sd – šikmá délka), číslo stanoviska, číslo 

cíle a přesnost měřené veličiny (soubor viz Příloha 7). 

Po načtení příslušných souborů TXT je možné otevřít grafické prostředí programu, 

kde jsou znázorněny body a měřené veličiny (viz Obr. 36). Vzhledem k tomu, že program 

PrecisPlanner 3D umí v demo verzi zpracovat pouze devět bodů, byly pro výpočet 

přesností zvoleny body na koncích obou kolejnic a body s nejkratší měřenou délkou 

od zvoleného stanoviska č. 4001. 

 

Obr. 36 - PrecisPlanner 3D – podlaha – schéma měření ve dvou skupinách 

Jak je uvedeno na Obr. 37 na straně 51 v záložce „Průvodce přesnostmi“ lze zadávat 

přesnost měřených veličin dle použitých přístrojů a pomůcek, počet jejich opakování apod. 
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Obr. 37 - PrecisPlanner 3D – průvodce přesnostmi 

Vlastní výpočet se provede po nastavení všech potřebných parametrů a přesností 

stiskem tlačítka „Výpočet modelu“. Vznikne výpočetní protokol, ve kterém jsou uvedeny 

informace o síti, vyrovnané souřadnice s jejich středními chybami a elipsami chyb, které 

nejvhodněji charakterizují přesnost dvojrozměrných veličin. Protokol je součástí Příloha 8. 

Současně je výpočtem vytvořena tabulka výsledných souřadnic, jejich středních chyb 

a kovarianční matice, ze které lze vypočítat vodorovnou délku a její přesnost, což bylo 

využito pro hodnocení přesnosti určení rozchodů. 

Pro dodržení požadovaných středních chyb bylo potřeba zjistit, v kolika skupinách je 

potřeba body jeřábové dráhy měřit. Pro prvotní určení bylo zvoleno měření co možná 

nejjednodušší a to v jedné skupině. Výsledky vypočteného modelu, souřadnice a jejich 

střední chyby jsou uvedeny na Obr. 38. 

 

Obr. 38 - PrecisPlanner 3D – podlaha – výsledky měření v jedné skupině 

Za použití kovarianční matice byly vypočteny mezi příslušnými body střední chyby 

rozchodů, které jsou uvedeny v následující Tabulka 16 na straně 52. 
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Tabulka 16 - Podlaha – střední chyby rozchodů – měření v jedné skupině 

Rozchod 

mezi body 

Apriorní střední 

chyba délky 

[mm] 

Požadovaná střední 

chyba délky 𝒎𝒔𝟎 

[mm] 

11 – 1 1.18 

0.72 15 – 5 1.09 

17 – 7 1.19 

Jak je patrno z Tabulka 16 apriorní střední chyba délky je větší než požadovaná 

střední chyba, proto je nutné zvýšit počet měření na dvě skupiny. Výsledky měření ve dvou 

skupinách jsou vyobrazeny na Obr. 39.  

 

Obr. 39 - PrecisPlanner 3D – podlaha – výsledky měření ve dvou skupinách 

Opět byly vypočteny mezi příslušnými body střední chyby rozchodů (viz Tabulka 17). 

Tabulka 17 - Podlaha – střední chyby rozchodů – měření ve dvou skupinách 

Rozchod 

mezi body 

Apriorní střední 

chyba délky 

[mm] 

Požadovaná střední 

chyba délky 𝒎𝒔𝟎 

[mm] 

11 – 1 0.56 

0.72 15 – 5 0.58 

17 – 7 0.56 

Jak je patrno z Tabulka 17 apriorní střední chyba délky je menší než požadovaná 

střední chyba délky 𝑚𝑠0 = 0.72 𝑚𝑚. Na Obr. 39 jsou vidět v posledním sloupci apriorní 

střední chyby určení výšek jednotlivých bodů (max. 0.35 mm), které rovněž vyhovují 
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podmínce, že jsou menší než požadovaná střední chyba výšky 𝑚𝑣0 = 1.41 𝑚𝑚. Měření 

bude provedeno ve dvou skupinách. 

8.3.2 Výpočet 

Veškeré výpočetní práce byly provedeny v programu Groma (popis programu 

viz kapitola 4.2). Z totálních stanic LEICA TCRP 1201+ byly vyexportovány soubory 

ve formátu GSI, které byly poté načteny do výpočetního programu. Jelikož bylo měření 

jedné skupiny (ve dvou polohách dalekohledu) prováděno automatizovaně programovým 

vybavením totálních stanic, jsou v Příloha 9 uvedeny odchylky horizontálního úhlu, 

vertikálního úhlu a šikmé délky mezi měřením v I. a II. poloze dalekohledu. 

Soubory načtených měřených hodnot rozdělených po jednotlivých stanoviscích 

č. 4001 a č. 4002 (rozložení bodů viz Obr. 30 na straně 39) byly zpracovány funkcí 

„Zpracování zápisníku“, která umožňuje přepočet měřené šikmé délky na délku 

vodorovnou, výpočet převýšení, porovnání a zpracování opakovaných měření ve více 

skupinách mezi totožnými body. Funkcí „Zpracováním zápisníku“ nebylo zjištěno žádné 

chybné měření. Vyrovnané veličiny (horizontální úhly, zenitové úhly, vodorovné délky 

a převýšení) byly zprůměrovány a uloženy (viz Obr. 40). Výsledné protokoly jsou uloženy 

v Příloha 10 pro stanovisko č. 4001 a v Příloha 11 pro stanovisko č. 4002.  

Následně bylo provedeno načtení 

veškerých měřených vyrovnaných hodnot 

do výpočetní funkce „Vyrovnání sítě“. 

Tato funkce slouží k polohovému 

a výškovému vyrovnání geodetických sítí 

pomocí metody nejmenších čtverců. 

Pro zadání jednotlivých bodů lze volit 

mezi polohou pevnou nebo volnou, jak 

pro polohové, tak výškové vyrovnání. 

V našem případě byly veškeré body voleny 

jako volné z důvodu použité volné 

prostorové polární sítě. Výstupem 

provedeného výpočtu je výsledný seznam 

vyrovnaných souřadnic a výšek 

jednotlivých bodů, výpočetní protokol (viz 

Příloha 12) a grafické zpracování elips 

chyb jednotlivých bodů, které je 

znázorněno na Obr. 41 na straně 54. Obr. 40 - Vyrovnaná měření – stan. č. 4001 a č. 4002 
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Obr. 41 - Podlaha – vyrovnání sítě – elipsy chyb 

 

V následující Tabulka 18 na straně 55 je uveden výsledný seznam vypočtených bodů, 

jejich vyrovnané souřadnice Y, X, Z, aposteriorní střední souřadnicové chyby z vyrovnání 

volné prostorové sítě a u bodů použitých při výpočtu přesnosti před měřením apriorní 

střední souřadnicové chyby z programu PrecisPlanner 3D. Jak je patrno, žádná aposteriorní 

střední souřadnicová chyba není větší než plánovaná apriorní střední souřadnicová chyba. 
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Tabulka 18 - Podlaha – vyrovnání sítě – souřadnice bodů a střední chyby 

