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Anotace 

 

Cílem diplomové práce je ozřejmit metodiku měření prostorového tvaru koleje 

použitím měřicího vozíku a robotizované totální stanice. Práce obsahuje čtyři základní 

kapitoly. První definuje pojem geometrie koleje. Druhá kapitola obsahuje teoretické 

poznatky o geodetické činnosti vykonávané při rekonstrukcí železničního svršku. Ve třetí 

kapitole je popsáno technické řešení přístrojové sestavy. Poslední kapitola charakterizuje 

měření a zpracování konkrétních údajů z předmětné lokality. Výsledkem diplomové práce 

jsou opravné parametry prostorové polohy koleje, které jsou podkladem pro 

mechanizovanou opravu automatickou strojní podbíječkami. 

 

Klíčová slova: totální stanice, měřící vozík, GPK, RailSURV, Rail 

 

 

 

Summary 

 

The aim of this thesis is to clarify the methodology of measuring the spatial shape of 

the track using a measuring trolley and robot total station. The work contains of four main 

chapters. The first defines the concept of track geometry. The second chapter contains a 

theoretical knowledge about geodetic activities carried out during the reconstruction of 

superstructure. The third chapter describes technical solution of the instrument set. The last 

chapter describes measuring and processing of specific data from the location of interest. 

The result of this thesis are the correction parameters of the spatial position of the track, 

which are the basis for mechanized automatic repair of tamping machine. 

 

Keywords: total station, measuring trolley, GPK, RailSURV, Rail 
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Seznam použitých zkratek 

 

ACK - absolutní číslo kvality 

APK - absolutní poloha koleje 

ASP - automatická strojní podbíječka 

BP - bodové pole 

Bpv - výškový systém Balt po vyrovnání 

CK - číslo kvality 

GPK - geometrická poloha koleje 

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

nžkm - nový železniční kilometr 

PBP - podrobné bodové pole 

RP - rychlostní pásmo 

SDORK - směrodatná odchylka zborcení 

SDOSK  - směrodatná odchylka směru 

SDOVK - směrodatná odchylka výšky 

TS - trakční sloup 

UČS - ucelená část stavby 

ZBP - základní bodové pole 

ZZ - zajišťovací značka 
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Úvod 

Úplné prvopočátky železnic můžeme najít už přibližně 2 200 let př. n. l. 

u Babyloňanů, kteří začali používat kamenné žlaby na usměrnění pohybu kolových 

vozidel. Ve středověku se už začaly stavět první dřevěné tratě, později byly nahrazeny 

železnými. Ačkoliv se dlouhé roky používali železnice spíše na přepravu nákladů než osob, 

v roce 1825 byla do provozu uvedena první veřejná železnice s trvale parní trakcí. I přes to, 

že tato parní trakce byla zakrátko nahrazena koňmi, myšlenka přepravy osob po železnici 

se uchytila. Tímto se začal obrovský vývoj železniční dopravy, který trvá až dodnes. 

V Evropě dochází k výraznému rozvoji železnic v druhé polovině 20. století. 

Neustále se zvyšující nároky kladou stále větší požadavky jak na výkonnost tratí, tak na 

standard v oblasti poskytování služeb cestujícím. Železniční doprava se tak 

prostřednictvím projektů rekonstrukce v železničních stanicích a na železničních tratích 

snaží přiblížit evropskému standardu a současně konkurovat ostatním možnostem 

přepravy, ať už silniční nebo letecké. 

Na Slovensku se modernizace železničních tratí v síti Železnic Slovenské republiky 

začala v roce 1997 výstavbou na úseku Bratislava Rača - Trnava a v současnosti se 

rekonstrukční práce provádějí na úseku Nové Mesto nad Váhom - Púchov. Cílem této 

modernizace je zajistit mimo jiné zvýšení dosavadní největší traťové rychlosti na 

160 km/h. 

Provozem kolejových vozidel po traťových úsecích vznikají opotřebením 

železničního svršku prostorové deformace koleje. Tyto deformace vedou k nutnosti opravy 

geometrie koleje. Při procesu opravy tvoří geodet nedílnou složku. Zajišťuje přípravu 

podkladů pro mechanizovanou opravu koleje vyhotovením opravných prvků koleje, které 

je založeno na absolutním principu. Příchodem nových technologií, jejichž účelem je 

zefektivnit práci, může geodet při řešení takové geodetické úlohy použít měřící vozík s 

robotizovanou totální stanicí. 

Cílem diplomové práce je ozřejmit metodiku měření prostorové polohy koleje 

použitím měřicího vozíku a robotizované totální stanice. Dále se práce zabývá 

zpracováním měření pro účely opravy geometrie koleje. Geodetické práce jsou 

demonstrovány při opravě koleje na traťovém úseku Trnava - Nové Mesto nad Váhom, kde 
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jsem se zúčastnil a do velké míry podílel na geodetických pracích od projektové přípravy 

až po předání rekonstruované koleje do provozu. 

 Výsledkem závěrečné práce jsou odchylky ve formě posunů a zdvihů od 

projektované polohy osy koleje připravené pro automatickou strojní podbíječku s řídícím 

počítačem. 
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1. Definice pojmu geometrická poloha koleje (GPK) 

Geometrickou polohou koleje (dále jen GPK) se rozumí její prostorový tvar, který je 

dán směrovými a sklonovými poměry, vzájemnou výškovou polohou kolejnicových pásů a 

rozchodem koleje. GPK je účelově rozložena na směrovou a výškovou složku. 

Směrovou polohu koleje vyjadřuje osa koleje, která je definována jako spojnice bodů 

ležících uprostřed vzdálenosti mezi protilehlými body pojízdných hran v rovině příčného 

řezu. 

Výškovou polohu koleje dle [1] vyjadřuje niveleta temene kolejnicového pásu. Při 

vzájemně převýšených kolejnicových pásech se výšková poloha koleje vztahuje na níže 

položený (nepřevýšený) kolejnicový pás.  

Z hlediska geometrického uspořádání vytváří kolej dle [2] tyto tvary: 

 přímé úseky ve vodorovné rovině nebo ve sklonu (stoupání, klesání) 

 kružnicové oblouky ve vodorovné rovině (umožňují směrovou změnu koleje) 

 kružnicové oblouky ve svislé rovině (umožňují přechod koleje v přímém úseku z 

jednoho sklonu do druhého sklonu) 

 přechodnice (tvoří plynulý přechod z přímých úseků do kružnicových oblouků a 

naopak, případně tvoří plynulý přechod mezi dvěma kružnicovými oblouky) 

 šroubovice (v případech, kdy směrové kružnicové oblouky jsou v stoupání nebo v 

klesání) 

 křivky čtvrtého stupně (pokud je přechod koleje z jednoho sklonu do jiného v 

kružnicové části koleje) 

 

1.1. Rozchod koleje 

Rozchod koleje je vzdálenost pojízdných hran kolejnicových pásů měřená v rovině 

příčného řezu (viz obr. 1). Rozchod koleje se dle [3] měří 0,014 m pod temenem 

kolejnicových pásů. Normální rozchod koleje je 1,435 m. 
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Obr. 1. Grafické znázornění parametrů geometrické polohy a uspořádání koleje [3] 

 

1.2. Rychlostní pásma železničních tratí 

Podle STN 73 6360 [3] se tratě rozdělují do čtyř rychlostních pásem, označených 

RP1 až RP4. Odlišnosti použitých prvků a geometrického uspořádání reprezentuje traťová 

rychlost V [km.h
-1

]. 

