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Anotace 

Náplní této diplomové práce je testování metod pro určení geometrických parametrů 

jeřábové dráhy pomocí laserového skenování, prostorové polární metody a prostorové polární 

metody s funkcí "hidden point", následná úprava naměřených dat, vyhodnocení použitých 

metod měření. 

 

Klíčová slova: jeřábová dráha, laserové skenování, hidden point, polární metoda, 

kolejnice 

 

 

 

Summary 

The content of this thesis is to test methods for determining the geometric parameters 

of the crane track using laser scanning, spatial polar polar method and spotial polar method 

with "hidden point", the post-treatment measurement data, evaluation of the of measurement 

methods. 

 

Keywords: crane track, laser scanning, hidden point, polar method, crane rail 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Zde bych chtěl poděkovat mému vedoucímu diplomové práce Ing. Jiřímu Pospíšilovi 

Ph.D. za připomínky, rady při vypracování mé diplomové práce a za zapůjčení přístrojového 

vybavení. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Tomáši Jirouškovi za rady a pomoc při zpracovávání 

dat ze skenerů. 



 

 

Obsah 

1. Úvod ......................................................................................................................... 7 

2. Jeřábové dráhy.......................................................................................................... 8 

3. Popis použitých metod zaměření............................................................................ 13 

3.1 Laserové skenování ............................................................................................ 13 

3.2 Prostorová polární metoda .................................................................................. 17 

3.3 Prostorová polární metoda s využitím funkce "hidden point" ................................ 18 

4. Přístrojové vybavení ............................................................................................... 20 

5. Lokalita................................................................................................................... 24 

6. Zaměření jeřábové dráhy ........................................................................................ 25 

6.1 Zaměření jeřábové dráhy prostorovou polární metodou ......................................... 25 

6.2 Zaměření jeřábové dráhy polární metodou s funkcí "hidden point" ....................... 25 

6.3. Zaměření jeřábové dráhy metodou laserového skenování ..................................... 26 

6.3.1 Skener Leica ScanStation C10 ............................................................................. 26 

6.3.2 Skener FARO Fokus 3D ...................................................................................... 27 

7. Zpracování dat ........................................................................................................ 28 

8. Protokol o zaměření geometrických parametrů jeřábové dráhy ............................. 31 

9. Zhodnocení metod .................................................................................................. 40 

10. Závěr ................................................................................................................... 41 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 43 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 44 

Seznam příloh ................................................................................................................ 44 

Seznam zdrojů ............................................................................................................... 45 

Příloha 1 Zápisník měřených bodů................................................................................ 46 

Příloha 2 Výpočetní protokol ........................................................................................ 49 



 

 

 

 

Seznam zkratek 

České:  

ČSN    Česká technická norma 

EN    Evropská norma 

OKD    Ostravsko-karvinské doly 

Cizojazyčné: 

ATR    Automatic Target Recognition 

CAD    Computer-aided design     

HP    Hidden Point 

ISO    International Organization for Standardization 

MS Excel   Microsoft Excel 

PDF     Portable Document Format 

PPM    Parts per million 

 

   



Bc. Jiří Dorda: Testování metod pro určení geometrických parametrů jeřábové dráhy 

2015   7 

1. Úvod 

Cílem diplomové práce bylo testování metod pro určení geometrických parametrů 

jeřábové dráhy na dole Darkov v Důlním závodu 1 společnosti OKD. Měření bylo provedeno 

pomocí laserových skenerů Leica ScanStation C10 a FARO FOCUS 3D a totální stanice 

Leica TS 30. 

Jeřábová dráha se nacházela v povrchovém skladu náhradních dílů. Jeřábová dráha 

měla nosnost 5 000 kg, délku 40 000 mm a rozchod 16 500 mm. Byly použité metody 

laserového skenování, prostorová polární metoda a polární metoda s funkcí „hidden point”.  

V úvodní části diplomové práce se seznámíme s legislativou pro zaměření 

geometrických parametrů jeřábové dráhy, kterou upravují české technické normy ČSN 73 

5130 a ČSN 73 2604.  

Další část práce se zaobírá popisem požitých metod zaměření, lokalitou a použitým 

přístrojovým vybavením. 

V diplomové práci je dále popsáno vlastní zaměření jeřábové dráhy pomocí totální 

stanice Leica TS 30 a pomocí laserových skenerů Leica ScanStation C10 a FARO FOCUS 

3D. 

V poslední části této práce je popis zpracování dat a to v počítačovém geodetickém 

programu Groma firmy Geoline a v grafických programech AutoCAD společnosti AutoDesk 

a MircoStation společnosti Bentley. Dále byly vytvořeny protokoly o zaměření 

geometrických parametrů jeřábové dráhy, zhodnocení použitých metod a závěr. 
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2. Jeřábové dráhy 

Jeřábová dráha je konstrukce určená na posunování jeřábů, tvořená nosníkovou 

konstrukcí s kolejnicemi nebo ocelovými nosníky podvěsných jeřábů, popř. samostatnou 

kolejí na podloží. Jeřáby jsou strojní zařízení, které slouží k přemisťování břemen zvedáním, 

otáčením a posunováním. Součástí jeřábové dráhy je i nutné příslušenství, hlavně nárazníky, 

lávky a výstupy, schodiště, žebříky, zábradlí atd..  

Dle [3] se konstrukce jeřábové dráhy dělí na mostové, portálové, poloportálové, 

konzolové, podvěsné, sloupové, věžové, vozové a lanové.  

Větev jeřábové dráhy je část konstrukce jeřábové dráhy, po níž jezdí pojezdová kola 

jeřábu. Pole větve jeřábové dráhy je část větve jeřábové dráhy mezi dvěma sousedními 

podporami, příp. s prodloužením nosníku za poslední podpěru.  

Rozchod jeřábové dráhy je vodorovná vzdálenost mezi svislými osami jeřábových 

kolejnic větví jeřábové dráhy mostových a portálových jeřábů, příp. vodorovná vzdálenost 

mezi osami vnějších větví u podvěsných jeřábů. 

 Výška jeřábové dráhy je svislá vzdálenost od úrovně země, resp. podlahy, při 

mostových, portálových a poloportálových jeřábů k úrovni hlavy kolejnice jeřábové dráhy.  

Průchozí lávka je lávka podél celé větve jeřábové dráhy, která je určena pro nouzový 

únik z kabiny nebo z koše jeřábu. 

 Revizní lávka je lávka v části větve jeřábové dráhy, která je určena ke kontrole, 

údržbě a opravám jeřábu.  

Revizní plošina je plošina v příčném směru jeřábové dráhy, která je určena ke 

kontrole, údržbě a opravám jeřábu.  

Nástupní plošina je plošina, která je určena pro přístup do kabiny nebo do koše 

jeřábu. 
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Měření geometrických parametrů jeřábových drah je v současné době upraveno 

následujícími normami: 

ČSN 73 5130  Jeřábové dráhy 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

pozemních a inženýrských staveb 

Mezní odchylky od projektovaných rozměrů a tvaru jeřábové dráhy stanoví ČSN EN 

1090-2 a ČSN 73 5130. 

Tabulka 1 Mezní úchylky dle [4]   

Kritérium Parametr 
Hodnota 

toleranční třída 1 toleranční třída 2 

Vodorovné úchylky 

Maximální úchylka kolejnice od 
projektované osy ve vodorovném 
směru 

  ±10 mm ±5 mm 

Maximální směrová úchylka 
kolejnice na délce pole 

větší z 
hodnot 

5 mm 3 mm 

1‰ 0.5‰ 

Rozchod kolejnic 

rozchod 
s≤16 m 

±10 mm ±5 mm 

rozchod 
s>16 m 

±[10+(s-16)/3] mm ±[5+(s-16)/4] mm 

Rozdíl vzdálenosti narážek od 
kolmice k podélné ose dráhy 

  s/1000 ale ≤10mm s/1000 ale ≤10mm 

Výškové úchylky 

Maximální úchylka pojezdové 
plochy kolejnice od vodorovné 
roviny 

  ±15 mm ±10 mm 

Maximální sklon kolejnice na 
délce pole 

větší z 
hodnot 

10 mm 10 mm 

2‰ 1‰ 

Maximální výškový rozdíl 
kolejnic v témže příčném řezu 

rozchod 
s≤10 m 

±20 mm ±10 mm 

rozchod 
s>10 m 

s/500 s/1000 

Rozdíl ve sklonu protějších 
kolejnic v jednom poli (na délce 
nosníku) 

  2‰ 1‰ 
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Četnost prohlídek (Tabulka 3) upravuje česká technická norma ČSN 73 2604 a to 

v závislosti na třídě následků poruchy konstrukce (Tabulka 2). 