Číslo 

bodu 

Y 

Aposteriorní 

střední 

chyba 

my 

Apriorní 

střední 

chyba 

s(x) 

X 

Aposteriorní 

střední 

chyba 

mx 

Apriorní 

střední 

chyba 

s(y) 

Z 

Aposteriorní 

střední 

chyba 

mz 

Apriorní 

střední 

chyba 

s(z) 

[m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] 

4001 999.9997 0.06 0.19 5019.8448 0.08 0.19 -0.1234 0.02 0.17 

4002 1000.0000 0.06 0.20 4999.9995 0.08 0.20 0.0001 0.02 0.16 

4003 992.4963 0.08 
 

5026.7749 0.16 
 

-0.0416 0.06 
 

4004 993.4898 0.08 
 

4992.2280 0.18 
 

-0.1429 0.06 
 

1 1009.1353 0.13 0.32 4994.1163 0.17 0.40 5.6803 0.06 0.35 

2 1009.0350 0.11 
 

4997.9287 0.11 
 

5.6849 0.06 
 

3 1008.8741 0.08 
 

5003.9396 0.06 
 

5.6802 0.05 
 

4 1008.7128 0.08 
 

5009.9228 0.04 
 

5.6811 0.06 
 

5 1008.5422 0.08 0.37 5016.1065 0.06 0.36 5.6789 0.05 0.35 

6 1008.3875 0.10 
 

5021.9277 0.11 
 

5.6720 0.05 
 

7 1008.2456 0.13 0.34 5027.1181 0.21 0.41 5.6719 0.06 0.35 

11 992.6471 0.11 0.32 4993.6484 0.17 0.40 5.6792 0.06 0.35 

12 992.5422 0.09 
 

4997.4033 0.10 
 

5.6805 0.05 
 

13 992.3802 0.08 
 

5003.4051 0.06 
 

5.6823 0.05 
 

14 992.2205 0.08 
 

5009.3922 0.05 
 

5.6822 0.05 
 

15 992.0559 0.08 0.37 5015.3918 0.06 0.36 5.6824 0.05 0.35 

16 991.8924 0.09 
 

5021.3725 0.09 
 

5.6818 0.05 
 

17 991.7568 0.12 0.34 5026.5804 0.17 0.41 5.6782 0.06 0.35 

101 1009.1300 0.13 
 

4993.9520 0.18 
    

102 1008.2345 0.13 
 

5027.2857 0.22 
    

103 992.6359 0.11 
 

4993.5337 0.17 
    

104 991.7464 0.12 
 

5026.9215 0.18 
    

Z vyrovnaného seznamu souřadnic bodů na jednotlivých kolejnicích je potřeba zjistit 

ideální osu jeřábové dráhy. K tomuto nám slouží nová funkce „Výpočet vyrovnávací 

přímky“ programu Groma (od verze 12), pomocí které (na principu vyrovnání metodou 

nejmenších čtverců) proložíme regresní přímky jednotlivými body levé kolejnice (body 

č. 11 – 17) a pravé kolejnice (body č. 1 – 7). Poté aritmetickým průměrem příslušných 

krajních bodů takto vypočtených regresních přímek získáme ideální osu jeřábové dráhy – 

body č. 2001 a č. 2007 – vše v Příloha 13.  

Nyní již můžeme vypočítat pomocí funkce „Ortogonální vytyčovací prvky“ 

programu Groma staničení a kolmice všech podrobných bodů vzhledem k ideální ose 

jeřábové dráhy, kterou představuje spojnice bodů č. 2001 a č. 2007 jako počáteční 

a koncový bod ortogonální vytyčovací přímky. Staničení bodů vyjadřuje vzdálenost 

jednotlivých podpor dráhy, u narážek po výpočtu rozdílu jejich staničení rovnoběžnost 
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v pravém úhlu k podélné ose. Kolmice vyjadřuje vzdálenost bodu od ideální osy ve směru 

rozchodu dráhy. Protokol o výpočtu ortogonálních prvků je uložen v Příloha 14.  

Na závěr byl proveden výpočet výškových úchylek 𝑑𝑧𝑃1 bodů jeřábové dráhy 

z vyrovnaných výšek jednotlivých bodů z vyrovnání volné sítě. Ze všech výšek 

podrobných bodů č. 1 – 17 byl spočten aritmetický průměr, který byl následně od každé 

jednotlivé výšky odečten. Výsledný protokol je uložen v Příloha 15. 

V následující Tabulka 19 jsou uvedeny veškeré předchozí vypočtené hodnoty bodů 

na kolejnicích (body č. 1 – 17) a narážkách (body č. 101 – 104) tj. souřadnice Y a X, 

výškové úchylky 𝑑𝑧𝑃1 a ortogonální prvky (kolmice 𝑘𝑃1 a staničení 𝑠𝑡𝑃1). 

Tabulka 19 - Podlaha – seznam souřadnic a ortogonálních prvků podrobných bodů 

Číslo bodu 

Y 

 

X 

 

Úchylka 

výšková 

𝒅𝒛𝑷𝟏 

Kolmice 

 

𝒌𝑷𝟏 

Staničení 

 

𝒔𝒕𝑷𝟏 

[m] [m] [m] [m] [m] 

1 1009.1353 4994.1163 +0.0006 +8.2472 +0.0111 

2 1009.0350 4997.9287 +0.0052 +8.2499 +3.8248 

3 1008.8741 5003.9396 +0.0005 +8.2515 +9.8379 

4 1008.7128 5009.9228 +0.0014 +8.2519 +15.8232 

5 1008.5422 5016.1065 -0.0008 +8.2484 +22.0093 

6 1008.3875 5021.9277 -0.0077 +8.2511 +27.8325 

7 1008.2456 5027.1181 -0.0078 +8.2495 +33.0249 

11 992.6471 4993.6484 -0.0005 -8.2476 -0.0112 

12 992.5422 4997.4033 +0.0008 -8.2510 +3.7452 

13 992.3802 5003.4051 +0.0026 -8.2508 +9.7492 

14 992.2205 5009.3922 +0.0025 -8.2487 +15.7384 

15 992.0559 5015.3918 +0.0027 -8.2511 +21.7403 

16 991.8924 5021.3725 +0.0021 -8.2530 +27.7232 

17 991.7568 5026.5804 -0.0015 -8.2479 +32.9329 

101 1009.1300 4993.9520 
 

+8.2375 -0.1530 

102 1008.2345 5027.2857 
 

+8.2429 +33.1927 

103 992.6359 4993.5337 
 

-8.2619 -0.1255 

104 991.7464 5026.9215 
 

-8.2490 +33.2741 
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8.3.3 Výsledky 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení hlavních geometrických parametrů 

jeřábové dráhy – rozchodu, směrového uspořádání kolejnic, výškového uspořádání 

kolejnic a rovnoběžnosti narážek v pravém úhlu k podélné ose dráhy. Vychází se z hodnot 

kolmice 𝑘𝑃1, staničení 𝑠𝑡𝑃1 a z výškových úchylek 𝑑𝑧𝑃1 uvedených v Tabulka 19 na straně 

56, pro levou kolejnici z bodů č. 11 – 17 a pro pravou kolejnici z bodů č. 1 – 7. 