 

Tab. 1. Rychlostní pásma ţelezničních tratí  

RP1 V ≤ 60 km.h-1 

RP2 60 km.h-1 < V ≤ 90 km.h-1 

RP3 90 km.h-1 < V ≤ 120 km.h-1 

RP4 120 km.h-1 < V ≤ 160 km.h-1 
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2.  Obecné pojednání o problematice 

Cílem Železnic Slovenské republiky je zapojit se do sítě evropských železnic 

prostřednictvím modernizace vybraných železničních tratí a jejich zprůchodněním vyššími 

traťovými rychlostmi. V současné době je na území Slovenské republiky zrekonstruovaný 

nejdelší traťový úsek Bratislava Rača - Nové Mesto nad Váhom, který patří do 

mezinárodního koridoru číslo 5a. Celá trať od stanice Bratislava Rača je rozdělena na tzv. 

UČS (ucelená část stavby) s přiděleným číslem. Takové označení vzniklo kvůli 

zjednodušení organizaci prací na projektu, vzájemné koordinaci technických řešení a pod. 

Mezistaniční úseky mají sudá čísla a železniční stanice mají lichá čísla. Jednotlivé traťové 

úseky byly předávány do provozu postupně od roku 2001 až 2008. V současnosti se 

rekonstrukční práce provádějí na úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. 

 

2.1. Provoz a údržba koleje 

Po komplexní rekonstrukci, když je prostorová poloha koleje upravená podle 

parametrů technického projektu má kolej nejblíže k ideálnímu geometrickému tvaru. 

Účinky opakovaných svislých, příčných a podélných sil kolejového vozidla a jiných 

činitelů (kvalita železničního spodku, technický stav konstrukce železničního svršku, druh 

dopravy a její zátěž, traťová rychlost, konstrukce vozidla, atmosférické podmínky, atd.) 

způsobují, že se postupně mění prostorový tvar koleje. Proto je důležité, aby kolej tohoto 

významu byla přepracována nejpozději 2 roky po rekonstrukci koleje. Do té doby jsou 

příčné posuny zanedbatelné. Po dvou letech začíná rozpad směrového a výškového vedení 

koleje. 

Oprava koleje sestává z diagnostiky aktuálního stavu koleje, měření a vyhodnocení 

opravných prvků koleje, opravy koleje automatickou strojní podbíječkou (dále jen ASP). 

Měřické práce proběhnou těsně před opravou, čímž se zajistí aktuálnost tvaru koleje před 

její opravou. Kvalita výsledku opravy koleje do projektovaného tvaru, závisí na přesnosti 

opravných prvků zjištěných geodeticky a od samotné opravy ASP. 

Oprava koleje má vždy za cíl zlepšit její tvar a tím zpomalit vývoj deformace koleje. 

Jedná se o opakovanou rekonstrukci, při které jsou závazně dodržována předchozí 

projekční parametry tratě. 
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2.2. Lokalizace zdeformovaných úseků koleje 

Na začátku procesu opravy koleje je třeba lokalizovat deformované úseky koleje. 

Diagnostika koleje se provádí na relativním principu pomocí ručního měřicího vozíku 

(KRAB) nebo jízdou měřicího vozu GPK. Vyhodnocené výsledky měřicího vozu GPK 

poskytují údaje jen o některých parametrech geometrie koleje. Jako je odchylka směru 

(SDOSK), odchylka zborcení (SDORK), odchylka výšky (SDOVK), číslo kvality (CK), 

absolutní číslo kvality (ACK). Příznivé hodnocení geometrie koleje nepotvrzuje, že kolej 

leží v navrženém prostorovém tvaru. Na základě výsledků měřicího vozu se definují 

traťové úseky, které budou propracované. 

 

2.3. Predrealizační činnost geodeta 

Před zahájením měřických prací si geodet shromáždí všechny potřebné podklady pro 

výkon činnosti. Jsou to především projektovaná trasa koleje a seznam souřadnic bodového 

pole v zájmovém území. 

 

2.3.1. Projektovaná trasa koleje  

Základ dokumentace tvoří projektovaná trasa koleje. Má formu vytyčovacího 

výkresu (viz obr. 2) případně podélného profilu kolejí. Účelově je rozložena na směrové a 

výškové řešení. 

Směrové řešení obsahuje: počáteční staničení úseku, seznam souřadnic hlavních 

bodů trasy, parametry kružnicových oblouků a přechodnice. 

Výškové řešení obsahuje: počáteční staničení úseku, délky tečen výškového 

polygonu, parametry zakružovacích oblouků. 

Projektovaná trasa dále obsahuje prvky charakterizující uspořádání koleje: rozchod 

koleje, převýšení kolejnicových pásů a délky vzestupnic. 
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Obr. 2. Detail vytyčovacího výkresu projektované trasy koleje 

 

2.3.2. Bodové pole 

Bodové pole se přebírá na základě protokolu od autorizovaného geodeta, který 

bodové pole osazovat a určoval. Při měřických pracích je třeba ověřit stabilitu a kvalitu 

bodového pole případně dle potřeby zahustit. 

Souřadnice bodů jsou v souřadnicovém systému JTSK a jejich výšky ve výškovém 

systému Balt po vyrovnání. 

Při komplexní rekonstrukci traťového úseku je základní bodové pole (dále jen ZBP) 

stabilizované vysokými pilíři s nucenou centrací (viz obr. 3). Podrobné bodové pole (dále 

jen PBP) je stabilizované v základových patkách trakčních sloupů podobě stabilizačního 

hřebíku nebo upevňovacího šroubu tzv. vrtule (viz obr. 4). 
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Obr. 3. Vysoký pilíř s nucenou centrací 

 

 

Obr. 4. „Vrtule“ v základové patce trakčního sloupu 
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2.3.3. Zajišťovací značky 

Podle STN 73 6360 [3] se prostorová poloha hlavních kolejí zajišťuje zajišťovacími 

značkami (dále jen ZZ). Zajištěním prostorové polohy koleje se rozumí soubor opatření 

umožňující vytyčit prostorovou polohu koleje a porovnat ji s existující polohou koleje. 

Zajišťovací značky měli tvar sloupků, stabilizovaných podél železničních tratí. Od 

roku 1992 se zajišťovací značky stabilizují do pevných železničních objektů. Do trakčních 

sloupů se nejčastěji stabilizuje konzolový typ zajišťovací značky (viz obr. 5). 

Při komplexní rekonstrukci traťového úseku je na geodeta kladen požadavek určit 

absolutní polohu zajišťovacích značek. Při geodetickém určování prostorové polohy se na 

ZZ namontuje nástavec s odrazným hranolem (viz obr. 6), případně nástavec s odrazovou 

fólií (viz obr. 7). 

 

 

Obr. 5. Zajišťovací značka stabilizovaná v trakčním sloupu 
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Obr. 6. Nástavec s odrazným hranolem osazen na zajišťovací značce 

 

 

Obr. 7. Nástavec s odraznou fólií osazen na zajišťovací značce 
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2.4. Měření podrobných bodů koleje 

Základní metodou podrobného měření je metoda prostorových polárních souřadnic, 

při níž se poloha měřených podrobných bodů určuje pomocí polárních souřadnic 

(vodorovným směrem, zenitovým úhlem a šikmou délkou). Stanovisky měřicího přístroje 

jsou body PBP, případně přechodné (volné) stanoviska. Postup určení polárních souřadnic 

je následující: 

 orientace na stanovisku na body ZBP, PBP a ZZ, 

 měření podrobných bodů koleje. 

