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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením střešní ocelové 

konstrukce skladovacích prostor objektu lakovny v obci Plazy a možnostmi využití 

různých metod zaměření. Popisuje postup zpracování naměřených dat a následné 

vyhodnocení vodorovností a výškového uspořádání ocelových vazníků s porovnáním 

těchto údajů zjištěných měřením polární metodou a vyhodnocením z dat získaných 

pomocí laserového skenování.  

Klíčová slova 

Ocelová konstrukce, laserové skenování, polární metoda, vodorovnost, volná síť, 

průhyby 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the geodetic survey of the roof steel structure of 

the storage areas of the paint shop in the village of Plazy and the possibilities of using 

various survey methods. It describes the process of processing the measured data and 

subsequent evaluation of the horizontality and height arrangement of steel trusses, with 

a comparison of these data obtained by polar measurements and evaluation from data 

obtained by laser scanning. 

Keywords 

Steel structure, laser scanning, polar method, horizontality, free network, deflections  
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Seznam použitých zkratek 

TS – totální stanice 

spol. s r.o. – společnost s ručením omezeným 

k.ú. – katastrální území 

HP – high precision 

MNČ – metoda nejmenších čtverců 

CAD – computer aided design 

LSK – laserové skenování 

ČSN – česká státní norma 
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1 Úvod 

Ocelové konstrukce jsou velmi častým stavebním prvkem průmyslových 

objektů, a to pro jejich vlastnosti jako je možnost výroby prvků rozličných tvarů a 

možnost výstavby velmi vysokým tempem. Zároveň však realizace těchto konstrukcí 

vyvíjí vysoké nároky jak na výrobní přesnost a kvalitu, tak na přesnost provedení 

montáže. 

Proto je tématem této diplomové práce porovnání a zjištění možnosti využití 

různých geodetických metod pro zaměřování a kontrolu průhybu vazníků ocelové 

střešní konstrukce.  

Objektem využitým pro tuto diplomovou práci jsou ocelové vazníky střešní 

konstrukce v objektu lakovny. Jedná se o šest vazníků tvořených příhradami. 

Jako běžně využívaná metoda pro zaměření ocelové konstrukce je zpravidla 

volena prostorová polární metoda pomocí TS (totální stanice). Vzhledem k velkému 

rozvoji metod hromadného sběru dat, lze pro tento typ prací uplatnit i metodu 3D 

laserového skenování. Cílem práce je tedy porovnání dvou uvedených metod 

z hlediska použitelnosti, přesnosti, efektivity a finanční náročnosti.     

Pro účely porovnání obou metod byla vybudována, zaměřena a vyrovnána 

prostorová mikrosíť, ze které obě měření vycházela.  

Výsledkem této diplomové práce je nejen objektivní zhodnocení vhodnosti 

využití laserového skenování pro tento typ prací, ale také praktická ukázka 

geodetických výstupů dle norem, využívaných pro zhodnocení ocelových konstrukcí. 
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2 Lokalita a zájmový objekt 

Střešní konstrukce byla zaměřena v části objektu lakovny společnosti Neonlak 

spol. s r.o. v k.ú. Plazy, parcelní číslo st.175 a 126/68. Budova lakovny byla 

rekonstruována a rozšířena o již zmíněné skladovací prostory v roce 2019 (Obr. 1). 

Jedná se o montovanou ocelovou konstrukci systému Llentab.  

 

Obr. 1: Pohled na přístavbu haly z dronu 

 

 

Obr. 2: Profil konstrukce haly z projektové dokumentace v širší části haly 
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Obr. 3: Profil konstrukce haly z projektové dokumentace v užší části haly 

Na Obr. 2  a Obr. 3  je vyobrazena v řezech střešní konstrukce, kterou se zabývá 

tato diplomová práce. Jedná se celkem o šest vazníků z čehož čtyři jsou kratší v užší 

části přístavby a dva delší v širší části.  

3 Legislativní rámec pro provádění a 

zaměření ocelových konstrukcí 

V této kapitole jsou popsány normy a předpisy upravující práci s ocelovými 

konstrukcemi. 

3.1 ČSN EN 1090-1+A1 

Jedná se o technickou normu s názvem Provádění ocelových a hliníkových 

konstrukcí, která upravuje požadavky na provádění ocelových konstrukcí. Mimo jiné 

tato norma stanovuje výrobní, montážní a funkční tolerance pro prvky ocelových 

konstrukcí.  

Pro účely této diplomové práce byly z této normy použity funkční montážní 

tolerance pro přímost podepřených vaznic (Obr. 4). 

∆= ±𝐿/300 

kde L je délka vaznice. 
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Obr. 4: Přímost podepřených vaznic 

Tato hodnota byla poté použita, pro určení požadované přesnosti zaměření. 

V tomto případě bylo L ve třech případech 20,3 m a ve třech případech 11,7 m. 

Hodnota funkčních montážních tolerancí pro kratší L činní 39 mm a pro delší 68 mm. 