Tabulka 2 Třída následků poruchy konstrukce dle [4] 

Třída následků Popis Příklady staveb 

CC3 

Velké následky s ohledem na ztráty 
lidských životů nebo významné následky 
ekonomické, sociální nebo pro životní 
prostředí 

Stadiony, 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 životní 
prostředí 

Obytné, administrativní a 
průmyslové budovy a budovy 
určené pro veřejnost, kde jsou 
následky poruchy středně 
závažné. 

CC1 

Malé následky s ohledem na ztráty 
lidských životů nebo malé / zanedbatelné 
následky ekonomické, sociální nebo pro 
životní prostředí 

Zemědělské budovy, kam lidé 
běžně nevstupují (např. budovy 
pro skladovací účely, skleníky) 

Jeřábové dráhy jsou zpravidla zařazeny do třídy následků CC2.Většina jeřábových 

drah jsou konstrukce výrazně dynamicky namáhané. 

Tabulka intervalů prohlídek dle [4] 

Druh prohlídky Třída následků 

  CC1 + CC2 
CC3 + výrazně dynamicky 

namáhané 

Běžná kontrolní 
prohlídka 

5 let 1 rok 

Podrobná kontrolní 
prohlídka 

10 let 5 let 

Dále tato česká technická norma ČSN 73 2604 rozeznává dle [4] tyto druhy prohlídek: 

 Výchozí prohlídka, 

 běžná prohlídka, 

 podrobná kontrolní prohlídka, 

 mimořádná kontrolní prohlídka. 
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Výchozí prohlídka 

Provádí se u nových konstrukcí v rámci přejímky. U starších konstrukcí tam, kde chybí 

záznam s výsledky výchozí prohlídky, nebo kde neexistuje řádná provozní dokumentace. 

Provede se kontrola úplnosti dokumentace. Správnost dokumentace se zkontroluje v účelném 

rozsahu. Kontroluje se podrobně soulad konstrukce s dokumentací, kvalita šroubových a 

svarových spojů a protikorozní ochrana. Nejsou-li z dokumentace dostatečně zřejmé 

mechanické vlastnosti použitého materiálu, provede se i ověření těchto vlastností. Konstrukce 

se má geodeticky zaměřit. Tímto výchozím zaměřením se jednak ověřuje, zda dodavatel 

konstrukce nepřekročil výrobní a montážní tolerance, jednak slouží jako referenční, se kterým 

se porovnávají následná měření. 

Běžná kontrolní prohlídka 

Provádí se v návaznosti na výchozí prohlídku vizuálně, případně za použití 

jednoduchých pomůcek. Kontroluje se, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, u 

jeřábové dráhy se vizuálně zkontroluje, zda výškově a směrově vyhovuje provozu jeřábů a 

zda nedochází k nadměrnému opotřebení kolejnic a nákolků pojezdových kol jeřábu. Při 

podezření na překročení mezních úchylek se má dráha zaměřit. Kontroluje se, zda nedošlo k 

poškození prvků a detailů konstrukce, vizuálně se zkontrolují svarové a šroubové spoje a stav 

protikorozní ochrany. U jeřábových drah a dynamicky namáhaných konstrukcí se kontroluje, 

zda nedochází ke vzniku či rozvoji únavových trhlin. 

Podrobná kontrolní prohlídka 

Oproti běžné prohlídce se navíc provede kontrola úplnosti dokumentace a geodetické 

zaměření konstrukce. Změří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných 

konstrukcí se provede defektoskopická kontrola svarů a detailů dle předpisu pro kontrolu a 

údržbu či doporučených ve statickém posudku. 

Mimořádná kontrolní prohlídka 

Provádí se v případě závažných zjištění při pravidelné (běžné a podrobné) prohlídce, 

případně po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce (požár, pád 

břemena na konstrukci, náraz dopravního prostředku, přetížení sněhem apod.). Rozsah 

mimořádné prohlídky se určí v zápisu o provedení pravidelné prohlídky, případně podle 

rozsahu a povahy mimořádné události. 
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Konstrukce kategorie CC3 a výrazně dynamicky namáhané by měly mít zpracovaný 

vlastní předpis pro kontrolu a údržbu, ve kterém je možné stanovit rozsah a četnost kontrol a 

pravidelné údržby optimálně pro danou konstrukci. Ostatní konstrukce mohou mít vlastní 

předpis pro kontrolu a údržbu, pokud to vlastník uzná za vhodné nebo je požadován v 

projektové dokumentaci. 

Při standardním měření se zjišťuje: 

 směrový průběh kolejnice, 

 výškový průběh kolejnice, 

 rozchod kolejnic. 

Směrový průběh kolejnice 

Měří se vodorovná úchylka střednice kolejnice od přímky. Měření se provádí nad 

podporami. Mezi podporami se předpokládá přímý průběh. Při příliš velkých změnách směru 

dochází k opotřebení hrany kolejnice a nákolků pojezdových kol jeřábu, k nerovnoměrnému 

pohybu jeřábu a k příčení jeřábu. 

Výškový průběh kolejnice 

Měří se výška pojezdové plochy kolejnice nad podporami. Mezi podporami se 

předpokládá přímý průběh. Změny výšky kolejnice nemají takový vliv na chování jeřábu jako 

změny směru. Při velkém rozdílu ve výšce kolejnic může docházet k posunování jeřábového 

mostu směrem k nižší kolejnici a k jednostrannému opotřebení kolejnic a nákolků. Příliš 

velký podélný sklon kolejnice může mít za následek kolísání rychlosti pojezdu.  

Rozchod kolejnic 

Měří se kolmá vzdálenost střednic kolejnic nad podporami a porovnává se s 

projektovaným rozchodem. 
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3. Popis použitých metod zaměření  

Pro zaměření geometrických parametrů jeřábové dráhy byly použity tyto metody 

zaměření: 

 Laserové skenování, 

 Prostorová polární metoda, 

 Prostorová polární metoda s využitím funkce "hidden point". 

3.1 Laserové skenování 

Laserový skenovací systém je dle [1] 3D systém umožňující převést vybraný reálný 

objekt do podoby počítačového virtuálního modelu CAD (computer-aided design). Takový 

systém se skládá z 3D laserového skeneru, software pro řízení (ovládání) a zpracování 

(modelování), příslušenství (stativ, baterie atd.). 

3D laserový skener je takové zařízení, které je schopno po nastavení parametrů 

skenování obsluhující osobou automaticky provést 3D skenování. 

Řídící počítač je zařízení vybavené řídícím softwarem, které řídí práci skeneru 

a registruje měřené hodnoty. U některých skenerů je počítač integrován do zařízení v podobě 

ovládacího panelu. 

Software pro zpracování je programový systém sloužící pro zpracování naměřených 

mračen bodů. Výstupem bývá počítačový model objektu. 

3D laserové skenování je proces, při kterém laserový skener určuje prostorové 

souřadnice bodů a ukládá je do paměti.  

Parametry skenování jsou velikost a poloha skenovaného pole a hustota skenování. 

Mračno bodů je soubor zaměřených bodů v 3D.  

Základním principem fungování laserového skeneru je prostorová polární metoda. Je 

třeba znát délku průvodiče (r) a dva prostorové úhly (θ,φ) pro určení souřadnic (viz Obr.1).  
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Obr. 1 Schématické znázornění prostorové polární metody [1] 

Výsledkem výpočtu jsou 3D souřadnice měřeného bodu objektu v souřadnicovém 

systému skeneru, který je obecně orientován a umístěn. Takto zaměřené body tvoří tzv. 

mračno bodů. Pro zlepšení orientace při zobrazení se zde mohou odlišit body barvou, která 

vyjadřuje intenzitu přijatého signálu při měření délek. Vzhledem k tomu, že souřadnicový 

systém skeneru je obecně orientován a umístěn, je většinou nutné provést transformaci do 

požadovaného souřadnicového systému. Lze využít postupu, kdy na skenovaný objekt jsou 

umístěny vlícovací body o známých souřadnicích v požadovaném souřadnicovém systému. 