Geodet takto určí absolutní polohu koleje (dále jen APK) ve vybraných traťových 

úsecích. Vývoj měřicích přístrojů přinesl novou technologii měření APK. Měření pomocí 

robotizované totální stanice za použití měřicího vozíku. Vozík tlačený obsluhou po koleji 

má osazen odrazový hranol, který je automaticky sledován totální stanici. Pomocí senzorů 

umístěných na měřicím vozíku jsou měřeny parametry koleje (rozchod, převýšení 

kolejnicových pásů) spolu s hodnotami měřenými totální stanici (směr, délka) registrovaná 

do paměti přístroje. Data jsou po přenosu do počítače vyhodnoceny v softwarem a zjištěné 

odchylky jsou formou posunů a zdvihů od projektované polohy koleje exportovány pro 

ASP s řídícím počítačem. 

 

2.5. Kontrolní měření po ukončení rekonstrukce 

Po opravě deformovaných úseků ASP je třeba provést opakované měření APK. 

Vyhodnocené odchylky od projektované trasy se sumarizují do závěrečného elaborátu, 

který se předá správci koleje i zhotoviteli opravných prací. 
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3. Technické řešení přístrojové sestavy 

Systém pro měření GPK formou měřicích vozíků dnes nabízejí výrobci různých 

značek. Na našem území jsou nejznámější dva systémy. Od společnosti Leica za 

softwarové podpory společnosti Amberg a systém ostravské firmy GeoTEL, spol. s.r. o.. 

 

3.1. Systémové řešení firmy GeoTEL 

Firma GeoTEL vyvinula měřící vozík s označením GG-03. Ten spolupracuje 

s totální stanicí řady Topcon GPT-9000A. Činnost měřicího vozíku a totální stanice je 

řízena speciálně vyvinutým programem RailSURV. 

Systém je navržen jako duální. Dualitou se rozumí schopnost pracovat v "on-line" 

nebo "off-line" režimu. Při práci v "on-line" režimu jsou z měřených údajů v polním 

počítači přímo v terénu vypočteny a zobrazeny odchylky od projektovaného stavu. Při 

práci v "off-line" režimu jsou měřené údaje ukládány do paměti měřicího přístroje pro 

pozdější vyhodnocení tzv. postprocessing. Data jsou po přenosu do počítače vyhodnoceny 

v programovém prostředí Rail. Rail je aplikační nadstavba geodetického programu 

WKokeš. 

 

3.2. Měřící vozík GG-03 

Měřící vozík (viz obr. 8) je navržen pro provoz na železničních drahách normálního 

rozchodu koleje. Tělo vozíku tvoří hliníková konstrukce. Uvnitř se nachází snímač 

převýšení koleje, snímač rozchodu koleje, snímač ujeté vzdálenosti, řídící procesorová 

jednotka, rádiomodem, lithiová-iontová baterie (Li-Ion). Technické parametry měřicího 

vozíku uvádí tabulka 2.. 
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Obr. 8. Měřící vozík GeoTEL GG-03 

 

Na těle vozíku je připevněna tlačná tyč a držák hranolu. Na tlačné tyči se nachází 

páka na stahování rozchodu koleček, která slouží na plynulý přechod výhybkou. 

Měřící vozík má osazen odrazovvý hranol na který totální stanice měří polohu 

podrobných bodů prostorovou polární metodou. Z praktických důvodů se na vozík osazuje 

360⁰ odrazový hranol. Ten zajišťuje dostatečnou přesnost měřené šikmé délky a zbavuje 

nutnosti natáčet odrazový hranol ve směru záměry totální stanice. Stabilitu a kolmý směr 

těla vozíku vzhledem ke směru koleje zajišťuje předepnuté kolečko. 

 

Tab. 2. Technické parametry měřicího vozíku GG-03  

Technické parametre 

Hmotnost 17 kg 

Výdrž baterie během provozu 

 

24 hodin 

Čas dobíjení 8 hodin 

Pracovní rozsah teplot - 10 až + 40 ⁰C 
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Měřící vozík je pasivní zařízení, které na příkaz totální stanice odešle aktuální 

hodnoty měřené čidly (rozchod, převýšení kolejnicových pásů a ujetou vzdálenost). 

Parametry měření a přesnost měření udávané výrobcem jsou uvedeny v tabulkách 3, 4, 5. 

 

Tab. 3. Rozsah a přesnost měření rozchodu  

Rozchod 

Rozsah měření od normálního rozchodu - 30 až + 50 mm 

Přesnost měření ± 0.2 mm 

 

Tab. 4. Rozsah a přesnost měřeni převýšení  

Převýšení 

Rozsah měření 

 

± 350 mm 

Přesnost měření ± 0.5 mm 

 

Tab. 5. Rozsah a přesnost měření ujeté vzdálenosti  

Ujetá vzdálenost 

 
Rozsah měření do vynulování snímača 4500 m 

Přesnost měření ± 0.5 mm 
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3.3. Totální stanice Topcon GPT-9001 AR 

Topcon GPT-9001AR (viz obr. 9) je robotizovaná totální stanice na měření 

prostorovou polární metodou. Ovládání přístroje usnadňují servo ustanovky, XTRAC ™ 

Quick - Lock sledovací technologie hranolu, vestavěný grafický barevný dotykový displej. 

Přístroj pracuje pod operačním systémem Windows ® CE. Technické parametry totální 

stanice udávané výrobcem uvádí tabulka 6. 

 

 

Obr. 9. Totální stanice Topcon GPT-9001AR 

 

Výrobce měřicího vozíku naprogramoval aplikační programy CalibRail a RailSURV 

pro totální stanicu Topcon GPT-9000 s operačním systémem Windows CE 4.2.. 
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Tab. 6. Technické parametry Topcon GPT-9001AR dle [7]  

 



 Bc. Tomáš Janeček: Měření GPK automatizovaným systémem 

 

2012  24 

 

3.4. Aplikační program RailSURV 

Program RailSURV (viz obr. 10) slouží pro záznam měření totální stanice a měřícího 

vozíku. Hodnoty měření totální stanice a měřicího vozíku jsou synchronně odečteny a 

společně registrované na interní disk totální stanice. Program má rozhraní v anglickém 

jazyce. Po spuštění programu se otevře hlavní obrazovka, která obsahuje titulkové lišty, 

pracovní oblast a pět záložek do kterých je program rozdělen. Jsou to NASTAVENÍ 

(Setting), ORIENTACE (Check Dir), STANOVISKO (Occ Point), KOLEJE (Trolley), 

MAPOVÁNÍ (Topo). 

 

 

Obr. 10. Program RailSURV po spuštění 

 

3.4.1. Titulkové lišty 

Na horní titulkové liště (viz obr. 11) je zobrazen stav baterie totální stanice a stav 

baterie měřicího vozíku. 

 

 

Obr. 11. Horní titulková lišta 
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Na spodní titulkové liště (viz obr. 12) se zobrazují hodnoty měřené totální stanici. 

 

 

Obr. 12. Spodní titulková lišta 

 

 Hz - hodnota horizontálního směru. 

 V - hodnota zenitového úhlu. 

 Sd - měřená šikmá délka. 

 P/NP/LNP - měření na hranol / měření bez hranolu / měření bez hranolu (dlouhé 

záměry). 

 Ikona - ikona vpravo indikuje stav systému ATR. 

 

3.4.2. Pracovní prostředí NASTAVENÍ (Setting) 

V pracovním prostředí NASTAVENÍ (viz obr. 13) se konfigurují parametry před 

měřením, které budou nastaveny jako implicitní. 