Rozchod jeřábové dráhy 

Hodnota rozchodu jeřábové dráhy 𝑆𝑃1 (viz Tabulka 20) je vypočtena z hodnoty délky 

kolmice 𝑘𝑃1 uvedené v Tabulka 19 na straně 56 jako součet absolutních hodnot 

protilehlých bodů levé a pravé kolejnice kolmo na osu dráhy. Současně je vypočtena 

úchylka rozchodu 𝑢𝑃1 jako rozdíl rozchodu a rozchodu výrobního 

𝑢𝑃1 = 𝑆𝑃1 − 𝑆𝑉 . 

Tabulka 20 - Podlaha – rozchody a úchylky rozchodů 

Body 

L – P 

Kolmice 

L kolej 

 

|𝒌𝑷𝟏| 

Kolmice 

P kolej 

 

|𝒌𝑷𝟏| 

Rozchod 

 

 

𝑺𝑷𝟏 

Výrobní 

rozchod 

 

𝑺𝑽 

Úchylka 

rozchodu 

 

𝒖𝑷𝟏 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 – 1 8247.6 8247.2 16494.8 

16500 

-5.2 

12 – 2 8251.0 8249.9 16500.9 +0.9 

13 – 3 8250.8 8251.5 16502.3 +2.3 

14 – 4 8248.7 8251.9 16500.6 +0.6 

15 – 5 8251.1 8248.4 16499.5 -0.5 

16 – 6 8253.0 8251.1 16504.1 +4.1 

17 – 7 8247.9 8249.5 16497.4 -2.6 

 

Směrové uspořádání kolejnic 

Hodnoty směrového uspořádání levé kolejnice 𝑆𝑆1𝐿 a pravé kolejnice 𝑆𝑆1𝑃 (viz Tabulka 21 

na straně 58) jsou vypočteny z hodnoty délky kolmice 𝑘𝑃1 uvedené v Tabulka 19 na straně 

56 jako rozdíl absolutních hodnot délek těchto kolmic a délky poloviny výrobního 

rozchodu 𝑆𝑉 

𝑆𝑆1𝐿 = 𝑆𝑆1𝑃 = |𝑘𝑃1| −
𝑆𝑉

2
  . 

(8.5) 

(8.6) 
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Kontrolně je vypočtena úchylka rozchodu 𝑢𝑃1 jako součet hodnot rozdílů směrového 

uspořádání protilehlých bodů 

𝑢𝑃1 = 𝑆𝑆1𝐿 + 𝑆𝑆1𝑃 . 

Tabulka 21 - Podlaha – směrové uspořádání kolejnic 

Bod 

L 

Kolmice 

L kolej 

 

|𝒌𝑷𝟏| 

Výrobní 

rozchod/2 

 

𝑺𝑽/𝟐 

Rozdíl 

 

 

𝑺𝑺𝟏𝑳 

Bod 

P 

Kolmice 

P kolej 

 

|𝒌𝑷𝟏| 

Výrobní 

rozchod/2 

 

𝑺𝑽/𝟐 

Rozdíl 

 

 

𝑺𝑺𝟏𝑷 

Úchylka 

rozchodu 

 

𝒖𝑷𝟏 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 8247.6 

8250 

-2.4 1 8247.2 

8250 

-2.8 -5.2 

12 8251.0 +1.0 2 8249.9 -0.1 +0.9 

13 8250.8 +0.8 3 8251.5 +1.5 +2.3 

14 8248.7 -1.3 4 8251.9 +1.9 +0.6 

15 8251.1 +1.1 5 8248.4 -1.6 -0.5 

16 8253.0 +3.0 6 8251.1 +1.1 +4.1 

17 8247.9 -2.1 7 8249.5 -0.5 -2.6 

 

Výškové uspořádání kolejnic 

Hodnoty výškového uspořádání levé kolejnice 𝑢𝑁1𝐿 a pravé kolejnice 𝑢𝑁1𝑃 (viz Tabulka 

22) jsou dány hodnotou výškové úchylky 𝑑𝑧𝑃1 uvedené v Tabulka 19 na straně 56. 

Výškové rozdíly 𝑢𝑁𝑃𝑃1 v dané příčné rovině jsou vypočteny z rozdílu protilehlých úchylek 

𝑢𝑁𝑃𝑃1 = 𝑢𝑁1𝐿 − 𝑢𝑁1𝑃 . 

Tabulka 22 - Podlaha – výškové uspořádání kolejnic 

Bod 

L 

Výšková úchylka 

 

𝒖𝑵𝟏𝑳 
Bod 

P 

Výšková úchylka 

 

𝒖𝑵𝟏𝑷 

Výškový rozdíl 

v příčné rovině 

𝒖𝑵𝑷𝑷𝟏 

[mm] [mm] [mm] 

11 -0.5 1 +0.6 -1.1 

12 +0.8 2 +5.2 -4.4 

13 +2.6 3 +0.5 +2.1 

14 +2.5 4 +1.4 +1.1 

15 +2.7 5 -0.8 +3.5 

16 +2.1 6 -7.7 +9.8 

17 -1.5 7 -7.8 +6.3 

(8.7) 

(8.8) 
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Rovnoběžnost narážek v pravém úhlu k podélné ose dráhy 

Hodnoty rovnoběžnosti narážek v pravém úhlu k podélné ose dráhy 𝐹𝑃1 (viz Tabulka 23) 

jsou dány rozdílem hodnot staničení 𝑠𝑡𝑃1 protilehlých bodů č. 101 a 103, č. 102 a 104 

uvedené v Tabulka 19 na straně 56 

𝐹𝑃1−𝑎 = 𝑠𝑡𝑃1(103) − 𝑠𝑡𝑃1(101) , 

𝐹𝑃1−𝑏 = 𝑠𝑡𝑃1(104) − 𝑠𝑡𝑃1(102) . 

Tabulka 23 - Podlaha – rovnoběžnost narážek 

Body 

L – P 

Staničení 

L kolej 

 

𝒔𝒕𝑷𝟏 

Staničení 

P kolej 

 

𝒔𝒕𝑷𝟏 

Úchylka 

rovnoběžnosti narážek 

 

𝑭𝑷𝟏 

[mm] [mm] [mm] 

103 – 101 -125.5 -153.0 +27.5 

104 – 102 33274.1 33192.7 +81.4 

 

8.4 Prostorová polární síť – kolejnice – LEICA TCRP 1201+ 

Použité přístroje: 2x totální stanice LEICA TCRP 1201+ (viz Tabulka 6 na straně 28) 

– přesnost úhlová  𝑚𝜑 = 0.3 𝑚𝑔𝑜𝑛 , 

– přesnost délková 𝑚𝑇 = 1 𝑚𝑚 + 1.5 𝑝𝑝𝑚 .   