Souřadnice těchto vlícovacích bodů získáme jinou metodou měření, např. měřením totální 

stanicí. Na základě znalostí souřadnic vlícovacích bodů v obou souřadnicových systémech se 

pomocí prostorové transformace mračno bodů natransformuje do požadovaného 

souřadnicového systému. Pokud bylo naměřeno více mračen bodů, provede se stejný postup u 

všech mračen. Jako vlícovací body bývají použity kulové nebo polokulové cílové znaky 

(Obr.3), dále pak kruhové terče s vysokou odrazivostí (Obr.2). 
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Obr. 2 Kruhový vlícovací terč [9]  Obr. 3 Vlícovací kulový znak [8] 

Dalším krokem zpracování mračna bodů je aproximace měřených bodů geometrickými 

entitami tj. křivkami a plochami, popřípadě tělesy. Jedná se o nejnáročnější část zpracování. 

Zadané body prostorovými souřadnice jsou spojovány přímkovými segmenty nebo 

kruhovými oblouky. Tím vzniká prostorový model objektu, který vypadá, jako by byl 

sestaven z drátů. Další možností je modelování objektu přímo pomocí předdefinovaných 

objektů. Tyto objekty jsou definovány parametricky, svým matematickým vyjádřením. 

Mohou to být např. koule, kvádr, válec, kužel a jiné. 

Takto vytvořený digitální model může být nepřehledný, a proto se přistupuje 

k vizualizaci, která spočívá v přiřazení materiálů (jejich textur), osvětlení a zpracování 

zobrazení pomocí softwaru. Takto vytvořený model umožnuje virtuální prohlížení. 

Mezi důležité vlastnosti 3D laserových skenovacích systémů patří tvar zorného pole. 

Zorné pole je maximální úhlový rozdíl krajních výstupních laserových svazků paprsků a 

udává se ve stupních v horizontálním a vertikálním směru. 3D laserové skenery obecně 

fungují tak, že laserový paprsek je naváděn podle programu na body rastru ve sloupcích nebo 

řádcích, při čemž je měřen horizontální a vertikální úhel a vzdálenost. 

U kamerových skenerů je tak činěno pomocí systému dvou zrcadel nebo hranolů se 

vzájemně kolmými osami otáčení. Tento systém umožňuje rozmítat laserový paprsek do 

relativně malého zorného pole. 
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Obr. 4 Kamerový skener [1] 

 

U panoramatických skenerů je otáčeno celou dálkoměrnou součástí pomocí 

servomotorů, což umožňuje postihnout téměř celé okolí. 

 

Obr. č. 5 Panoramatický skener [1] 

Těmto skutečnostem je třeba přihlédnout při volbě stanovisek. Kamerový systém se 

s výhodou uplatní při skenování vzdálených objektů, za to panoramatický skener nalezne 

uplatnění při skenování interiérů. Další informace o laserových skenovacích systémech lze 

najít např. v [1]. 
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3.2 Prostorová polární metoda 

Úkolem měření je získat souřadnice určovaného bodu. Prostorová polární metoda je 

základem všech moderních geodetických měření od nástupu elektronických dálkoměrů do 

praxe.  

Základním principem prostorové polární metody je dle [2] měření šikmé délky d od 

stanoviska S, vodorovného úhlu ω (pro určení směrníku σ) a zenitového úhlu z na určovaný 

bod P (Obr. 6). 

 

Obr. 6 Polární metoda v prostoru [2]   Obr. 7 Polární metoda v rovině [2] 

Rovnice pro výpočet souřadnicových rozdílů mezi bodem měření a určovaným bodem 

P: 

∆𝑋 = 𝑑 ∙ sin( 𝑧 ) ∙ cos(𝜎)     (3.1) 

    ∆𝑌 = 𝑑 ∙ sin( 𝑧 ) ∙ sin(𝜎)     (3.2) 

∆𝑍 = 𝑑 ∙ cos( 𝑧 )      (3.3) 

Protože však směrník σ měřit nelze, měří se vodorovný úhel ω od dalšího známého 

bodu O, od tzv. orientace. Ze směrníku σSO (vypočte se známých souřadnic) a úhlu ω se 

vypočítá směrník αSP. V obrázku 7 délka značená sSP je již přepočtena na vodorovnou délku 

sSP = 𝑑 ∙ sin( 𝑧 )          (3.4) 
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𝑋𝑝 = 𝑋𝑆 + 𝑠𝑆𝑃 ∙ cos (𝜎𝑆𝑂 + 𝜔)     (3.5) 

𝑌𝑝 = 𝑌𝑆 + 𝑠𝑆𝑃 ∙ sin (𝜎𝑆𝑂 + 𝜔)      (3.6) 

Pro vysvětlení určení výšky bodu slouží Obr. 8. 

𝑍𝑃 = 𝑍𝑠 + 𝑣𝑃 + 𝑑 ∙ cos(𝑧) − 𝑣𝐶 = 𝑍𝑠 + 𝑣𝑃 + ∆𝑍 − 𝑣𝐶   (3.7) 

 

Obr. č. 8 Určení výšky [2] 

 

3.3 Prostorová polární metoda s využitím funkce "hidden point" 

Tato metoda měření je téměř totožná s prostorovou polární metodou, která byla 

popsána výše. Rozdílem je způsob zaměření na odrazné hranoly.  

Skryté body nelze měřit přímo, protože nejsou přímo viditelné. Skrytý bod, lze 

vypočítat z měření na hranoly namontovaných na výtyčku se známou roztečí mezi odraznými 

hranoly a známé délce výtyčky. Výtyčky mohou být drženy v libovolném úhlu. Měření 

skrytých bodů se vypočte  

Při měření s funkcí “hidden point“ může být použito dva nebo tři odrazné hranoly 

(Obr. 9). 



Bc. Jiří Dorda: Testování metod pro určení geometrických parametrů jeřábové dráhy 

2015   19 

 

Obr. 9 Funkce “hidden point“ [10] 

1…Odrazný hranol 1 

2…Odrazný hranol 2 

3…Odrazný hranol 3 

d1…Délka výtyčky 

d2…Délka mezi odrazným hranolem 1 a hranolem 2 

d3… Délka mezi odrazným hranolem 1 a hranolem 3 
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4. Přístrojové vybavení 

Pro zaměření geometrických parametrů jeřábové dráhy bylo použito následující 

přístrojové vybavení: 

 Totální stanice Leica TS 30, 

 Laserový skener Leica ScanStation C10, 

 Laserový skener FARO laser scanner 3D, 

 Středící nůžky. 

Totální stanice Leica TS 30 

Technické parametry totální stanice Leica TS 30 (Obr. 12) dle [6] jsou uvedeny 

v Tabulce 4. 

Tabulka 4 Technické parametry Leica TS 30 

Úhlová přesnost   

Přesnost Hz, V 0,5" (0,15 mgon) 

  Rozlišení displeje 0,1"(0,01 mgon) 

Měření délek (na hranol)   

Dosah dálkoměru Klasický kruhový hranol 3500 m 

  Všesměrný hranol 360   ̊ 1500 m 

  Odrazné štítky (60mm x 60 mm) 250 m 

Přesnost Precise 0,6 mm + 1 ppm 

  Standard 1 mm + 1 ppm 

Měření délek (bez hranolu)   

Dosah dálkoměru   1000 m 

Přesnost   2mm + 2 ppm 

Motorizace   

Maximální akcelerace pohybu a rychlosti Maximální akcelerace 400 gon (360  ̊)/s 

  Rychlost otáčení 200gon (180  ̊)/s 

  
Rychlost proložení dalekohledu do druhé 

polohy 
2,9s 

  Rychlost otočení o 200 g (180  ̊) 2,3s 

Automatické cílení (ATR)   

Dosah ATR, automatického sledování LOCK Klasický kruhový hranol 1000 m / 800 m 

  360   ̊ 800 m / 600 m  

Přesnost Úhlová přesnost Hz, V v modu ATR 1" 

  Základní polohová přesnost ± 1 mm 

  Polohová přesnost v 1000 m ± 2 mm 

  Doba měření 3 - 4 s 
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Obr. 10 Totální stanice Leica TS 30 [6] 

Laserový skener Leica ScanStation C10 

Laserový skener Leica ScanStation C10 je dle [7] kompaktní pulsní 3D laserový 

skener, který obsahuje laserový skenovací systém, dvouosý kompenzátor, vnitřní vyjímatelné 

baterie, řídící panel, disk pro ukládání, automaticky nastavitelnou video kameru s vysokým 

rozlišením a laserovou olovnicí (Obr. 11). Umožňuje také naskenovaní celé prostoru až do 

zenitu v několika minutách pomocí rotujícího zrcadla. Plné zorné pole 360 ̊ x 270 ̊, vysoká 

přesnost, dlouhý dosah (300 m při 90% odrazivosti), vysoká rychlost (až 50 000 bodů za 

vteřinu). 