[3] 

4 Metody měření a zpracování 

Tato kapitola popisuje principy metod a postupů využitých při měření a 

vyhodnocení průhybů ocelových vazníků. Pro zaměření průhybů ocelových vazníků 

byla vybrána klasická prostorová polární metoda prostřednictvím totální stanice a 

metoda 3D laserového skenování.  

Prvním krokem bylo vytvoření mikrosítě pro zajištění dostatečné přesnosti 

obou metod při jejich vzájemném porovnání. Následně bylo po rozborech přesnosti 

provedeno její zaměření z volných stanovisek a poté vyrovnání. Následně byly 

z volných stanovisek zaměřeny prostorovou polární metodou body identifikující 

průběh hodnocených vazníků. Další činností, při níž bylo využito metody volného 

stanoviska bylo zaměření vlícovacích bodů nutných k registraci mračen bodů z 

laserového skenování. Poté bylo provedeno vlastní skenování objektu. 
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4.1 Mikrosíť 

Jedná se o geodetickou síť malého rozsahu vytvářenou pro dosažení vysoké 

přesnosti navazujících měření. V této síti jsou zaměřeny všechny vodorovné úhly, 

zenitové úhly a šikmé délky pro následné vyrovnání. Vlastností mikrosítě je, že 

měřítko zobrazení je rovno 1. Vyrovnání se provádí způsobem vyrovnání volné sítě 

čímž je zajištěn přesný rozměr geodetické sítě, z níž následně vycházejí další měření. 

[8] 

4.2 Volné stanovisko 

Jedná se o metodu určení souřadnic stanoviska, při zaměření osnovy směrů a 

délek na známé body (Obr. 5). Vzhledem k měřeným délkám je výpočet prováděn 

vyrovnáním MNČ (metodou nejmenších čtverců). Jako nadbytečné hodnoty vstupují 

do výpočtu právě měřené délky. Druhým způsobem výpočtu je výpočet transformací. 

[7] 

 

Obr. 5: Schéma volného stanoviska 

4.3 Polární metoda 

Polární metoda je jednou z nejzákladnějších geodetických metod pro určení 

polohy bodů. K měření se nejčastěji využívá totální stanice.  

Principem polární metody je měření vodorovných úhlů, zenitových úhlů a 

šikmých délek na určovaný bod. Následně je ze známých souřadnic stanoviska a 

orientace vypočten směrník mezi stanoviskem a orientací. Ze směrníku mezi 
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stanoviskem a orientací a měřeného úhlu je vypočten směrník na určovaný bod. 

Následně je možné vypočíst souřadnice měřeného bodu (Obr. 6).  

𝑌𝑃 = 𝑌𝐴 + 𝑠𝐴−𝑃 ∗ sin 𝜎𝐴−𝑃 

𝑋𝑃 = 𝑋𝐴 + 𝑠𝐴−𝑃 ∗ cos 𝜎𝐴−𝑃 

kde s je šikmá délka a σ je směrník na určovaný bod. [9] 

 

Obr. 6: Schéma polární metody 

4.4 Laserové skenování 

Jedná se o metodu měření sloužící k určování prostorové polohy bodů. 

Výhodou laserového skenování je rychlost sběru dat a jejich hustota. Výstupem měření 

laserového skeneru je mračno bodů, jedná se o řádově miliony bodů. Toto umožňuje 

následné velmi podrobné vyhodnocení. 

Principem určení prostorové polohy bodů je prostorová polární metoda. Pro 

určení polohy touto metodou jsou měřeny horizontální a vertikální úhly a šikmá délka. 

Pro zajištění vysoké rychlosti sběru dat je použit princip rozmítání laserového paprsku 

(Obr. 7). K rozmítání paprsku ve vertikálním směru slouží rotující hranol, čímž je 

umožněno zaměření celého požadovaného zorného pole. Horizontální otáčení skeneru 

je zajištěno automatickým otáčením skeneru o zvolenou hodnotu. Tímto způsobem je 

možné zaznamenat celé viditelné okolí vyjma prostoru pod skenerem. [4] 
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Obr. 7: Princip fungování laserového skeneru 

5 Využité přístroje a software 

V této kapitole jsou stručně popsány přístroje a software využitý k zaměření a 

zpracování této diplomové práce. 

5.1 Přístroje a pomůcky 

Tato část pojednává o přístrojích použitých při měření objektu lakovny. 

5.1.1 Drobné pomůcky 

Pro práci v objektu lakovny bylo použito několik druhů jednoduchých 

pomůcek, které byly nutné vzhledem k typů prostředí. Jednalo se zejména o: 

• Odrazné štítky (Obr. 11) 

• Podložku pod stativ (Obr. 9) 

Odrazné štítky byly použity jako nejvhodnější možnost stabilizace geodetické 

mikrosítě. Podložka pod stativ byla nutná z důvodu betonové vyleštěné podlahy. Na 

tomto povrchu nohy stativu extrémně podkluzují. 