 

 

Obr. 13. Pracovní prostředí NASTAVENÍ 

 

Nabídka pracovního prostředí NASTAVENÍ je barevně rozdělena na pět 

samostatných částí: 
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 Otevření / založení zakázky 

 Job folder - zvolíme pro otevření nebo založení zakázky. Cesta pro zvolený adresář 

se vypíše do dialogového řádku. 

 Nastavení měření na orientační body 

 Number of BS Meas - počet na sobě nezávislých měření na orientační body. 

 2. face - měření na každý orientační bod ve dvou polohách dalekohledu (pokud je 

zvoleno). 

 Nastavení měření na vozík 

 Num. of Meas to Trolley - počet měření na odrazový hranol umístěný na vozíku 

(uložený je aritmetický průměr). 

 C.P. - adiční konstanta hranolu osazeného na vozíku [mm]. 

 Ang. Toler. - mezní odchylka podrobného měření na odrazový hranol, při překročení 

dojde k zobrazení výstražného okna a měření není zaregistrováno. 

 Auto Meas [m] - vzdálenost, při přejetí dojde k upozornění obsluhy vozíku a 

následnému měření [m]. 

 Nastavení pro tracking 

 ATR interval [s] - frekvence měření a registrace podrobných bodů měřených na 

odrazový hranol vozíku. 

 Min Read - možnost nastavit nižší přesnost dálkoměry a zároveň vyšší rychlost 

měření. 

 Nastavení komunikace 

 DataCOM - formát komunikace s externím zařízením. 

 On-line PC - externí komunikace s polním počítačem pro možnost měřit v režimu 

"on-line" (pokud je zvoleno). 
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3.4.3. Pracovní prostředí ORIENTACE (Check Dir) 

Pracovní prostředí ORIENTACE (viz obr. 14) slouží k nastavení nulového čtení 

horizontálního kruhu totální stanice a následné kontrole nulového čtení. Slouží jako 

indikátor stability totální stanice při měření. 

 

 

Obr. 14 Pracovní prostředí ORIENTACE 

 

Nabídka pracovního prostředí ORIENTACE je barevně rozdělena na dvě částí: 

 Nastavení nulového čtení 

 Hz angle - možnost nastavit i jiné než nulové čtení (0
g
, 100

g
, 200

g
, 300

g
, ACTUAL). 

 VA - nastavení zenitového úhlu. 

 SET - nastavení čtení na vodorovném kruhu. 

 Kontrola a zaměření nulového směru 

 Turn to CD – totální stanice se natočí a zacílí na nulové čtení. 

 Meas CD - měření na nulové čtení. 

 Back to previous TAB - návrat na poslední pozici, než přišlo ke kontrole nulového 

čtení. 

 STOP - přeruší měření nulového směru. 
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3.4.4. Pracovní prostředí STANOVISKO (Occ Point) 

Pracovní prostředí STANOVISKO (viz obr. 15) slouží k nastavení parametrů 

orientačních bodů a samotnému měření orientačních bodů. 

 

 

Obr. 15. Pracovní prostředí STANOVISKO 

 

 Nastavení parametrů orientačních bodů před měřením 

 Occ - číslo stanoviska. 

 BS - číslo nebo název orientačního bodu. 

 HI - výška stanoviska [m]. 

 HR - výška cíle [m]. 

 P.C. - adiční konstanta hranolu [mm]. 

 Ikona DALEKOHLAD - přepne do pracovního prostředí ORIENTACE a 

automaticky natočí na nastavené nulové čtení vodorovného kruhu. 

 Měření orientačních bodů 

 Meas - zaměření cíle a registrace naměřených hodnot do paměti totální stanice (viz 

kap. 3.4.8.). 

 Dist - zaměření cíle bez registrace naměřených hodnot. 

 REC - registrace naměřených hodnot do paměti totální stanice (viz kap. 3.4.8.). 

 AIM / LOCK / FREE - automatické zacílení na odrazný hranol / automatické 

sledování hranolu / manuální cílení 

 Ikona STOP - přestane měřit a ukončí sledování hranolu. 
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 Tabulka naměřených hodnot 

 BS - číslo nebo název orientačního bodu. 

 HR - výška cíle [m]. 

 SD - měřená šikmá délka [m]. 

 Hz - vodorovný směr [g]. 

 V - zenitový uhel [g]. 

 P.C. - adiční konstanta hranolu [mm]. 

Po měření je možnost opravit případně vymazat určité zaregistrované parametry 

přímo v tabulce měřených hodnot. 

 

3.4.5. Pracovní prostředí KOLEJE (Trolley) 

Pracovní prostředí KOLEJE (viz obr. 16) slouží k nastavení parametrů podrobných 

bodů a samotnému měření podrobných bodů na koleji. 

 

 

Obr. 16. Pracovní prostředí KOLEJE 

 

 Nastavení parametrů podrobných bodů před měřením 

 Change Occ (viz obr. 16; W011 2) - po nastavení čísla měřené koleje se vytvoří 

soubor pro ukládání podrobných bodů (viz kap. 3.4.8.). 

 SS - číslo nebo název podrobného bodu. Z praktických důvodů se ukládají ve 

formátu času (time). 
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 Code - podrobné body mohou být kódovány buď přednastavenými zkratkami nebo je 

možnost zadávat vlastní kódy. 

 ON - spustí se komunikace s měřícím vozíkem (začnou blikat parametry koleje). 

 OFF - ukončí se komunikace s měřícím vozíkem. 

 Ikona DALEKOHLAD - přepne do pracovního prostředí ORIENTACE a 

automaticky natočí na nastavené nulové čtení vodorovného kruhu. 

 Měření podrobných bodů koleje 

 ME - měření cíle a registrace naměřených hodnot do paměti totální stanice (viz 

kap. 3.4.8.). 

 ATR - začne probíhat automatizované měření (tracking) s registrací v zvoleném 

intervalu. Tato metoda je pro nižší přesnost a využívána je jen výjimečně. 

 AM - začne probíhat automatizované měření s registrací bez nutnosti měřit každý 

bod samostatně (metoda Stop & Go). Po využití této funkce pošle vozík naměřené 

údaje a ty se zaregistrují spolu s hodnotami totální stanice. Pak se aktivuje měření 

ujeté vzdálenosti a po projití nastavené délky je obsluha vozíku hlasitým pípnutím 

upozorněna, aby zastavila. Do několik sekund se automaticky začne měření. 

Registrace aritmetických průměrů naměřených hodnot do paměti totální stanice je 

oznámena obsluze dalším hlasitým pípnutím. Stejným způsobem měření pokračuje 

bez nutnosti zásahu obsluhy totální stanice. 

 AIM / LOCK / FREE - automatické zacílení na odrazný hranol / automatické 

sledování hranolu / manuální cílení 

 Ikona STOP - přestane měřit a ukončí sledování hranolu. 

 Tabulka naměřených hodnot 

 SS - číslo podrobného bodu. 

 Code - popis podrobného bodu. 

 GG - rozchod měřený snímačem měřicího vozíku [m]. 

 SE - převýšení měřeno snímačem měřicího vozíku [m]. 

 SD - měřená šikmá délka [m]. 

 Hz - vodorovný směr [g]. 

 V - zenitový uhel [g]. 

 PC - adiční konstanta hranolu [mm]. 
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Po měření je možnost opravit případně vymazat určité zaregistrované parametry 

přímo v tabulce měřených hodnot. 