Tolerance rozchodu: 𝑇𝑠 = 5.1 𝑚𝑚 (viz Tabulka 5 na straně 26). 

Tolerance výšky: 𝑇𝑣 = 10 𝑚𝑚 (viz Tabulka 5 na straně 26). 

Součinitel konfidence: 𝑡 = 2 . 

8.4.1 Rozbory přesnosti 

Rozbory přesnosti pro zaměření jeřábové dráhy se stanovisky na temenech kolejnic 

vycházejí ze stejných hodnot jako při zaměření z podlahy. Požadované mezní odchylky 

a střední chyby jsou totožné a jejich výpočet byl proveden v kapitole 8.3.1. 

Výpočet přesnosti před měřením volné prostorové polární sítě byl opět proveden 

v programu PrecisPlanner 3D. Po načtení TXT souboru přibližných souřadnic (uvedeno 

v Příloha 16) a TXT souboru měřených parametrů (viz Příloha 17), jehož grafický výstup 

(8.9) 

(8.10) 
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je součástí Obr. 42, bylo provedeno zadání přesností jednotlivých měřených veličin a poté 

výpočet modelu (protokol viz Příloha 18). 

 

Obr. 42 - PrecisPlanner 3D – kolejnice – schéma měření ve dvou skupinách 

Pro dodržení požadovaných středních chyb bylo potřeba zjistit, v kolika skupinách je 

potřeba body jeřábové dráhy měřit. Pro prvotní určení bylo zvoleno měření co možná 

nejjednodušší a to v jedné skupině. Výsledky vypočteného modelu, souřadnice a jejich 

střední chyby jsou uvedeny na Obr. 43. 

 

Obr. 43 - PrecisPlanner 3D – kolejnice – výsledky měření v jedné skupině 
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Za použití kovarianční matice byly vypočteny mezi příslušnými body střední chyby 

rozchodů, které jsou uvedeny v následující Tabulka 24. 

Tabulka 24 - Kolejnice – střední chyby rozchodů – měření v jedné skupině 

Rozchod 

mezi body 

Apriorní střední 

chyba délky 

[mm] 

Požadovaná střední 

chyba délky 𝒎𝒔𝟎 

[mm] 

11 – 1 0.79 

0.72 15 – 5 0.90 

17 – 7 0.88 

Jak je patrno z Tabulka 24 apriorní střední chyba délky je větší než požadovaná 

střední chyba, proto je nutné zvýšit počet měření na dvě skupiny. Výsledky měření ve dvou 

skupinách jsou vyobrazeny na Obr. 44.  

 

Obr. 44 - PrecisPlanner 3D – kolejnice – výsledky měření ve dvou skupinách 

Opět byly vypočteny mezi příslušnými body střední chyby rozchodů (viz Tabulka 25). 

Tabulka 25 - Kolejnice – střední chyby rozchodů – měření ve dvou skupinách 

Rozchod 

mezi body 

Apriorní střední 

chyba délky 

[mm] 

Požadovaná střední 

chyba délky 𝒎𝒔𝟎 

[mm] 

11 – 1 0.53 

0.72 15 – 5 0.58 

17 – 7 0.58 
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Jak je patrno z Tabulka 25 na straně 61 apriorní střední chyba délky je menší než 

požadovaná střední chyba délky 𝑚𝑠0 = 0.72 𝑚𝑚. Na Obr. 44 na straně 61 jsou vidět 

v posledním sloupci apriorní střední chyby určení výšek jednotlivých bodů 

(max. 0.33 mm), které rovněž vyhovují podmínce, že jsou menší než požadovaná střední 

chyba výšky 𝑚𝑣0 = 1.41 𝑚𝑚. Měření bude provedeno ve dvou skupinách. 

8.4.2 Výpočet 

Veškeré výpočty jsou opět provedeny v programu Groma se stejným postupem jako 

při zaměření polární sítě z podlahy haly. V Příloha 19 jsou uvedeny odchylky 

horizontálního úhlu, vertikálního úhlu a šikmé délky mezi měřením v I. a II. poloze 

dalekohledu ze souborů vyexportovaných dat z totálních stanic. 

Soubory načtených měřených hodnot rozdělených po jednotlivých stanoviscích 

č. 4005 a č. 4006 (rozložení bodů viz Obr. 33 na straně 41) byly zpracovány funkcí 

„Zpracování zápisníku“, přičemž nebylo zjištěno žádné chybné měření. Vyrovnané 

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

zprůměrovány a uloženy (viz Obr. 45). Výsledné protokoly jsou uloženy v Příloha 20 

pro stanovisko č. 4005 a v Příloha 21 pro stanovisko č. 4006.  

 

Obr. 45 - Vyrovnaná měření – stan. č. 4005 a č. 4006 
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Následně byl proveden výpočet „Vyrovnání sítě“. Výstupem je výsledný seznam 

vyrovnaných souřadnic a výšek jednotlivých bodů, výpočetní protokol (viz Příloha 22) 

a grafické zpracování elips chyb jednotlivých bodů, které je znázorněno na Obr. 46. 

 

Obr. 46 - Kolejnice – vyrovnání sítě – elipsy chyb 

 

V následující Tabulka 26 na straně 64 je uveden výsledný seznam vypočtených bodů, 

jejich vyrovnané souřadnice Y, X, Z, aposteriorní střední souřadnicové chyby z vyrovnání 

volné prostorové sítě a u bodů použitých při výpočtu přesnosti před měřením apriorní 
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střední souřadnicové chyby z programu PrecisPlanner 3D. Jak je patrno, žádná aposteriorní 

střední souřadnicová chyba není větší než plánovaná apriorní střední souřadnicová chyba. 

Tabulka 26 - Kolejnice – vyrovnání sítě – souřadnice bodů a střední chyby 

Číslo 

bodu 

Y 

Aposteriorní 

střední 

chyba 

my 

Apriorní 

střední 

chyba 

s(x) 

X 

Aposteriorní 

střední 

chyba 

mx 

Apriorní 

střední 

chyba 

s(y) 

Z 

Aposteriorní 

střední 

chyba 

mz 

Apriorní 

střední 

chyba 

s(z) 

[m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] [m] [mm] [mm] 