Technické parametry skeneru Leica ScanStation C10 dle [7] jsou uvedeny v Tabulce 5. 
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Tabulka 5 Technické parametry Leica ScanStation C 10 

Výkon systému   

Přesnost v poloze 6 mm 

Přesnost délek 4 mm 

Úhlová přesnost 60 μrad / 60 μrad (12" / 12") 

Doměření terčů 2 mm 

Dvouosý kompenzátor možnost deaktivace, rozlišení 1", 
přesnost 1,5" 

Laserový skenovací systém   

Typ Pulsní, vlastní mikročip 

Barva Zelená, vlnová délka 532 nm 

Třída laseru 3R 

Dosah 300 m při 90% odrazivosti 

Rychlost Až 50 000 bodů / s 

Zorné pole   

Vodorovné 360   ̊

Svislé 270   ̊

Cílení Bez paralaxy pomocí integrované kamery 

 

 

Obr. 11 Leica ScanStation C10 [7] 
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FARO Fokus 3D 

 Technické parametry skeneru FARO Focus 3D (Obr. 12) dle [5] jsou uvedeny 

v Tabulce 6. 

Tabulka 6 Technické parametry FARO Fokus 3D 

Výkon systému Faro 

Přesnost délek  až ± 2 mm 

Redukce šumu 50% 

Dvouosý kompenzátor Rozsah ± 5  ̊, přesnost 0,015   ̊

Laserový skenovací systém   

Vlnová délka 1550 nm 

Třída laseru 1 

Rozsah 0,6m - 130m při 90% odrazivosti 

Rychlost Až 976 000 bodů / s 

Zorné pole   

Vodorovné 360   ̊

Svislé 300   ̊

 

Obr. 12 Laserový skener Faro Focus 3D [5] 

 

  



Bc. Jiří Dorda: Testování metod pro určení geometrických parametrů jeřábové dráhy 

2015   24 

5. Lokalita 

Měření probíhalo na Důlním závodu 1 společnosti OKD – lokalita Darkov (Obr. 13), 

který se nachází na pomezí katastrů obce Stonava a karvinské místní části Darkov. Do 

organizační struktury Důlního závodu 1 jsou dle [12] začleněny 4 lokality: Lazy a ČSA 

(bývalý Závod Důl Karviná), Darkov a 9. květen (bývalý Závod Důl Darkov).  Lokalita 

Darkov zahrnuje tři samostatné dobývací prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava.  

Jeřábová dráha se nacházela v povrchovém skladu náhradních dílů. 

 

Obr.  13 Důlní závod 1 – Lokalita Darkov [11] 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stonava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karvin%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Darkov
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6. Zaměření jeřábové dráhy 

Geometrické parametry jeřábové dráhy byly měřeny prostorovou polární metodou 

totální stanicí Leica TS 30, dále bylo měřeno skenerem Leica ScanStation C10 a skenerem 

FARO Fokus 3D. 

6.1 Zaměření jeřábové dráhy prostorovou polární metodou 

Vlastní měření bylo provedeno totální stanicí Leica TS 30. Před vlastním měřením byl 

středícími nůžkami vyznačen na obou kolejnicích střed hlavy kolejnice nad podpěrami, aby 

bylo docíleno stejného bodu zaměření při obou metodách měření. Dále se také vyměřila, 

třikrát po sobě, hlava kolejnice přesným posuvným měřítkem. Šířka hlavy kolejnice byla 56 

mm, takže střed hlavy kolejnice vychází na 27,5mm. Všechny parametry byly měřeny v 

bodech na hlavě kolejnic v místech podpěr a na koncích obou kolejnic. Bylo měřeno v obou 

polohách dalekohledu.  

6.2 Zaměření jeřábové dráhy polární metodou s funkcí "hidden point" 

Měření bylo provedeno totální stanicí Leica TS 30. Všechny parametry byly měřeny v 

bodech na hlavě kolejnic v místech podpěr a na koncích obou kolejnic. V totální stanici byla 

nastavena funkce hidden point a byla nastavena vzdálenost mezi odraznými hranoly na 

výtyčce a vzdálenost spodního hranolu od hrotu výtyčky. Bylo měřeno v jedné poloze 

dalekohledu. Při měření se postupovalo tak, že se zacílilo na vrchní odrazný hranol a změřila 

se vzdálenost a úhel. Poté se zacílilo na spodní odrazný hranol a změřila se vzdálenost a úhel, 

totální stanice potom provedla výpočet nepřístupného bodu a zaregistrovala jeho vzdálenost a 

úhel. Tento postup se opakoval na všech vyznačených bodech. V seznamu zaměřených 

souřadnic se u každého bodu jeřábové dráhy objevily tři zaměřené body. První bod je měření 

na první odrazný hranol, bod je měření na druhý odrazný hranol a třetí bod je vypočtený 

nepřístupný bod. 
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6.3. Zaměření jeřábové dráhy metodou laserového skenování 

Pro zaměření jeřábové dráhy metodou laserového skenování byl použit Skener Leica 

ScanStation C10 a skener FARO Fokus 3D. 

6.3.1 Skener Leica ScanStation C10 

Měření bylo provedeno skenerem Leica ScanStation C10. Bylo měřeno ze tří 

stanovisek, první stanovisko bylo uprostřed haly, druhé stanovisko bylo na plošině na konci 

jeřábové dráhy a třetí stanovisko bylo na pravé lávce. Skener byl ustaven a urovnán na 

dřevěném stativu Leica.  

Z prvního stanoviska se orientovalo na druhé a třetí stanovisko a dále byly zaměřeny 

dva vlícovací body připevněné na podpěrách jeřábové dráhy. Poté byla nastavena hustota 

skenování po 1 centimetru. Vlastní skenování trvalo cca dvě hodiny. Po dokončení skenování 

byl naskenovaný soubor uložen a skener se přemístil na druhé stanovisko. Zde opět proběhlo 

stejné nastavení skeneru jako u prvního stanoviska a také byly provedeny orientace na první a 

třetí stanovisko a bylo spuštěno skenování. Po dokončení skenování a uložení naskenovaného 

souboru byl skener přemístěn na třetí stanovisko, kde znovu proběhlo nastavení skeneru, 

orientace na první a druhé a bylo spuštěno skenování. Po ukončení skenování byl uložen 

naskenovaný soubor. 

Skenování proběhlo v místní souřadnicové soustavě. Každý naskenovaný soubor měl 

vlastní místní souřadnicovou soustavu.  

 

Obr. 14 Skener Leica ScanStation C10 
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6.3.2 Skener FARO Fokus 3D 

Měření bylo provedeno skenerem FARO Fokus 3D. Bylo měřeno ze tří stanovisek, 

první stanovisko bylo uprostřed haly, druhé stanovisko bylo na plošině na konci jeřábové 

dráhy a třetí stanovisko bylo na pravé lávce. Po hale, kde se nacházela jeřábová dráha, bylo 

nerovnoměrně rozmístěno 10 kulových vlícovacích bodů. Skener byl ustaven a urovnán na 

kovovém stativu. 