3.4.6. Pracovní prostředí MAPOVÁNÍ (Topo) 

Pracovní prostředí MAPOVÁNÍ (viz obr. 17) slouží k nastavení parametrů 

podrobných bodů a samotnému měření podrobných bodů. 

 

 

Obr. 17. Pracovní prostředí MAPOVÁNÍ 

 

 Nastavení parametrů podrobných bodů před měřením 

 No data file (viz obr. 17; W011 map) - vytvoření souboru pro ukládání podrobných 

bodů. 

 SS - číslo nebo název podrobného bodu. 

 Code - podrobné body mohou být kódovány buď přednastavenými zkratkami nebo je 

možnost zadávat vlastní kódy. 

 HR - výška cíle [m]. 

 C.P - adiční konstanta hranolu [mm]. 

 Ikona DALEKOHLAD - přepne do pracovního prostředí ORIENTACE a 

automaticky natočí na nastavené nulové čtení vodorovného kruhu. 

 Měření podrobných bodů 

 Meas - zaměření cíle a registrace naměřených hodnot do paměti totální stanice (viz 

kap. 3.4.8.). 

 Dist - zaměření cíle bez registrace naměřených hodnot. 
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 REC -  registrace naměřených hodnot do paměti totální stanice (viz kap. 3.4.8.). 

 ATR - začne probíhat automatizované měření (tracking) s registrací v zvoleném 

intervalu. 

 Ikona STOP - přestane měřit a ukončí sledování hranolu. 

 Tabulka naměřených hodnot 

 SS - číslo nebo název orientačního bodu. 

 HR - výška cile [m]. 

 Code - popis podrobného bodu. 

 SD - měřená šikmá délka [m]. 

 Hz - vodorovný směr [g]. 

 V - zenitový uhel [g]. 

 P.C. - adiční konstanta hranolu [mm]. 

Po měření je možnost opravit případně vymazat určité zaregistrované parametry 

přímo v tabulce měřených hodnot. 

 

3.4.7. Varovná hlášení 

Během měření mohou v programu RailSURV naběhnout tři druhy varovného 

hlášení. Jsou to délka nezměřených (viz obr. 18), překročena odchylka měření (viz obr. 19) 

a kompenzátor mimo rozsah (viz obr. 20). 

 

 

Obr. 18. Varovné hlášení "Délka nezměřena" 

 

 Délka nezměřená - pokud totální stanice dlouho vyhledává cíl a nemůže v zadaném 

zorném poli najít odrazový hranol, naběhne dialogové okno s varovným hlášením Délka 

nebyla změřena (Length of unmeasured !!!). 
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Obr. 19. Varovné hlášení "Překročena odchylka měření" 

 

 Překročena odchylka měření - pokud dojde v pracovním prostředí KOLEJE k 

překročení odchylek mezi na sobě nezávislým měřením vodorovných směrů na 

podrobný bod, vyskočí dialogové okno s varovným hlášením Překročena odchylka 

měření (Exceeded the tolerance of the measurment!!!). Po zobrazení varovného okna se 

začte odpočet tří sekund, po jehož ukončení dojde automaticky k opakovanému měření. 

Mezní odchylka (Ang. Toler.) se nastavuje v pracovním prostředí NASTAVENÍ. 

 

 

Obr. 20. Varovné hlášení "Kompenzátor mimo rozsah" 

 

 Kompenzátor mimo rozsah - zobrazení varovného hlášení Kompenzátor mimo rozsah 

(Tilt the totalstation out of range!) může být následkem otřesů při průjezdu kolejového 

vozidla. Po průjezdu se kompenzátor pravděpodobně sám urovná a hlášení stačí 

potvrdit. Pokud se kompenzátor sám nevrátí do potřebného rozsahu, je nutné přístroj 

urovnat a měření opakovat. 
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3.4.8. Formáty souborů 

Program RailSURV ukládá měřené hodnoty do tří formátů textového souboru. Jsou 

to formát pro měření stanoviska (viz obr. 21), formát pro měření podrobných bodů koleje 

(viz obr. 22) a formát pro mapování (viz obr. 23). 

 

 

OR / B.S. / SD / HR / Hz / V / P.C. 

Obr. 21. Formát pro měření stanoviska 

 

 Formát pro měření stanoviska - soubor v textovém formátu: číslo stanoviska.rec 

 ST - stanovisko. 

 W011 - číslo stanoviska. 

 0.000 - výška přístroje. 

 OR - orientační bod. 

 B.S. - číslo orientačního bodu. 

 SD - šikmá délka [m]. 

 HR - výška cíle [m]. 

 Hz - vodorovný směr [g]. 

 V - zenitový uhel [g]. 

 P.C. - adiční konstanta hranolu [mm]. 
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SS / Hz / V / SD / HR / GG / SE / CODE / P.C. 

Obr. 22. Formát pro měření podrobných bodů koleje 

 

 Formát pro měření podrobných bodů koleje - soubor v textovém formátu: číslo 

stanoviska_číslo koľaje.mro 

 -0.040 - konstanta odsazení osy odrazného hranolu na vozíku, od pojízdné hrany 

kolejnicového pásu. 

 0.807 - výška odrazného hranolu na vozíku od temene koleje [m].  

 S.S. - číslo podrobného bodu. 

 Hz - vodorovný směr [g]. 

 V - zenitový uhel [g]. 

 SD - šikmá délka [m]. 

 HR - výška cíle [m]. 

 GG - rozchod [m]. 

 SE - převýšení  [m]. 

 CODE - popis bodu. 

 P.C. - adiční konstanta hranolu [mm]. 
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SS / Hz / V / SD / HR / # / # / CODE / C.P. 

Obr. 23. Formát pro mapovaní 

 

 Formát pro mapovaní - soubor v textovém formátu: číslo stanoviska_map.mro 

 S.S. - číslo podrobného bodu. 

 Hz – vodorovný směr [g]. 

 V - zenitový uhel [g]. 

 SD - šikmá délka [m]. 

 HR - výška cíle [m]. 

 # - prázdné místo. 

 CODE - popis bodu. 

 P.C. - adiční konstanta hranolu [mm]. 
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3.5. Aplikační program CalibRAIL 

Program CalibRAIL slouží ke kalibraci snímačů měřícího vozíku před měřením. 

Program má rozhraní v českém jazyce. Po spuštění programu se otevře hlavní obrazovka, 

která obsahuje pracovní oblast a šest záložek do kterých je program rozdělen. Jsou to 

KONSTANTY, PŘÍČNÝ SKLON, PODÉLNÝ SKLON, ROZCHOD, IRC a MĚŘENÍ. 

Snímače měřicího vozíku je třeba kalibrovat před měřením po delším převozu nebo během 

měření, pokud se teplota ovzduší změní přibližně o 10 º C. 

 

 

Obr. 24. Program CalibRAIL po spuštění  
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3.6. Aplikační program Rail 

Na zpracování a analýzu měřených dat slouží aplikační nadstavba Rail v 

programovém prostředí WKokeš. Rail je programový systém pro editaci a vyhodnocení 

měřených hodnot zaznamenaných programem RailSURV. V programu je podle zadaného 

projektu realizován výpočet osy koleje, od níž je možné provádět různé výpočetní úlohy. 

Programem je možné vygenerovat grafický průběh měření nebo soubor posunů a zdvihů 

pro ASP. Další možností je "on-line" měření a vyhodnocování, kdy jsou měřené údaje 

exportovány do polního počítače. V programu je následně realizován on-line výpočet 

stanoviska a jsou zobrazovány aktuální měřené odchylky od projektu. Celý program je 

lokalizován do českého jazyka. 