4005 999.9999 0.08 0.20 5000.0001 0.09 0.22 10.0000 0.05 0.16 

4006 1016.5008 0.08 0.20 5000.0001 0.09 0.22 10.0012 0.05 0.16 

4007 1015.4923 0.07 
 

4972.3531 0.20 
 

10.1768 0.19 
 

4008 999.6294 0.08 
 

4972.6682 0.19 
 

10.2020 0.19 
 

1 1015.8977 0.10 0.30 4974.8671 0.24 0.43 9.8490 0.18 0.33 

2 1015.9930 0.09 
 

4978.6815 0.19 
 

9.8537 0.17 
 

3 1016.1403 0.08 
 

4984.6933 0.13 
 

9.8492 0.15 
 

4 1016.2858 0.08 
 

4990.6762 0.09 
 

9.8502 0.13 
 

5 1016.4325 0.08 0.38 4996.8599 0.08 0.37 9.8490 0.09 0.33 

6 1016.5755 0.09 
 

5002.6837 0.11 
 

9.8413 0.08 
 

7 1016.7004 0.10 0.35 5007.8745 0.16 0.39 9.8384 0.12 0.33 

11 999.4073 0.11 0.30 4975.2461 0.24 0.43 9.8478 0.18 0.33 

12 999.4952 0.10 
 

4979.0026 0.19 
 

9.8492 0.17 
 

13 999.6412 0.09 
 

4985.0051 0.13 
 

9.8510 0.15 
 

14 999.7881 0.08 
 

4990.9919 0.09 
 

9.8510 0.13 
 

15 999.9314 0.08 0.38 4996.9939 0.08 0.37 9.8522 0.09 0.33 

16 1000.0746 0.09 
 

5002.9752 0.12 
 

9.8505 0.09 
 

17 1000.2060 0.10 0.35 5008.1834 0.17 0.39 9.8461 0.12 0.33 

101 1015.8839 0.10 
 

4974.7042 0.24 
    

102 1016.6978 0.10 
 

5008.0426 0.17 
    

103 999.3922 0.11 
 

4975.1331 0.24 
    

104 1000.2132 0.10 
 

5008.5246 0.17 
    

Z vyrovnaného seznamu souřadnic bodů na jednotlivých kolejnicích byla zjištěna 

ideální osa jeřábové dráhy pomocí funkce „Výpočet vyrovnávací přímky“, stejným 

postupem jako při zaměření z pozice podlahy v kapitole 8.3.2 – vše v Příloha 23. 

Funkcí „Ortogonální vytyčovací prvky“ programu Groma bylo vypočteno staničení 

a kolmice všech podrobných bodů vzhledem k ideální ose jeřábové dráhy. Staničení bodů 

vyjadřuje vzdálenost jednotlivých podpor dráhy, u narážek po výpočtu rozdílu jejich 

staničení rovnoběžnost v pravém úhlu k podélné ose. Kolmice vyjadřuje vzdálenost bodu 

od ideální osy ve směru rozchodu dráhy. Protokol o výpočtu ortogonálních prvků je uložen 

v Příloha 24.  
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Na závěr byl proveden výpočet výškových úchylek 𝑑𝑧𝑃2 bodů jeřábové dráhy 

z vyrovnaných výšek jednotlivých bodů z vyrovnání volné sítě. Ze všech výšek 

podrobných bodů č. 1 – 17 byl spočten aritmetický průměr, který byl následně od každé 

jednotlivé výšky odečten. Výsledný protokol je uložen v Příloha 25. 

V následující Tabulka 27 jsou uvedeny veškeré předchozí vypočtené hodnoty bodů 

na kolejnicích (body č. 1 – 17) a narážkách (body č. 101 – 104) tj. souřadnice Y a X, 

výškové úchylky 𝑑𝑧𝑃2 a ortogonální prvky (kolmice 𝑘𝑃2 a staničení 𝑠𝑡𝑃2). 

Tabulka 27 - Kolejnice – seznam souřadnic a ortogonálních prvků podrobných bodů 

Číslo bodu 

Y 

 

X 

 

Úchylka 

výšková 

𝒅𝒛𝑷𝟐 

Kolmice 

 

𝒌𝑷𝟐 

Staničení 

 

𝒔𝒕𝑷𝟐 

[m] [m] [m] [m] [m] 

1 1015.8977 4974.8671 +0.0005 +8.2471 +0.0104 

2 1015.9930 4978.6815 +0.0052 +8.2499 +3.8260 

3 1016.1403 4984.6933 +0.0007 +8.2514 +9.8396 

4 1016.2858 4990.6762 +0.0017 +8.2518 +15.8243 

5 1016.4325 4996.8599 +0.0005 +8.2485 +22.0097 

6 1016.5755 5002.6837 -0.0072 +8.2503 +27.8353 

7 1016.7004 5007.8745 -0.0101 +8.2493 +33.0276 

11 999.4073 4975.2461 -0.0007 -8.2477 -0.0105 

12 999.4952 4979.0026 +0.0007 -8.2509 +3.7471 

13 999.6412 4985.0051 +0.0025 -8.2504 +9.7513 

14 999.7881 4990.9919 +0.0025 -8.2487 +15.7399 

15 999.9314 4996.9939 +0.0037 -8.2510 +21.7437 

16 1000.0746 5002.9752 +0.0020 -8.2528 +27.7267 

17 1000.2060 5008.1834 -0.0024 -8.2477 +32.9365 

101 1015.8839 4974.7042 
 

+8.2372 -0.1527 

102 1016.6978 5008.0426 
 

+8.2426 +33.1956 

103 999.3922 4975.1331 
 

-8.2600 -0.1238 

104 1000.2132 5008.5246 
 

-8.2488 +33.2778 
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8.4.3 Výsledky 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení hlavních geometrických parametrů 

jeřábové dráhy – rozchodu, směrového uspořádání kolejnic, výškového uspořádání 

kolejnic a rovnoběžnosti narážek v pravém úhlu k podélné ose dráhy. Vychází se z hodnot 

kolmice 𝑘𝑃2, staničení 𝑠𝑡𝑃2 a z výškových úchylek 𝑑𝑧𝑃2 v Tabulka 27 na straně 65, 

pro levou kolejnici z bodů č. 11 – 17, pro pravou kolejnici z bodů č. 1 – 7. 

Rozchod jeřábové dráhy: 

Hodnota rozchodu jeřábové dráhy 𝑆𝑃2 (viz Tabulka 28) je vypočtena z hodnoty délky 

kolmice 𝑘𝑃2 uvedené v Tabulka 27 na straně 65 jako součet absolutních hodnot 

protilehlých bodů levé a pravé kolejnice kolmo na osu dráhy. Současně je vypočtena 

úchylka rozchodu 𝑢𝑃2 jako rozdíl rozchodu a rozchodu výrobního 

𝑢𝑃2 = 𝑆𝑃2 − 𝑆𝑉 . 

Tabulka 28 - Kolejnice – rozchody a úchylky rozchodů 

Body 

L – P 

Kolmice 

L kolej 

 

|𝒌𝑷𝟐| 

Kolmice 

P kolej 

 

|𝒌𝑷𝟐| 

Rozchod 

 

 

𝑺𝑷𝟐 

Výrobní 

rozchod 

 

𝑺𝑽 

Úchylka 

rozchodu 

 

𝒖𝑷𝟐 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 – 1 8247.7 8247.1 16494.8 

16500 

-5.2 

12 – 2 8250.9 8249.9 16500.8 +0.8 

13 – 3 8250.4 8251.4 16501.8 +1.8 

14 – 4 8248.7 8251.8 16500.5 +0.5 

15 – 5 8251.0 8248.5 16499.5 -0.5 

16 – 6 8252.8 8250.3 16503.1 +3.1 

17 – 7 8247.7 8249.3 16497.0 -3.0 

 

Směrové uspořádání kolejnic: 

Hodnoty směrového uspořádání levé kolejnice 𝑆𝑆2𝐿 a pravé kolejnice 𝑆𝑆2𝑃 (viz Tabulka 29 

na straně 67) jsou vypočteny z hodnoty délky kolmice 𝑘𝑃2 uvedené v Tabulka 27 na straně 

65 jako rozdíl absolutních hodnot délek těchto kolmic a délky poloviny výrobního 

rozchodu 𝑆𝑉 

𝑆𝑆2𝐿 = 𝑆𝑆2𝑃 = |𝑘𝑃2| −
𝑆𝑉

2
  . 