Na prvním stanovisku se skener nastavil na skenování 10 000 bodů za vteřinu, poté 

bylo spuštěno vlastní skenování. Po ukončení skenování byl naskenovaný soubor uložen a 

skener se přemístil na druhé stanovisko. Zde se použilo stejné nastavení jako na prvním 

stanovisku a bylo spuštěno skenování. Po ukončení skenování z druhého stanoviska byl 

naskenovaný soubor uložen. Na konec byl skener přemístěn na třetí stanovisko, opět se zde 

nastavilo skenování 100 000 bodů za vteřinu. Po dokončení skenování byl naskenovaný 

soubor uložen. 

Skenování proběhlo v místní souřadnicové soustavě. Každý naskenovaný soubor měl 

vlastní místní souřadnicovou soustavu. 

.  

Obr. 15 Kulový vlícovací bod 
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7. Zpracování dat 

Zpracování dat z totální stanice Leica TS 30 

Pro zpracování dat z totální stanice byl použit výpočetní program GROMA. V tomto 

programu byl nejprve zpracován zápisník, poté byl realizovaný výpočet obou polárních metod 

dávkou. Nakonec se vytvořila kontrolní kresba (Obr. 16). 

Další zpracování proběhlo v programu MS Excel a grafickém programu AutoCAD, 

kde byly vytvořeny grafické výškové a směrové poměry pro obě metody zaměření. 

 

Obr. 16 Kontrolní kresba v programu Groma 

 

Zápisník z měření je v Příloze 1 a výpočetní protokol v Příloze 2. 
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Zpracování dat ze skeneru Leica ScanStation C10 

Pro prvotní zpracování dat byl použit počítačový program Leica Cyclone. Zde se 

provedla registrace, což znamená spojení jednotlivých skenů z jednotlivých stanovisek do 

jednoho výchozího skenu. Poté se provedl export mračna bodů s prostorovou hustotou 5mm. 

Dále byla provedena unifikace a soubor se exportoval do formátu PTS. Unifikace 

znamená vytvoření mračna bodů s rovnoměrnou hustotou. 

Skenovaný prostor byl příliš velký, proto byly vyříznuty podpěry jeřábové dráhy a 

samotná jeřábová dráha. Dále se zpracovávaly pouze kolejnice. Dalším krokem úpravy dat 

bylo převedení souboru z formátu las do formátu pod. Poté proběhla vektorizace v grafickém 

programu Bentley MicroStation V8i. Zde byl vytvořen 3D model kolejnice (Obr. 17). 

 

 

Obr. 17 3D model kolejnice 
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Zpracování dat ze skeneru FARO Fokus 3 

Nejprve se pro zpracování dat použil program FARO Scene 5.1. Prvním krokem byla 

registrace, což je spojení jednotlivých skenů z jednotlivých stanovisek do jednoho výchozího 

skenu, a to pomocí 10 kulových vlícovacích znaků a 4 papírových vlícovacích terčů. Dále 

proběhla tvorba point cloudu, což je vytvoření mračna bodů s rovnoměrným rozlišením. 

Následujícím krokem byl export souboru do formátu E57. Poté proběhlo srovnání skenu po 

nejdelší straně a byly vyříznuty podpěry jeřábové dráhy a také byla vyříznuta samotná 

jeřábová dráha. Následovala vektorizace v grafickém programu MicroStation V8i od 

společnosti Bentley. Zde byl vytvořen 3D model kolejnice (Obr. 18). 

V případě, že skener nenaskenoval odvrácenou část kolejníce, tak se střed hlavy 

kolejnice určí podle Obr. 18. 

 

Obr. 18 3D model kolejnice 

 

 

 

 

 

  



Bc. Jiří Dorda: Testování metod pro určení geometrických parametrů jeřábové dráhy 

2015   31 

8. Protokol o zaměření geometrických parametrů jeřábové dráhy 

Zaměřil:    Bc. Jiří Dorda 

Vyhotovil:   Bc. Jiří Dorda 

Datum zpracování:  1.4.2015 

Údaje o jeřábové dráze 

 Okres:    Karviná 

Obec:    Stonava 

Lokalizace:    OKD a.s. 

Důl Darkov  

Karviná - Doly 2179  

735 06 Karviná - Doly 

     Povrchový sklad náhradních dílu 

Elektrický mostový jeřáb 

Maximální nosnost   5 000 kg 

délka:    42 000 mm 

rozchod:   16 500 mm 

 

Účel měření 

Kontrolní měření geometrických parametrů jeřábové dráhy. 

  

 Popis měření 

Bylo provedeno zaměření vodorovných úchylek obou kolejnic a to pomocí totální 

stanice a odrazného hranolu. Všechny parametry byly měřeny v bodech na hlavě 

kolejnic v místech podpěr a na koncích obou kolejnic. Všechny měřické úkony 

podléhají normě ČSN 73 5130. 
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Použité pomůcky 

Totální stanice Leica TS 30 

Odrazný hranol Leica GRZ101 Basic 

Dřevěný stativ Leica  

Středící nůžky 

Zhodnocení výsledků měření jednotlivých parametrů jeřábové dráhy bylo provedeno podle 

ČSN 73 5130 

Polární metoda 

Výšková úroveň kolejnic od vodorovné roviny 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A: +4mm až -24mm 

Kolej B: +21mm až -3mm 

Rozdíl výšek kolejnic v příčném směru 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A-B: 6mm až 42mm 

Výšková úchylka v podélném směru mezi jednotlivými podpěrami 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A: 0,3mm / 2m až 3,8mm / 2m 

Kolej B: -1,1mm / 2m až 5,7mm / 2m 

Rozchod 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A-B -4mm až +16mm 

 

Úchylka v bočním směru mezi jednotlivými podpěrami 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A:  -1,2mm / 2m až 4,2mm / 2m 

Kolej B:  -3,4mm / 2m až 7,9mm / 2m 

Úchylka v bočním směru pro celkovou délku kolejnice 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A:  +1,0mm až -3mm 

Kolej B:  0,0mm až -9mm 
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Posudek o dodržení úchylek dle normy ČSN 73 5130 

Polární metoda 

  

Název, popis úchylky 
Mezní 

úchylka      

Skutečné úchylky 

v místech s překročením 

povolených úchylek 

v mm 
Posudek 

20% staničení / hodnota 

Výšková úroveň hlavy kolejnice od 

vodorovné srov. roviny – kolej A 
± 12 mm 

0 až 30600 / -12mm až -

24mm nevyhovuje 

Viz grafické znázornění 

Výšková úroveň hlavy kolejnice od 

vodorovné srov. roviny - kolej B 
± 12 mm 

0 až 30600 / +15mm až 

+21mm nevyhovuje 

Viz grafické znázornění 

Sklon kolejnic v podélném směru mezi 

dvěma podperami - kolej A 
± 2,4 mm / 2 

m 

17400-24600/ 
3,0mm-3,5mm/2m; 

nevyhovuje  

30600-42000/ 
 3,6mm-3,8mm/2m 

Sklon kolejnic v podélném směru mezi 

dvěma podperami - kolej B 
± 2,4 mm / 2 

m 

17400-18600/ 
2,6mm/2m; 

30600-36600/ 

5,7mm/2m 

nevyhovuje 

Výškový rozdíl v příčném směru kolejí A 

a B 
12 mm  

0 až 30600 / 29mm až 

43mm nevyhovuje 
Viz grafické znázornění 

Úchylka rozchodu jeřábové dráhy   ± 5 mm 

0 až11400/ 
+6mm až +16mm; 
30600 až 42000/ 
-7mm až -14mm 

nevyhovuje 

Úchylka v bočním směru pro celkovou 

délku koleje A 
± 12 mm   vyhovuje 

Úchylka v bočním směru pro celkovou 

délku koleje B 
± 12 mm   vyhovuje 

Úchylka v bočním směru mezi 

jednotlivými podpěrami - kolej A 
± 1,2 mm / 2 

m 

17400-18600/ 

4,2mm/2m 
nevyhovuje 

18600-24600 
1,7mm/2m 

Úchylka v bočním směru mezi 

jednotlivými podpěrami - kolej B 
± 1,2 mm / 2 

m 

0-5400/ 
7,9mm/2m; 