Program Rail po načtení do pracovního prostředí WKokeš zobrazí na levé straně 

okna základní panel (viz obr. 25). Základní panel je složen ze tří záložek. Jsou to 

PROJEKT, TRASA, VÝPOČTY z nichž každý má specifický okruh nástrojů. 

 

 

Obr. 25. Programové prostředí WKokeš 10.53. s nadstavbou Rail 3.4.0. 
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 Záložka PROJEKT nabízí funkce pro manipulaci s projektem. 

 Nový - slouží k vytvoření nového projektu. 

 Otevřít - slouží k otevření již existujícího projektu. 

 Konec - ukončí aplikaci Rail 

 Záložka TRASA obsahuje nástroje na zadání projektované polohy koleje. 

 Vstupní tabulka - textové zadávání parametrů GPK. Rozdělena je na polohové 

řešení, výškové řešení, převýšení a rozchod kolejnicových pásů. 

 Polohové řešení - grafický přehled parametrů směrové složky GPK. 

 Výškové řešení - grafický přehled parametrů výškové složky GPK. 

 Záložka VÝPOČTY obsahuje nástroje na výpočet a vyrovnání měření. Dále obsahuje 

nástroje pro výpočet souřadnic vzhledem k projektované trase a výpočet odchylek 

měřených bodů koleje od projektované trasy. 

 Nejbližší bod - vypočítá odchylku jednoho bodu nebo bodů od projektované trasy. 

 Body na ose - vypočítá souřadnice bodů vzhledem k projektované trase podle 

zadaného staničení, intervalu a odsazení od trasy. 

 Dávkový výpočet - výpočet stanoviska (pevné nebo přechodné) a souřadnic 

podrobných bodů z textového souboru formátu *.mro. 

 Vyrovnání měření - vyrovnání souřadnic podrobných bodů koleje na základě 

podobnostnej transformace. 

 Výstup ASP - vypočítá odchylky určené množiny bodů od projektované trasy a uloží 

do formátu pro určený typ řídicího počítače ASP. 

 Nástupiště - vypočítá vztah měřených bodů koleje k měřeným bodům nástupiště.  

 Export TXT - vytvoří seznam souřadnic měřených bodů i s hodnotou staničení, 

rozchodu a převýšení kolejnicových pásů. 
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4. Měření a zpracování dat z dané lokality 

Zájmovou lokalitou, v níž byly provedeny geodetické práce související s opravou 

GPK byl traťový úsek UČS 21 (nžkm 90,049 319 - 92,449 319), který je součástí 

mezinárodního koridoru 5a. Konkrétně se jednalo o mezistaniční úsek na koleji č. 2 (nžkm 

90,450 - 90,850), který se nachází v blízkosti obce Brunovce, katastrální území Brunovce. 

Cílem prací bylo provedení podkladů na opravu GPK ve formě opravných prvků (posunů a 

zdvihů) pro ASP. 

 

4.1. Polohové a výškové bodové pole 

Bodové pole na zájmovém území bylo zřízeno při komplexní rekonstrukcí koridoru. 

Výchozím podkladem pro geodetické práce byly body ZBP stabilizované vysokými pilíři 

(viz obr. 3) a body železničního polygonu stabilizované hřebíkový značkami na patkách 

sloupů starého trakčního vedení. Konfigurace a hustota bodového pole nedostačovala 

danému terénu a požadavkům stavby. Z toho důvodu bylo v zájmovém území vytvořené 

PBP pro potřeby podrobného měření a vytyčování. Jako stabilizační prvek byly použity 

upevňovací šrouby zabetonované do základů sloupů nového trakčního vedení (viz obr. 4). 

Přehledný náčrt konfigurace PBP se nachází v příloze č. 1 této práce. Pro určení parametrů 

sítě PBP byly použity různé technologie měření, a to prostorová polární metoda a metoda 

geometrické nivelace. 

 

4.1.1. Terestrické měření a zpracování výsledků měření 

Terestrické měření určujících prvků geodetické sítě (vodorovné směry, zenitové úhly 

a šikmé délky) bylo provedeno současně s měřením na zajišťovací značky, které doplnily 

obrazec při vyrovnání sítě. Na jednotlivých bodech ZBP a PBP byla měřena osnova směrů 

ve dvou skupinách a šikmé délky byly měřeny obousměrně. Během měření byly také 

zaznamenávány údaje jako teplota a atmosférický tlak z důvodu zavedení fyzikálních 

redukcí při výpočtu souřadnic bodů sítě. 

Pro měření byla použita totální stanice Leica TC 1800 s automatickou registrací 

měřených údajů (viz obr. 26). Výrobce udává u tohoto typu přístroje standardní odchylku 

měřeného směru mα = ± 3
cc

 a měřené délky mD = (1mm + 2ppm). 
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Obr. 26. Totální stanice Leica TC 1800 

 

Pro výpočet vyrovnaných souřadnic (X, Y) bodů PBP byl zvolen výpočtový program 

PLS_RS (polohové lokální sítě), jehož uživatelské rozhraní je na obr. 27. Důvodem volby 

daného programu byla možnost zpracování měřených dat s uvážením atmosférických 

podmínek v době měření, možnost volby modelu vyrovnání i jiných parametrů, např. 

interval spolehlivosti, matematické redukce délek a jiné. 
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Obr. 27. Uţivatelské rozhraní programu PLS_RS 

 

Vstupními soubory pro zpracování byly soubory s koncovkami *.fpv a *.dat. Soubor 

*.fpv je konvertován zápisník měřených údajů vhodný pro vstup do programu PLS_RS. 

Soubor s koncovkou *.dat obsahoval souřadnice bodů ZBP, souřadnice bodů železničního 

polygonu a také přibližné souřadnice bodů PBP, které byly vypočítány v programu 

WKokeš. 

Oba soubory byly naimportovány do programu, následně byly definovány apriorně 

střední chyby pro úhly a délky. Dalším krokem bylo zavedení fyzikálních a matematických 

redukcí a výpočet vyrovnaných souřadnic metodou volné sítě. 

Výsledkem tohoto vyrovnání bylo zjištění nesouladu s dodanými souřadnicemi bodů 

železničního polygonu. Kontrolované hodnoty rozdílů mezi měřenými veličinami (úhly, 

délky) a hodnotami získanými ze souřadnic překračovaly hodnoty krajních odchylek 

STN ISO 4463-1 čl. 14.5.1 dle [4]. Z daného geodetického základu nebylo možno zaručit 
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požadavek na dodržení stavební odchylky prostorové polohy koleje stanovené 

STN 73 6360 čl. 5.2.4.1 dle [3] v celém úseku rekonstrukce. Z tohoto důvodu byly dodány 

souřadnice přeurčené na základě provedených měření. 

Dalším krokem byl výpočet vyrovnaných souřadnic fixací polohy bodů ZBP. 

Výsledek tohoto vyrovnání a zároveň parametr, který definuje vnitřní přesnost měření, 

představuje normovaná směrodatná odchylka, v našem případě k = 1,05. Tato odchylka je 

mimo jiné ovlivňována druhou mocninou oprav měřených parametrů. Proto v případě k > 2 

je třeba najít a odstranit hrubé chyby měření. Aposteriórna střední chyba pro úhly byla 

určena na 15,82
cc

 a pro délky 2,11 mm. 

Výsledné vyrovnané souřadnice PBP v souřadnicovém systému JTSK spolu s 

charakteristikami přesnosti se nacházejí tabulce 7 této práce. Na základě vyčíslených 

středních souřadnicových chyb mX, my můžeme konstatovat, že nově určenou body PBP 

splňují požadavky pro zařazení do první třídy přesnosti ve smyslu STN 73 0415 dle [5]. 