(8.11) 

(8.12) 
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Kontrolně je vypočtena úchylka rozchodu 𝑢𝑃2 jako součet hodnot rozdílů směrového 

uspořádání protilehlých bodů 

𝑢𝑃2 = 𝑆𝑆2𝐿 + 𝑆𝑆2𝑃 . 

Tabulka 29 - Kolejnice – směrové uspořádání kolejnic 

Bod 

L 

Kolmice 

L kolej 

 

|𝒌𝑷𝟐| 

Výrobní 

rozchod/2 

 

𝑺𝑽/𝟐 

Rozdíl 

 

 

𝑺𝑺𝟐𝑳 

Bod 

P 

Kolmice 

P kolej 

 

|𝒌𝑷𝟐| 

Výrobní 

rozchod/2 

 

𝑺𝑽/𝟐 

Rozdíl 

 

 

𝑺𝑺𝟐𝑷 

Úchylka 

rozchodu 

 

𝒖𝑷𝟐 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 8247.7 

8250 

-2.3 1 8247.1 

8250 

-2.9 -5.2 

12 8250.9 +0.9 2 8249.9 -0.1 +0.8 

13 8250.4 +0.4 3 8251.4 +1.4 +1.8 

14 8248.7 -1.3 4 8251.8 +1.8 +0.5 

15 8251.0 +1.0 5 8248.5 -1.5 -0.5 

16 8252.8 +2.8 6 8250.3 +0.3 +3.1 

17 8247.7 -2.3 7 8249.3 -0.7 -3.0 

 

Výškové uspořádání kolejnic: 

Hodnoty výškového uspořádání levé kolejnice 𝑢𝑁2𝐿 a pravé kolejnice 𝑢𝑁2𝑃 (viz Tabulka 

30) jsou dány hodnotou výškové úchylky 𝑑𝑧𝑃2 uvedené v Tabulka 27 na straně 65. 

Výškové rozdíly 𝑢𝑁𝑃𝑃2 v dané příčné rovině jsou vypočteny z rozdílu protilehlých úchylek 

𝑢𝑁𝑃𝑃2 = 𝑢𝑁2𝐿 − 𝑢𝑁2𝑃 . 

Tabulka 30 - Kolejnice – výškové uspořádání kolejnic 

Bod 

L 

Výšková úchylka 

 

𝒖𝑵𝟐𝑳 
Bod 

P 

Výšková úchylka 

 

𝒖𝑵𝟐𝑷 

Výškový rozdíl 

v příčné rovině 

𝒖𝑵𝑷𝑷𝟐 

[mm] [mm] [mm] 

11 -0.7 1 +0.5 -1.2 

12 +0.7 2 +5.2 -4.5 

13 +2.5 3 +0.7 +1.8 

14 +2.5 4 +1.7 +0.8 

15 +3.7 5 +0.5 +3.2 

16 +2.0 6 -7.2 +9.2 

17 -2.4 7 -10.1 +7.7 

(8.13) 

(8.14) 
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Rovnoběžnost narážek v pravém úhlu k podélné ose dráhy: 

Hodnoty rovnoběžnosti narážek v pravém úhlu k podélné ose dráhy 𝐹𝑃2 (viz Tabulka 31) 

jsou dány rozdílem hodnot staničení 𝑠𝑡𝑃2 protilehlých bodů č. 101 a 103, č. 102 a 104 

uvedené v Tabulka 27 na straně 65  

𝐹𝑃2−𝑎 = 𝑠𝑡𝑃2(103) − 𝑠𝑡𝑃2(101) , 

𝐹𝑃2−𝑏 = 𝑠𝑡𝑃2(104) − 𝑠𝑡𝑃2(102) . 

Tabulka 31 - Kolejnice – rovnoběžnost narážek 

Body 

L – P 

Staničení 

L kolej 

 

𝒔𝒕𝑷𝟐 

Staničení 

P kolej 

 

𝒔𝒕𝑷𝟐 

Úchylka 

rovnoběžnosti narážek 

 

𝑭𝑷𝟐 

[mm] [mm] [mm] 

103 – 101 -123.8 -152.7 +28.9 

104 – 102 33277.8 33195.6 +82.2 

 

  

(8.15) 

(8.16) 
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9 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

V této kapitole jsou porovnány výsledky jednotlivých měření geometrickou nivelací, 

ručním laserovým dálkoměrem, metodou prostorové polární sítě se stanovisky 

na úrovni podlahy haly a metodou prostorové polární sítě se stanovisky na temenech 

kolejnic. Výpočty a vyhodnocení výsledků jednotlivých metod bylo provedeno 

v předchozích kapitolách. 

9.1 Rozchod jeřábové dráhy 

Rozchod jeřábové dráhy byl určen ze tří zaměření – ručním laserovým dálkoměrem 

a oběma prostorovými polárními sítěmi. Porovnání výsledků je součástí následující 

Tabulka 32. Rozchody zaměřené a vypočtené z polárních sítí se liší v maximu na bodech 

16 – 6, kde rozdíl činí 1.0 mm. Rozchody zaměřené ručním laserovým dálkoměrem jsou 

brány z hlediska přesnosti jako kontrolní. K výsledné hodnotě rozchodu 𝑆𝑣𝑦𝑠 , která byla 

vypočtena aritmetickým průměrem z délek rozchodů 𝑆𝑃1 a 𝑆𝑃2 z polárních sítí, je 

maximální odchylka od tohoto zaměření 0.6 mm na bodech 16 – 6. 