17400-30600/ -2,2mm 

až 2,8mm/2m 
36600-4200/ 
-3,4mmm/2m 

nevyhovuje 
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Polární metoda s funkcí “hidden point“ 

Výšková úroveň kolejnic od vodorovné roviny 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A: +4mm až -24mm 

Kolej B: +20mm až -2mm 

Rozdíl výšek kolejnic v příčném směru 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A-B: 6mm až 42mm 

 

Výšková úchylka v podélném směru mezi jednotlivými podpěrami 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A: -1,6mm / 2m až 3,7mm / 2m 

Kolej B: -5,8mm / 2m až 1,8mm / 2m 

Rozchod 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A-B -1mm až +17mm 

 

Úchylka v bočním směru mezi jednotlivými podpěrami 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A:  -1,2mm / 2m až 0,6mm / 2m 

Kolej B:  -0,9mm / 2m až 3,6mm / 2m 

 

Úchylka v bočním směru pro celkovou délku kolejnice 

Hodnoty zjištěné měřením  Kolej A:  0,0mm až -5mm 

Kolej B:  0,01mm až -10mm 
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Posudek o dodržení úchylek dle normy ČSN 73 5130 

Polární metoda s funkcí “hidden point“ 

 

 

  

Název, popis úchylky 
Mezní 

úchylka      

Skutečné úchylky 

v místech s překročením 

povolených úchylek 

v mm 
Posudek 

20% staničení / hodnota 

Výšková úroveň hlavy kolejnice od 

vodorovné srov. roviny – kolej A 
± 12 mm 

0 až 30600 / -13mm až -

24mm nevyhovuje 

Viz grafické znázornění 

Výšková úroveň hlavy kolejnice od 

vodorovné srov. roviny - kolej B 
± 12 mm 

0 až 30600 / +15mm až 

+20mm nevyhovuje 

Viz grafické znázornění 

Sklon kolejnic v podélném směru mezi 

dvěma podperami - kolej A 
± 2,4 mm / 2 

m 

18600-24600/ 

3,4mm/2m; 

nevyhovuje 
30600-36600/ 

3,6mm/2m; 

36600-42000/ 

3,7mm/2m 

Sklon kolejnic v podélném směru mezi 

dvěma podperami - kolej B 
± 2,4 mm / 2 

m 
30600-36600/ 

5,8mm/2m 
nevyhovuje 

Výškový rozdíl v příčném směru kolejí A 

a B 
12 mm  

0 až 30600 / 30mm až 

42mm nevyhovuje 
Viz grafické znázornění 

Úchylka rozchodu jeřábové dráhy   ± 5 mm 

0 až 5400/ 
+6mm až +17mm; 
30600 až 42000/ 

-10mm až -13mm 

nevyhovuje 

Úchylka v bočním směru pro celkovou 

délku koleje A 
± 12 mm   vyhovuje 

Úchylka v bočním směru pro celkovou 

délku koleje B 
± 12 mm   vyhovuje 

Úchylka v bočním směru mezi 

jednotlivými podpěrami - kolej A 
± 1,2 mm / 2 

m 
 

vyhovuje 
 

Úchylka v bočním směru mezi 

jednotlivými podpěrami - kolej B 
± 1,2 mm / 2 

m 

0-11400/ 
2,1mm až 2,9mm/2m; 

17400-18600/ 

3,6mm/2m; 
24600-30600/ 
3,2mmm/2m 

nevyhovuje 
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9. Zhodnocení metod  

Zhodnocením metod použitých při zaměření geometrických parametrů jeřábové dráhy 

je Tabulka 7 Výškové odchylky a Tabulka 8 Směrové odchylky. Nejlépe z testovaných metod 

vyšla prostorová polární metoda měřená totální stanicí Leica TS 30. 

Tabulka 7 Výškový poměr   

Výškový poměr        

Metoda Výšková úroveň kolejnic od vodorovné roviny /max. ±12mm /KOLEJ A 

Polární metoda (Leica TS30) -18 -17 -15 -12 -14 -24 -18 -7 4 

Polární metoda s HP (Leica TS30) -18 -16 -15 -13 -12 -24 -18 -7 4 

Laserové skenování (Leica C10) -18 -17 -15 -14 -14 -24 -18 -7 3 

Laserové skenování (Faro 3D) -18 -17 -15 -15 -14 -24 -18 -8 4 

Metoda Rozdíl výšek kolejnic v příčném směru /max. ±12mm/KOLEJ A- KOLEJ B 

Polární metoda (Leica TS30) 37 33 36 29 33 43 34 7 6 

Polární metoda s HP (Leica TS30) 35 31 35 30 32 42 35 7 6 

Laserové skenování (Leica C10) 34 31 35 30 32 42 36 7 7 

Laserové skenování (Faro 3D) 35 33 35 30 32 41 36 8 5 

Metoda Výšková úroveň kolejnic od vodorovné roviny /max. ±12mm /KOLEJ B 

Polární metoda (Leica TS30) 17 15 21 18 19 19 17 0 -3 

Polární metoda s HP (Leica TS30) 17 15 20 17 18 18 17 0 -2 

Laserové skenování (Leica C10) 17 15 22 17 19 19 18 2 1 

Laserové skenování (Faro 3D) 17 15 22 17 19 19 18 2 1 

Tabulka 8 Směrový průběh 

Směrový poměr             

Metoda Úchylka v bočním směru pro celkovou délku kolejnice /max. ±12mm /KOLEJ A 

Polární metoda (Leica TS30) 0 -2 -2 -2 0 -3 0 1 0 

Polární metoda s HP (Leica TS30) 0 -5 -4 -4 -4 -5 -2 -2 0 

Laserové skenování (Leica C10) 0 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -2 0 

Laserové skenování (Faro 3D) 0 -6 -2 -3 -5 -3 -2 -4 0 

Metoda Rozhod/úchylka max. 5 mm/KOLEJ A- KOLEJ B 

Polární metoda (Leica TS30) 16 13 6 2 -4 2 -7 -14 -9 

Polární metoda s HP (Leica TS30) 17 6 0 1 -1 0 -13 -10 -10 

Laserové skenování (Leica C10) 2 2 0 1 -4 0 -11 -10 -5 

Laserové skenování (Faro 3D) 0 4 -3 0 -4 7 2 13 -10 

Metoda Úchylka v bočním směru pro celkovou délku kolejnice /max. ±12mm /KOLEJ B 

Polární metoda (Leica TS30) 0 -2 -5 -6 -9 -2 -4 -7 0 

Polární metoda s HP (Leica TS30) 0 -5 -8 -4 -6 -3 -10 -4 0 

Laserové skenování (Leica C10) 0 -3 -7 -5 -6 -2 -8 -4 0 

Laserové skenování (Faro 3D) 0 -3 -3 -7 -4 -5 -8 -2 0 
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10.  Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo testování metod pro zaměření geometrických 

parametrů jeřábové dráhy. Jednalo se o prostorovou polární metodu a prostorovou polární 

metodu s funkcí “hidden point“ (nepřístupný bod), které byly zaměřeny totální stanicí Leica 

TS30. Další metodou bylo laserové skenování, ke kterému byl použit panoramatický skener 

Leica ScanStation C10 a panoramatický skener FARO Focus 3D. 

Při volbě metody zaměření je důležité, aby přístrojové vybavení splňovalo požadované 

kritéria přesnosti. 

Vyhodnocení všech použitých metod proběhlo v souladu s platnými technickými 

normami ČSN 73 5130 a ČSN 73 2604. Pro vyhodnocení byly vypracovány výškové a 

směrové poměry měřené jeřábové dráhy. Při vyhodnocování geometrických parametrů 

jeřábové dráhy byly některé tolerance a úchylky překročeny o 20% od projektovaných 

hodnot, proto je nutné jeřábovou dráhu narovnat. Poměrně vysoké odchylky od maximální 

tolerance jsou výsledkem účinků poddolování území.  

Prostorová polární metoda je jednou z nejpoužívanějších metod pro zaměření jeřábové 

dráhy. Používá se tam, kde jsou jiné metody nedostačující, to zejména při širokých 

rozchodech a velké délce jeřábové dráhy. Vlastní zaměření netrvává dlouhou dobu a 

zpracování dat není časově ani přístrojově náročné. 