 

4.1.2. Měření metodou geometrické nivelace a zpracování výsledků měření 

Určení nadmořských výšek bodů PBP v systému Bpv byla použita metoda 

geometrické nivelace ze středu. Výšky získané z terestrického měření (trigonometricky 

určené převýšení mezi body) sloužily jako nezávislá kontrola. Do výsledného seznamu 

souřadnic a výšek byly převzaty výsledky z vyrovnání nivelačních měření. 

Všechny výšky byly tedy určeny geometrickou nivelaci ze středu nivelačními tahy 

uskutečněnými směrem tam i zpět. Kritérium přesnosti pro technickou nivelaci (rozdíl 

měřených převýšení v tahu tam a zpět má být menší než krajní odchylka ρMAX= 20×√ R) 

bylo splněno při každém z uskutečněných uzavřených nivelačních tahů. 

Měření byla provedena digitálním nivelačním přístrojem Topcon DL-101C (viz 

obr. 28). Přesnost přístroje daná výrobcem je vyjádřena jednotkovou střední kilometrovou 

chybou m0 = 0,4 mm/km. 
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Obr. 28. Digitální nivelační přístroj Topcon DL-101C 

 

Výpočet výšek bodů PBP byl proveden v programu na vyrovnání nivelačních měření 

Nivelace, jehož pracovní rozhraní je na obr. 29. 

 

 

Obr. 29. Uţivatelské rozhraní programu Nivelácia 
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Po spuštění programu byly naimportovány vstupní soubory *.dl, přímo měřené 

údaje z přístroje. Po načtení těchto údajů program vygeneroval jednotkovou střední chybu 

měření. Druhým krokem bylo zadání parametrů výpočtu (volná síť, požadovaná přesnost - 

počet desetinných míst, váhy, a jiné) a definování pevných bodů, jejichž výšky se během 

vyrovnání nemění. 

Výsledkem zpracování nivelačních měření byly odhadnuty nadmořské výšky bodů 

PBP spolu se středními chybami, které se nacházejí v tabulce 7 této práce. 

 

4.1.3. Odhadnuté parametry sítě a jejich charakteristiky přesnosti 

Prostorová poloha bodů PBP byla určena ve státním souřadnicovém systému JTSK, 

a výškovém systému Bpv. 

Výslednými parametry byly tedy souřadnice a výšky bodů sítě X, Y, H a jejich 

charakteristiky, tj. střední chyby určených souřadnic mX, mY, mH. Všechny tyto údaje jsou 

přehledně zobrazeny v tabulce 7. 

 

Tab. 7. Seznam souřadnic PBP, nadmořských výšek a charakteristik přesnosti  

ČB X [m] 
mX 

[mm] 
Y [m] 

mY 

[mm] 
H [m] 

mH 

[mm] 
Poznámka 

B5501 1227746.380 0.9 513903.980 0.5 172.000 0.2 klinec v základe TS č. 98X 

B5502 1227538.230 0.7 513821.772 0.3 172.362 0.1 klinec v základe TS č. 89X 

B5503 1227436.124 0.8 513797.802 0.6 172.656 0.3 klinec v základe TS č. 86X 

B5504 1227263.160 1.4 513744.393 1.2 172.915 0.3 klinec v základe TS č. 80X 

B5505 1227097.554 0.9 513703.441 0.5 173.210 0.4 klinec v základe TS č. 74X 

B5506 1226922.565 0.9 513670.432 0.9 173.327 0.3 klinec v základe TS č. 68X 

B5507 1226748.972 1.2 513637.327 1.3 173.479 0.4 klinec v základe TS č. 61X 

B5508 1226573.497 1.0 513618.611 1.1 173.669 0.5 klinec v základe TS č. 55X 

B5509 1226274.443 0.8 513585.499 0.9 173.942 0.6 klinec v základe TS č. 45X 

B5510 1226143.250 0.6 513586.471 0.8 174.519 0.1 klinec v základe stavadla 

B5511 1225990.722 1.0 513558.362 1.0 174.415 0.4 klinec v základe TS č. 35X 

B5512 1225817.343 0.6 513557.923 0.5 174.629 0.3 klinec v základe TS č.29X 

B5513 1225656.035 0.8 513577.581 0.6 174.725 0.4 

 
klinec v základe TS č. 24X 

B5514 1225443.418 1.0 513578.794 0.5 174.942 0.5 klinec v kotve TS č. 15X 
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4.2. Měření podrobných bodů koleje 

Pro měření podrobných bodů koleje byla použita totální stanice Topcon GPT-

9001AR (viz obr. 9) a měřící vozík GeoTEL GG-03 (viz obr. 8). 

Přechodné stanovisko (W011) bylo situováno k pětce trakčního sloupu s ohledem na 

dobrou viditelnost podrobných bodů na koleji. Postavení přístroje k patce trakčního sloupu 

poskytuje stabilitu při plném provozu kolejové dopravy a dostatečný prostor pro pohyb 

kolem přístroje po železničním banketu (viz obr. 30). 

 

 

Obr. 30. Postavení měřícího přístroje při patce TS 
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Orientace tvořily tři odrazové hranoly osazeny na zajišťovacích značkách (ZZ21-

079, ZZ21-083, ZZ21-85) a trojpodstavcová souprava centricky postavená na bodě B5504 

(viz obr. 31). 

 

Obr. 31. Trojpodstavcová souprava 

 

Na koleji osazen měřící vozík byl před měřením zinicializovaný a v aplikačním 

programu CalibRAIL zkalibrován (příčný sklon a rozchod). 

V programu RailSURV byly provedeny počáteční nastavení, např. zadání cesty pro 

ukládání měřených hodnot do paměti přístroje, nastavení přesnosti měření a druh 

komunikace přístroje s měřicím vozíkem a jiné. Dále bylo nastaveno nulové čtení 

horizontálního kruhu pro případnou kontrolu stability přístroje po průjezdu kolejového 

vozidla. 
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Následně byl vytvořen soubor pro ukládání orientačních měření (W011.rec), do 

kterého se postupně registrovali měření na dané orientační body. Měření na orientace bylo 

provedeno ve dvou polohách a dvou skupinách dalekohledu s použitím funkce 

automatického docílení na odrazový hranol. 

V další fázi se přistoupilo k podrobnému měření koleje. Po založení souboru pro 

ukládání měření podrobných bodů (W011_2.mro) se spustilo automatické měření (viz kap 

3.4.5.). Přístroj automaticky docílil na hranol vozíku a sledoval jeho pohyb. Vozík tištěný 

obsluhou vydal po prošlý definované vzdálenosti (7 m) zvukový signál, kterým upozornil 

obsluhu na okamžité zastavení. Přístroj provedl měření prostorovou polární metodou na 

hranol vozíku, odečetl snímané hodnoty měřené vozíkem a společně zaregistroval 

(vodorovný směr, zenitový úhel, šikmá délka, rozchod, převýšení). Vozík dal zvukovým 

signálem obsluze vozíku podnět, aby pokračovala v měření. Záměry na podrobné body 

nepřesáhly hraniční délku 120 metrů. Na konci podrobného měření koleje byly na hlavě 

kolejnicového pásu křídou vyznačeny a měřeny tři prekrytové body vzdálené na délku 

mezi pražci. Tyto body byly měřeny také z následujícího stanoviska. Prekrytové body 

slouží k vyrovnání na sebe navazujících měření koleje v aplikačním programu Rail. Před 

ukončením měření byla ověřena stabilita přístroje kontrolou digitální libely a nulového 

čtení. Stejnou metodikou se pokračovalo v měření i na následujícím stanovisku. Úsek byl 

měřen ve větším rozsahu než byl definován z důvodu výběhu ASP do původního stavu. 