Tabulka 32 - Porovnání výsledků – rozchod dráhy 

Body 

L – P 

Ruční laserový 

dálkoměr 

Polární síť 

podlaha 

Polární síť 

kolejnice 

Výsledná 

hodnota 

Rozchod 

 

𝑺𝑫 

Úchylka 

rozchodu 

𝒖𝑫 

Rozchod 

 

𝑺𝑷𝟏 

Úchylka 

rozchodu 

𝒖𝑷𝟏 

Rozchod 

 

𝑺𝑷𝟐 

Úchylka 

rozchodu 

𝒖𝑷𝟐 

Rozchod 

 

𝑺𝒗𝒚𝒔 

Úchylka 

rozchodu 

𝑨 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 – 1 16495.0 -5.0 16494.8 -5.2 16494.8 -5.2 16494.8 -5.2 

12 – 2 16500.5 +0.5 16500.9 +0.9 16500.8 +0.8 16500.9 +0.9 

13 – 3 16502.0 +2.0 16502.3 +2.3 16501.8 +1.8 16502.1 +2.1 

14 – 4 16500.5 +0.5 16500.6 +0.6 16500.5 +0.5 16500.6 +0.6 

15 – 5 16499.5 -0.5 16499.5 -0.5 16499.5 -0.5 16499.5 -0.5 

16 – 6 16503.0 +3.0 16504.1 +4.1 16503.1 +3.1 16503.6 +3.6 

17 – 7 16497.5 -2.5 16497.4 -2.6 16497.0 -3.0 16497.2 -2.8 

9.2 Směrové uspořádání kolejnic 

Směrové uspořádání kolejnic jeřábové dráhy bylo určeno ze dvou zaměření 

prostorovými polárními sítěmi. Porovnání výsledků je součástí následující Tabulka 33 

na straně 70. Směrové uspořádání jednotlivých kolejnic L a P vypočtené z polárních sítí se 

liší v maximu na bodě 6, kde rozdíl činí 0.8 mm. Výsledná hodnota rozdílu 𝐵 byla 

vypočtena aritmetickým průměrem z rozdílů 𝑆𝑆1𝐿 a 𝑆𝑆2𝐿 pro kolejnici L a aritmetickým 

průměrem z rozdílů 𝑆𝑆1𝑃 a 𝑆𝑆2𝑃 pro kolejnici P. 
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Tabulka 33 - Porovnání výsledků – směrové uspořádání kolejnic 

Bod 

L 

Polární 

síť 

podlaha 

Polární 

síť 

kolejnice 

Výsledná 

hodnota 
Bod 

P 

Polární 

síť 

podlaha 

Polární 

síť 

kolejnice 

Výsledná 

hodnota 

Rozdíl 

𝑺𝑺𝟏𝑳 

Rozdíl 

𝑺𝑺𝟐𝑳 

Úchylka 

𝑩 

Rozdíl 

𝑺𝑺𝟏𝑷 

Rozdíl 

𝑺𝑺𝟐𝑷 

Úchylka 

𝑩 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 -2.4 -2.3 -2.4 1 -2.8 -2.9 -2.8 

12 +1.0 +0.9 +1.0 2 -0.1 -0.1 -0.1 

13  +0.8 +0.4 +0.6 3 +1.5 +1.4 +1.5 

14 -1.3 -1.3 -1.3 4 +1.9 +1.8 +1.9 

15 +1.1 +1.0 +1.1 5 -1.6 -1.5 -1.6 

16 +3.0 +2.8 +2.9 6 +1.1 +0.3 +0.7 

17 -2.1 -2.3 -2.2 7 -0.5 -0.7 -0.6 

9.3 Výškové uspořádání kolejnic 

Výškové uspořádání kolejnic podél celé jeřábové dráhy bylo určeno ze tří zaměření – 

geometrickou nivelací a oběma prostorovými polárními sítěmi. Porovnání výsledků je 

součástí následující Tabulka 34. Výškové uspořádání jednotlivých kolejnic L a P 

vypočtené z polárních sítí se vzhledem k výsledkům geometrické nivelace liší v maximu 

na bodě 7, kde rozdíl činí 2.4 mm. Výsledná hodnota úchylky 𝐶 byla zvolena jako hodnota 

𝑢𝑁 , která byla vyhodnocena z geometrické nivelace coby přesnější metody. 

Tabulka 34 - Porovnání výsledků – výškové uspořádání kolejnic podél celé dráhy 

Bod 

L 

Nivelace 

Polární 

síť 

podlaha 

Polární 

síť 

kolejnice 

Výsledná 

hodnota 
Bod 

P 

Nivelace 

Polární 

síť 

podlaha 

Polární 

síť 

kolejnice 

Výsledná 

hodnota 

Úchylka 

𝒖𝑵 

Úchylka 

𝒖𝑵𝟏𝑳 

Úchylka

 𝒖𝑵𝟐𝑳 

Úchylka 

 𝑪 

Úchylka 

𝒖𝑵 

Úchylka

 𝒖𝑵𝟏𝑷 

Úchylka

 𝒖𝑵𝟐𝑷 

Úchylka 

 𝑪 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

11 -0.9 -0.5 -0.7 -0.9 1 +0.4 +0.6 +0.5 +0.4 

12 +0.6 +0.8 +0.7 +0.6 2 +5.0 +5.2 +5.2 +5.0 

13  +2.3 +2.6 +2.5 +2.3 3 +0.3 +0.5 +0.7 +0.3 

14 +1.9 +2.5 +2.5 +1.9 4 +1.0 +1.4 +1.7 +1.0 

15 +3.5 +2.7 +3.7 +3.5 5 -0.2 -0.8 +0.5 -0.2 

16 +2.4 +2.1 +2.0 +2.4 6 -6.9 -7.7 -7.2 -6.9 

17 -1.4 -1.5 -2.4 -1.4 7 -7.7 -7.8 -10.1 -7.7 
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Výškové rozdíly v příčné rovině měřené protilehle pod pravým úhlem k ose dráhy 

byly určeny z výškových úchylek kolejnic podél celé dráhy (viz předchozí Tabulka 34 

na straně 70). Porovnání výsledků je součástí následující Tabulka 35. Výškové uspořádání 

jednotlivých kolejnic L a P vypočtené z polárních sítí se vzhledem k výsledkům 

geometrické nivelace liší v maximu na bodech 17 – 7, kde rozdíl činí 1.4 mm. Výsledná 

hodnota úchylky 𝐸 byla zvolena jako hodnota 𝑢𝑁𝑃 , která byla vyhodnocena z geometrické 

nivelace coby přesnější metody. 

Tabulka 35 - Porovnání výsledků – výškové uspořádání kolejnic v příčné rovině 

Body 

L – P 

Nivelace 
Polární síť 

podlaha 

Polární síť 

kolejnice 

Výsledná 

hodnota 

Úchylka 

𝒖𝑵𝑷 

Úchylka 

𝒖𝑵𝑷𝑷𝟏 

Úchylka 

 𝒖𝑵𝑷𝑷𝟐 

Úchylka 

 𝑬 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

11 – 1 -1.3 -1.1 -1.2 -1.3 

12 – 2 -4.4 -4.4 -4.5 -4.4 

13 – 3 +2.0 +2.1 +1.8 +2.0 

14 – 4 +0.9 +1.1 +0.8 +0.9 

15 – 5 +3.7 +3.5 +3.2 +3.7 

16 – 6 +9.3 +9.8 +9.2 +9.3 

17 – 7 +6.3 +6.3 +7.7 +6.3 

9.4 Rovnoběžnost narážek v pravém úhlu k podélné ose dráhy 

Rovnoběžnost koncových narážek byla určena ze dvou zaměření prostorovými 

polárními sítěmi. Porovnání výsledků je součástí následující Tabulka 36. Rovnoběžnost 

narážek jednotlivých kolejnic L a P vypočtená z polárních sítí se liší v maximu na bodech 

103 – 101, kde rozdíl činí 1.4 mm. Výsledná hodnota úchylky 𝐹 byla vypočtena 

aritmetickým průměrem z úchylek 𝐹𝑃1 a 𝐹𝑃2. 