Prostorová polární metoda s funkcí “hidden point“ je pouze vylepšením již zmiňované 

prostorové polární metody. A to v případech, kdy lze měřit bod, který je skrytý za nějakou 

překážkou. Nejdůležitějším faktorem při použití této metody je správnost nastavení této 

funkce. Velkou nevýhodou této metody jsou značné polohové odchylky při větším náklonu 

výtyčky. Náklon způsobí vychýlení středu hrotu od měřeného bodu vyznačeného důlčíkem.  

Odchylky můžou být také způsobeny nedokonalou výtyčkou. K měření byl použit 

minihranol (GMP111 Basic) s libelou v plastovém a minivýtyčka. Pro měření by bylo 

vhodnější originální příslušenství. 

Laserové skenovaní je netradiční metodou pro zaměření geometrických parametrů 

jeřábové dráhy. Tato metoda zaměření časově náročná jak na vlastní zaměřen, tak i na 

zpracování dat a také na přístrojové vybavení. Větší polohové odchylky mohou vzniknout při 

vlastním skenovaní a to nedostatečnou přesností přístroje nebo při úpravě dat měřičem.  
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Další odchylky při laserovém skenování mohou vzniknout nedostatečným osvětlením 

skenovaného prostoru a také velkým množstvím šumu bodového mračna. 

Z výsledků práce je zřejmé že pomocí laserového skenování lze provést zaměření 

geometrických parametrů jeřábové dráhy. Výsledky z porovnání geometrických parametrů 

odpovídají přesnosti laserových skenerů udávaných výrobcem. Hodnoty přesahující přesnost 

scannerů jsou pouze ojedinělá a jejich velikost je malá. Z hlediska využitelnosti je laserové 

skenování metodou časově náročnou, jak z hlediska vlastního měření, tak z hlediska 

zpracování. Časová náročnost laserového skenování je ve srovnání s prostorovou polární 

metodou nesrovnatelná a z tohoto důvodu nerentabilní. Pro vyhodnocení geometrických 

parametrů jeřábové dráhy je potřeba určit polohu a výšku středu kolejnice nad každou 

podporou. Z tohoto důvodu je velké množství dat v laserovém skenování pro vlastní 

zpracování nepotřebné. 

Využití laserového skenování by mělo své opodstatnění při požadavku na kompletní 

zaměření jeřábové dráhy pro projektové účely, například při montáži nových technologií. 

V tomto případě je výhodou možnost odvození jakýchkoli rozměrů přímo z bodového mračna 

a odpadá nutnost doměřování potřebných rozměrů jeřábové dráhy ale i okolních konstrukcí a 

technologií. 
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Přílohy 

Příloha 1 Zápisník měřených bodů 

Číslo bodu Hz V Vodorovná délka 

4007       

4006 0.0000   

4002 347.3651 87.2679 22.718 

4002 147.3666 312.7313 22.718 

4004 187.2809 301.8359 14.036 

4004 387.2748 98.1642 14.036 

4005 285.3905 96.6631 10.843 

4005 85.3940 303.3345 10.844 

6001 48.2603 303.1198 9.439 

6001 248.2577 96.8807 9.439 

6002 189.0492 98.7339 16.524 

6002 389.0508 301.2647 16.522 

6003 316.7388 302.8800 15.659 

6003 116.7357 97.1173 15.655 

6004 52.9023 97.0831 7.899 

6004 252.9075 302.9170 7.899 

6005 119.1563 301.4202 20.027 

6005 319.1547 98.5792 20.023 

101 370.7157 87.2831 24.275 

102 370.4388 88.2764 24.273 

103 370.3723 88.5158 24.272 

104 376.4320 84.0572 19.204 

105 376.0404 85.2661 19.190 

106 375.9462 85.5584 19.187 

107 387.0269 78.2341 13.901 

108 386.7863 79.8839 13.883 

109 386.7315 80.2630 13.879 

110 10.5821 69.5839 9.473 

111 9.4571 71.4574 9.429 

112 9.1854 71.9192 9.419 

114 56.2713 64.0403 7.548 

115 53.7112 65.6286 7.529 

116 53.0930 66.0264 7.526 

117 65.5968 64.4134 7.744 

118 63.5797 66.1406 7.687 

119 63.0893 66.5733 7.675 

120 101.6305 73.0802 10.829 

121 100.6470 74.4591 10.682 

122 100.4069 74.8004 10.647 
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125 117.4979 80.3537 15.460 

126 117.9513 81.8605 15.492 

123 118.0603 82.2258 15.501 

4003 210.3026 71.3455 11.712 

4003 10.3021 328.6557 11.713 

301 326.6384 87.5032 24.814 

302 326.7561 88.5087 24.823 

303 326.7844 88.7517 24.825 

304 320.2182 84.4542 19.758 

305 320.3523 85.7094 19.796 

306 320.3846 86.0133 19.804 

307 307.9324 79.5468 14.701 

308 308.4652 81.0922 14.720 

309 308.5935 81.4679 14.724 

310 286.1147 72.3917 10.603 

311 286.1883 74.4675 10.619 

312 286.2060 74.9744 10.623 

313 248.0087 68.0571 8.969 

314 248.0576 70.3573 8.982 

315 248.0694 70.9224 8.985 

316 239.5059 68.5350 9.132 

317 239.5451 70.7247 9.114 

318 239.5546 71.2639 9.110 

319 205.8257 74.8242 11.781 

320 205.8063 76.6500 11.745 

321 205.8016 77.0965 11.736 

330 187.6857 81.4425 16.358 

331 187.6063 82.7986 16.278 

322 187.5872 83.1283 16.259 

7001 175.8543 84.8399 18.692 

7002 179.7670 84.8398 19.227 

7003 169.0333 84.2746 17.981 

7004 163.6742 84.2752 17.595 

7005 158.3628 83.8053 17.345 

7006 152.8545 83.8055 17.220 

7007 147.4507 83.8056 17.226 

7008 135.4574 84.0702 17.691 

7009 130.7655 84.5519 18.053 

7010 127.4560 84.5522 18.373 

7011 127.4564 84.5521 18.373 

340 178.4313 85.3678 21.012 

341 178.4415 86.5473 21.021 

342 178.4439 86.8331 21.023 
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345 125.8411 84.9132 20.392 

346 126.2215 86.0857 20.437 

343 126.3130 86.3694 20.447 

1 118.0394 80.3251 15.501 

1 318.0397 319.6710 15.503 

2 300.3825 327.7226 10.650 

2 100.3816 72.2791 10.650 

3 63.0849 63.5282 7.675 

3 263.0989 336.4823 7.674 

4 253.0376 337.0639 7.524 

4 53.0730 62.9399 7.524 

5 9.1761 69.1935 9.421 

5 209.1729 330.8114 9.423 

6 186.7622 321.8105 13.881 

6 386.7628 78.1838 13.877 

7 375.9344 83.9767 19.188 

7 175.9309 316.0203 19.191 

8 170.3631 312.7605 24.274 

8 370.3733 87.2407 24.275 

9 326.7842 88.4556 24.826 

9 126.7767 311.5425 24.828 

10 120.3847 314.3487 19.805 

10 320.3894 85.6498 19.805 

11 308.5899 80.9972 14.725 

11 108.5894 319.0030 14.724 

12 86.1937 325.6290 10.624 

12 286.2073 74.3708 10.623 

13 248.0694 70.2482 8.986 

13 48.0704 329.7592 8.983 

14 39.5528 329.4091 9.111 

14 239.5622 70.5925 9.111 

15 205.8029 76.5346 11.736 

15 5.8041 323.4639 11.738 

16 387.5902 317.3007 16.260 

16 187.5901 82.6989 16.261 

17 178.4365 86.4875 21.022 

17 378.4243 313.5106 21.024 

18 126.3089 84.8749 20.448 

18 326.3005 315.1253 20.447 
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Příloha 2 Výpočetní protokol 

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU      
============= ============      
        

Orientace osnovy na bodě 4007     
----------------------- --------------- -----      
Bod  Y X Z    

-----------------------------------------------------------------------------------------------   
4007  1000.0000 500.0000 100.0000    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Orientace:       