Pro určení délky výběhu platí pravidlo: jeden metr výběhu na jeden milimetr opravného 

prvku. 

 

4.3. Zpracování výsledků měření podrobných bodů koleje 

Z projektové dokumentace byl do textového souboru formátu *.tra popsaný seznam 

souřadnic charakteristických bodů a projektované parametry směrového a výškového 

řešení trasy. Po založení projektu v programu Rail se do vstupní tabulky načetl textový 

soubor s projektovanými parametry. Opravovaný úsek (viz obr. 36) se nacházel v 

kružnicových oblouku a částečně zasahoval i do přechodnice ve tvaru kubické paraboly. 

Nástrojem Dávkový výpočet byly metodou transformace vypočteny souřadnice 

přechodných stanovisek a následně podrobné body na koleji. Při výpočtu byly zavedeny 

délkové korekce v kartografickém zobrazení a redukce z vlivu nadmořské výšky na délky. 
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Z výpočtu byly vyloučeny odlehlé měření na základě překročení hodnot definovaných 

výrobcem přístrojové sestavy. Charakteristikami přesnosti vypočtených souřadnic 

přechodného stanoviska (W011) byly střední polohová (mXY = 0.003 m) a střední výšková 

(mZ = 0.002 m) chyba. Pracovní prostředí výpočtu stanoviska v programu Rail s měřenými 

parametry a charakteristikami přesnosti výpočtu souřadnic jsou zobrazeny na obr. 32. 

 

 

Obr. 32. Rail – pracovní prostředí STANOVISKO 

 

Nástrojem Vyrovnání měření byly transformací vyrovnané měřené body koleje na sebe 

navazujících stanovisek. Transformační klíč podobnostnej transformace byl vypočten na 

základě příčných a výškových odchylek prekrytových bodů od projektované trasy. 

Transformace je znázorněna na obr. 33 a pracovní prostředí nástroje Vyrovnání měření je 

zobrazeno na obr. 34. 
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Obr. 33. Znázornění transformace měřených bodů koleje 

 

 

Obr. 34. Rail – pracovní prostředí VYROVNÁNÍ MĚŘENÍ 
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Nástrojem Výstup ASP byly vyhodnoceny opravné parametre koleje ve formě posunů a 

zdvihů od projektované osy koleje. Před výpočtem opravných parametrů koleje byl zadán 

seznam souřadnic zajišťovacích značek, který do výsledku vnesl kilometrickou polohu 

trakčních sloupů. Hodnoty posunů a zdvihů byly vygenerovány s intervalem interpolace 5 

m. Pracovní prostředí výpočtu odchylek od projektované trasy v programu Rail je 

zobrazeno na obr. 35. 

 

 

Obr. 35. Rail – pracovní prostředí VÝSTUP ASP 

 

Traťový úsek opravovala ASP Plasser & Theurer UNIMAT 08-275 (viz obr. 37) s 

řídícím počítačem typu SVA. Proto byly výsledky uloženy do souboru textového formátu 

*.sft (viz příloha č. 3), který je přímo čitelný řídícím počítačem ASP. 

Následně byl vykreslen graf průběhu opravných prvků (viz příloha č. 4), jehož 

hlavním obsahem je grafické a číselné zobrazení odchylek od projektované trasy ve směru 

stoupajícího staničení. Dále obsahuje kilometrické polohy hlavních bodů a parametry 

projektované trasy. Pro synchronizaci staničení s počítačem ASP jsou v grafu zobrazeny 

čísla ZZ s kilometrickou polohou. 

Výsledkem zpracování byl soubor opravných prvků v textovém formátu *.sft, 

nahraný na přenosné médium (3,5" disketa) a graf vytištěný do papírové podoby. Tyto 

výsledky byly předány zhotoviteli opravných prací. 
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Obr. 36. Opravovaný traťový úsek 

 

Obr. 37. ASP Plasser & Theurer UNIMAT 08-275 
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Závěr 

Problematika přípravy opravných parametrů geometrie koleje za účelem 

přepracování její prostorové polohy mechanizovanou opravou ASP je v současnosti velmi 

aktuální. Kolej patřící do mezinárodního koridoru by měla být propracovaná v 

pravidelných intervalech nejméně jednou za dva roky. 

Do celého procesu opravy GPK vstupují geodeti značnou měrou. Aktivně se účastní 

nejen na přípravných pracích před opravou koleje, ale i na pracích po ukončení samotné 

opravy, resp. na kontrolních měřeních. 

Kvalita výsledku opravy koleje do projektovaného tvaru závisí na přesnosti 

opravných prvků zjištěných geodeticky a od samotné mechanizované opravy provedené 

ASP. Proto je nutné při geodetických pracích dodržovat technické normy a předpisy, které 

na základě přísných kritérií přesnosti ve formě absolutních odchylek realizované osy koleje 

od projektovaného tvaru jasně definují použití vhodné metodiky měření a vybraného 

technického vybavení. 

Vývoj měřicí techniky přinesl novou technologii měření APK, a to měření osy koleje 

prostorovou polární metodou pomocí robotizované totální stanice a měřícího vozíku. 

Technologie měření GPK automatizovaným systémem je oblast, kterou by měl geodet 

pracující v oblasti železniční geodézie ovládat, osvojovat si ji a napredovat s ní. 

Použitím technologie měření GPK automatizovaným systémem se geodetické práce 

výrazně urychlují v průběhu terénních prací a nepochybně se zvyšuje i kvalita určení APK. 

Urychlení procesu je mimo jiné zajištěno použitím funkce na automatické sledování cíle a 

zvýšení přesnosti prvků definujících APK je docíleno zavedením měřeného rozchodu 

koleje a převýšení kolejnicových pásů do zpracování podrobného měření osy koleje. 

I přes použití nejnovější měřicí technologie je možné v procesu terénních prací 

navrhnout určité zefektivnění. Takovým zefektivněním měřicích prací by bezpochyby bylo 

použití druhé robotizované totální stanice, které by vedlo ke kontinuálnímu sběru dat 

měřicího vozíku bez prostoje měřící skupiny. Bohužel, mít k dispozici vybavení na výkon 

takové přístrojově náročné geodetické úlohy v dnešní době stojí nemalé finanční 

prostředky. 
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Diplomová práce podrobně rozebírala technologii měření GPK automatizovaným 

systémem i následným zpracováním výsledků měření. Geodetické práce byly 

demonstrovány na traťovém úseku v blízkosti zastávky Brunovce při provádění opravných 

prací na úseku železničního koridoru Trnava - Nové Mesto nad Váhom. 

Na geodetických činnostech realizovaných v procesu opravných prací železničního 

koridoru jsem se osobně podílel a to počínaje projektovou přípravou, následným měřením 

GPK a konče vyhodnocením měřených údajů a předáním opravných prvků zhotoviteli. 

Získané vědomosti byly pro mne přínosem a tvořily podklad pro vytvoření pracovního 

postupu popsaného v závěrečné práci. 

I díky provedeným geodetickým pracím byla mechanizovaná oprava ASP výrazně 

urychlena a zjednodušená a rekonstrukce GPK byla tak ukončena za předepsaný počet 

výlukových hodin.  
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