Tabulka 36 - Porovnání výsledků – rovnoběžnost narážek 

Body 

L – P 

Polární síť podlaha Polární síť kolejnice Výsledná hodnota 

Úchylka 

𝑭𝑷𝟏 

Úchylka 

𝑭𝑷𝟐 

Úchylka 

𝑭 

[mm] [mm] [mm] 

103 – 101 +27.5 +28.9 +28.2 

104 – 102 +81.4 +82.2 +81.8 
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10 POROVNÁNÍ VÝSLEDNÝCH ÚCHYLEK S TOLERANCEMI DLE 

ČSN ISO 12488-1 

Porovnání výsledných úchylek jeřábové dráhy určených v předchozí kapitole 9 je 

provedeno v Tabulka 37. Překročené hodnoty tolerancí jsou vyznačeny v posledním 

sloupci popisem „Ano“. Úchylky směrového uspořádání přímosti na každé dva metry 

dráhy označené b jsou vypočteny podílem rozdílů sousedních polohových úchylek 

uvedených v Tabulka 33 na straně 70 a vzdáleností jednotlivých profilů. Obdobně byly 

vypočteny úchylky výškového uspořádání na každé dva metry dráhy označené c z rozdílů 

výškových úchylek podle Tabulka 34 na straně 70.  

Grafické znázornění úchylek jeřábové dráhy LEMONTA a porovnání s tolerancemi 

je vyobrazeno na Obr. 47 na straně 73 a závěrečná technická zpráva na Obr. 48 

na straně 74 a na Obr. 49 na straně 75. 

Tabulka 37 - Porovnání úchylek s tolerancemi dle ČSN ISO 12488-1 

Tolerance dle ČSN ISO 12488-1 – Třída 2 

Maximální 

zjištěná 

úchylka 

Překročení 

normy 

zn. Popis Grafické znázornění [mm] [mm] 

A Rozchod dráhy 

 

±5.1 -5.2 Ano 

B 
Směrové uspořádání 

– přímost 

 

±10 +2.9 Ne 

b 
Směrové uspořádání 

– přímost na 2 m 
1 -0.6 Ne 

C 
Výškové uspořádání 

k rovině 

 

±10 -7.7 Ne 

c 
Výškové uspořádání 

k rovině na 2 m 
2 -1.0 Ne 

E 
Výškové uspořádání 

v příčné rovině 

 

±10 +9.3 Ne 

F 

Tolerance 

rovnoběžnosti 

narážek  

±10 +81.8 Ano 
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Obr. 47 - Grafické znázornění úchylek a porovnání s tolerancemi dle ČSN ISO 12488-1 
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Obr. 48 - Technická zpráva – list č. 1 
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Obr. 49 - Technická zpráva – list č. 2 
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11 ZÁVĚR 

Záměrem této diplomové práce bylo určení prostorových parametrů jeřábové dráhy 

firmy LEMONTA s. r. o. v Sokolově, porovnání výsledných úchylek s povolenými 

tolerancemi dle platné normy ČSN ISO 12488-1, vyhotovení grafického protokolu 

pro případnou rektifikaci a vypracování technické zprávy. Hlavním cílem bylo porovnání 

výsledků, efektivity a celkové náročnosti tří různých měření. 

Před vlastním měřením byla provedena rekognoskace terénu, dohoda s objednatelem 

prací o odstavení jeřábové dráhy, naplnění požadavků bezpečnosti práce a plánování 

přesnosti před měřením pro volbu měřících přístrojů a měřických postupů. Plánování 

přesnosti proběhlo v programu PrecisPlanner 3D, ve kterém je možno, kromě vypočtených 

středních chyb, na základě kovarianční matice, provést výpočet přesností odvozených 

veličin, v našem případě rozchodu jeřábové dráhy. 

Zaměření jeřábové dráhy bylo provedeno dne 15. 1. 2017 měřickou skupinou 

Ing. Josef Radek (ÚOZI), Ing. Michal Markiv a Bc. Stanislav Fischer (autor diplomové 

práce) metodou dvou prostorových polárních sítí – první polární sítí se stanovisky 

na podlaze haly a druhou polární sítí se stanovisky na temenech kolejnic. Poměrně 

nepříznivé světelné podmínky byly eliminovány programovým vybavením použitých 

univerzálních měřících přístrojů LEICA TCRP 1201+ jako je funkce ATR a automatické 

měření bodů ve skupinách. Pro centraci odrazného hranolu na měřené body byla použita 

speciální středící podložka s trnem, umožňující rychlé a přesné umístění odrazného hranolu 

na temeno kolejnice bez nutnosti vyznačení měřených bodů. Následně byla provedena 

geometrická nivelace digitálním nivelačním přístrojem LEICA DNA 03 s měřením 

na invarovou kódovou lať a kontrolní zaměření rozchodů dráhy ručním laserovým 

dálkoměrem DISTO D8. Veškerá měření proběhla bez výrazných komplikací. 

Výpočty geometrických parametrů byly vyhotoveny v programu Groma a LGO 

a vypočtené úchylky ze všech tří měření byly porovnány, přičemž nebyly zjištěny žádné 

výrazné rozdíly. Výsledné polohové úchylky byly vypočteny aritmetickými průměry 

z výsledků prostorových polárních sítí, výsledné výškové úchylky z geometrické nivelace 

coby přesnější metody. Vyhotovený grafický protokol se znázorněním prostorových vztahů 

a se zvýrazněnými překročenými tolerancemi dle normy ČSN ISO 12488-1 a technická 

zpráva ověřená ÚOZI byly předány objednateli prací. 

Z hlediska porovnání přesností bylo ověřeno, že obě měření metodami prostorových 

polárních sítí, ať už s horizontací univerzálních měřících přístrojů na podlaze haly nebo 

na temenech kolejnic, vykazují nejen obdobné výsledky polohových úchylek, ale 

i výškových úchylek, srovnatelných s přesnostmi geometrické nivelace. Rozdíl je však 

v efektivnosti, celkové náročnosti a bezpečnosti práce. Při použití prostorové polární sítě se 
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stanovisky na podlaze haly se po kolejnici pochybuje pouze jeden člen měřické skupiny se 

středící podložkou a odrazným hranolem. Odpadá pracné, namáhavé a mnohdy nebezpečné 

vynášení měřických přístrojů a materiálu na jeřábovou dráhu. Většina jeřábových drah 

navíc bývá bez osazených provozních lávek nebo pouze s jednou provozní lávkou a není 

možnost horizontace měřících přístrojů a provádění zaměření z temena kolejnice. Rovněž 

z časového hlediska, kdy jsou požadavky na odstavení jeřábu co nejkratší, je tato metoda 

výrazně výhodnější. 

Vzhledem k poznatkům uvedeným v této diplomové práci doporučuji pro zaměření 

jeřábových drah metodu prostorové polární sítě se stanovisky na podlaze haly, jestliže to 

okolnosti a prostředí umožňují. 
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