      
Bod  Y X Z    

      
4006  1000.0000 550.0000     
        
Bod Hz Směrník V or.   .  
------------- ------------ ------------ ---------- -------------- -------------   
4006 0.00000 0.00000 0.00000     
------------- ------------ ------------ ---------- -------------- -------------   

Orientační posun : 0.00000g      
        

Test polární metody       
        
        
Podrobné body       
        
Polární metoda       
Bod Hz Z Délka Y X Z Popis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4002 347.36585 87.26830 22.7180 983.2852 515.3858 104.6049  

4004 387.27785 98.16415 14.0362 997.2137 513.7569 100.4049  

4005 285.39225 96.66430 10.8436 989.4406 497.5336 100.5687  

6001 248.25900 96.88045 9.4387 993.5108 493.1458 100.4629  

6002 189.05000 98.73460 16.5227 1002.8279 483.7211 100.3285  

6003 116.73725 97.11865 15.6570 1015.1190 495.9309 100.7091  

6004 52.90490 97.08305 7.8987 1005.8342 505.3246 100.3622  

6005 319.15550 98.57950 20.0250 980.8747 505.9349 100.4469  

101 370.71570 87.28310 24.2755 989.2230 521.7522 104.9147  

102 370.43880 88.27640 24.2725 989.1298 521.7024 104.5211  

103 370.37230 88.51580 24.2717 989.1075 521.6903 104.4266  

104 376.43200 84.05720 19.2037 993.0520 517.9027 104.9123  

105 376.04040 85.26610 19.1903 992.9469 517.8472 104.5224  

106 375.94620 85.55840 19.1875 992.9215 517.8341 104.4289  

107 387.02690 78.23410 13.9010 997.1868 513.6134 104.9470  
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108 386.78630 79.88390 13.8829 997.1391 513.5849 104.5388  

109 386.73150 80.26300 13.8792 997.1282 513.5788 104.4463  

110 10.58210 69.58390 9.4725 1001.5673 509.3419 104.9047  

111 9.45710 71.45740 9.4289 1001.3955 509.3251 104.5355  

112 9.18540 71.91920 9.4190 1001.3543 509.3211 104.4469  

114 56.27130 64.04030 7.5479 1005.8362 504.7864 104.7833  

115 53.71120 65.62860 7.5285 1005.6246 505.0043 104.5118  

116 53.09300 66.02640 7.5265 1005.5742 505.0573 104.4469  

117 65.59680 64.41340 7.7437 1006.6402 503.9840 104.8441  

118 63.57970 66.14060 7.6870 1006.4630 504.1617 104.5232  

119 63.08930 66.57330 7.6751 1006.4208 504.2048 104.4462  

120 101.63050 73.08020 10.8291 1010.8255 499.7227 104.8731  

121 100.64700 74.45910 10.6817 1010.6811 499.8914 104.5312  

122 100.40690 74.80040 10.6467 1010.6465 499.9320 104.4492  

125 117.49790 80.35370 15.4604 1014.8801 495.8039 104.9286  

126 117.95130 81.86050 15.4921 1014.8803 495.6892 104.5377  

123 118.06030 82.22580 15.5006 1014.8810 495.6614 104.4438  

1 118.03955 80.32705 15.5022 1014.8840 495.6658 104.4437  

2 100.38205 72.27825 10.6499 1010.6497 499.9361 104.4493  

3 63.09190 63.52295 7.6744 1006.4204 504.2042 104.4460  

4 53.05530 62.93800 7.5242 1005.5695 505.0590 104.4476  

5 9.17450 69.19105 9.4222 1001.3532 509.3245 104.4473  

6 386.76250 78.18665 13.8790 997.1348 513.5800 104.4454  

7 375.93265 83.97820 19.1894 992.9170 517.8344 104.4286  

8 370.36820 87.24010 24.2746 989.1048 521.6922 104.4262  

9 326.78045 88.45655 24.8272 977.3373 510.1387 104.4323  

10 320.38705 85.65055 19.8051 981.2018 506.2345 104.4218  

11 308.58965 80.99710 14.7243 985.4095 501.9807 104.4110  

12 286.20050 74.37090 10.6234 989.6252 497.7152 104.4044  

13 248.06990 70.24450 8.9846 993.8424 493.4573 104.4150  

14 239.55750 70.59170 9.1113 994.6959 492.5918 104.4168  

15 205.80350 76.53535 11.7370 998.9315 488.3117 104.4137  

16 187.59015 82.69910 16.2600 1003.1496 484.0480 104.4114  

4003 210.30235 71.34490 11.7128 998.1128 488.4402 105.6596  

301 326.63840 87.50320 24.8141 977.3267 510.0827 104.9345  

302 326.75610 88.50870 24.8230 977.3373 510.1283 104.5300  

303 326.78440 88.75170 24.8254 977.3396 510.1393 104.4326  

304 320.21820 84.45420 19.7579 981.2302 506.1699 104.9230  

305 320.35230 85.70940 19.7956 981.2074 506.2213 104.5198  

306 320.38460 86.01330 19.8042 981.2024 506.2335 104.4224  

307 307.93240 79.54680 14.7012 985.4128 501.8271 104.8927  

308 308.46520 81.09220 14.7200 985.4099 501.9516 104.5051  

309 308.59350 81.46790 14.7243 985.4096 501.9815 104.4116  

310 286.11470 72.39170 10.6033 989.6479 497.7056 104.9101  

311 286.18830 74.46750 10.6187 989.6302 497.7143 104.5028  

312 286.20600 74.97440 10.6228 989.6256 497.7163 104.4051  
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313 248.00870 68.05710 8.9690 993.8594 493.4627 104.9203  

314 248.05760 70.35730 8.9819 993.8455 493.4580 104.5132  

315 248.06940 70.92240 8.9848 993.8423 493.4571 104.4152  

316 239.50590 68.53500 9.1325 994.6896 492.5702 104.9211  

317 239.54510 70.72470 9.1144 994.6955 492.5882 104.5141  

318 239.55460 71.26390 9.1100 994.6970 492.5926 104.4162  

319 205.82570 74.82420 11.7807 998.9235 488.2686 104.9179  

320 205.80630 76.65000 11.7451 998.9303 488.3037 104.5120  

321 205.80160 77.09650 11.7362 998.9319 488.3125 104.4144  

330 187.68570 81.44250 16.3575 1003.1444 483.9476 104.9080  

331 187.60630 82.79860 16.2782 1003.1491 484.0293 104.5086  

322 187.58720 83.12830 16.2588 1003.1501 484.0493 104.4127  
7001 175.85430 84.83990 18.6922 1006.9208 482.6362 104.5373 jer most 
7002 179.76700 84.83980 19.2267 1006.0083 481.7362 104.6671 jer most 
7003 169.03330 84.27460 17.9811 1008.4056 484.1045 104.5342 jer most 
7004 163.67420 84.27520 17.5953 1009.5039 485.1922 104.4367 jer most 
7005 158.36280 83.80530 17.3452 1010.5527 486.2342 104.5101 jer most 
7006 152.85450 83.80550 17.2204 1011.6186 487.2898 104.4776 jer most 
7007 147.45070 83.80560 17.2262 1012.6586 488.3166 104.4791 jer most 
7008 135.45740 84.07020 17.6913 1015.0175 490.6482 104.5216 jer most 
7009 130.76550 84.55190 18.0531 1015.9857 491.6112 104.4688 jer most 
7010 127.45600 84.55220 18.3725 1016.6902 492.3197 104.5478 jer most 
7011 127.45640 84.55210 18.3725 1016.6901 492.3196 104.5478 jer most 

17 178.43040 86.48845 21.0230 1006.9874 480.1722 104.4106  

340 178.43130 85.36780 21.0125 1006.9836 480.1820 104.9164  

341 178.44150 86.54730 21.0208 1006.9832 480.1730 104.5093  

342 178.44390 86.83310 21.0232 1006.9833 480.1705 104.4112  

345 125.84110 84.91320 20.3917 1018.7347 491.9482 104.9250  

346 126.22150 86.08570 20.4369 1018.7277 491.8183 104.5393  

343 126.31300 86.36940 20.4472 1018.7254 491.7873 104.4461  

18 126.30470 84.87480 20.4475 1018.7267 491.7896 104.4462  

 

 