5.1.2 Trimble S6 HP 

Totální stanice Trimble S6 HP (High precision) byla využita pro zaměření 

geodetické sítě vybudované v rámci objektu pro pozdější měření (Obr. 8). 

Jedná se o velmi přesnou totální stanici, která byla zvolena z důvodu vysokých 

požadavků na přesnost zaměření.  

Disponuje těmito parametry: 
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𝜎𝜑 = 0,3 𝑚𝑔𝑜𝑛 

𝜎𝑑−ℎ𝑟𝑎𝑛. = 1 + 1 𝑝𝑝𝑚 

𝜎𝑑−𝑏𝑒𝑧 ℎ𝑟𝑎𝑛. = 3 + 2 𝑝𝑝𝑚 

 

kde, 𝜎𝜑 je směrodatná odchylka měřeného směru,  𝜎𝑑−ℎ𝑟𝑎𝑛. je směrodatná odchylka 

délky měřené na hranol a 𝜎𝑑−𝑏𝑒𝑧 ℎ𝑟𝑎𝑛. je směrodatná odchylka délky měřené 

bezhranolově. 

 

Obr. 8: Totální stanice Trimble S6 HP 

5.1.3 Trimble S9 HP 

Totální stanice Trimble S9 HP byla použita pro zaměření vlícovacích bodů pro 

laserové skenování. 

Disponuje těmito parametry: 

𝜎𝜑 = 0,3 𝑚𝑔𝑜𝑛 

𝜎𝑑−ℎ𝑟𝑎𝑛. = 0,8 + 1 𝑝𝑝𝑚 

𝜎𝑑−𝑏𝑒𝑧 ℎ𝑟𝑎𝑛. = 3 + 2 𝑝𝑝𝑚 
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kde, 𝜎𝜑 je směrodatná odchylka měřeného směru,  𝜎𝑑−ℎ𝑟𝑎𝑛. je směrodatná odchylka 

délky měřené na hranol a 𝜎𝑑−𝑏𝑒𝑧 ℎ𝑟𝑎𝑛. je směrodatná odchylka délky měřené 

bezhranolově.  

5.1.4 Leica P40 

Jedná se o laserový skener společnosti Leica (Obr. 9Obr. 9). Zvolen pro tuto 

činnost byl z důvodu jeho vysoké rychlosti a zároveň přesnosti skenování, což by 

mohlo urychlit práci při měření ocelových konstrukcí. Je vybaven dvojosým 

kompenzátorem. 

Rychlost skenování udává výrobce 1 000 000 bodů za vteřinu. Délková 

přesnost uváděná výrobcem je 1,2 + 10 ppm a úhlová přesnost je 8‘‘ v horizontálním 

a vertikálním směru.  

Pro registraci mračna bodů byly použity jako vlícovací body, terče GZT21 4,5“ 

od společnosti Leica. 

 

Obr. 9: Laserový skener Leica P40 

5.2 Software 

Tato část pojednává o programech použitých pro rozbory přesnosti, zpracování 

naměřených dat, vyhodnocení výsledků a vytvoření požadovaných výstupů. 
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5.2.1 PrecisPlanner 3D 3.3.0 

Program PrecisPlaner 3D byl použit pro určení přesnosti mikrosítě a odhad 

přesnosti měření délek při měření totální stanicí.  

Program umožňuje výše zmíněný výpočet provést na základě vložených 

přibližných souřadnic a plánu měření. Nutnou součástí vstupních dat je přesnost 

měřených veličin a přesnost vstupních souřadnic. Program vyvinul Prof. Ing. Martin 

Štroner. Ph.D. 

5.2.2 Groma v.12 

Program Groma v.12 byl využit pro standartní geodetické výpočty provázející 

zpracování naměřených dat, jako jsou zpracování zápisníku a výpočet souřadnic bodů 

zaměřených polární metodou.  

Jedná se o běžný geodetický program pro standartní geodetické výpočty a 2D 

grafické znázornění výstupů měření. 

5.2.3 EasyNET 3.5 

Program EasyNET byl využit pro vyrovnání prostorové geodetické sítě 

vytvořené v zájmové oblasti.  

Na základě naměřených hodnot a přibližných souřadnic bodů program provádí 

vyrovnání MNČ (metoda nejmenších čtverců) s automatickým vyloučením odlehlých 

měření. Odlehlá měření program identifikuje pomocí robustních metod vyrovnání. 

Jedná se o volně dostupný program. Program vyvinuli Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 

a Ing. Pavel Třasák, Ph.D. 

5.2.4 Bentley PowerCivil for Czech Republic v8i 

Program Bentley PowerCivil for Czech Republic v8i byl využit pro 

vyhodnocení průhybů ocelových vazníků a jejich grafické znázornění. Dále byl použit 

pro tvorbu části grafických výstupů. 

Jedná se o CAD (Computer Aided Design) software pro kresbu ve 3D. 

Nadstavba PowerCivil umožňuje práci v dopravní infrastruktuře a její funkce se 

zaměřují na toto odvětví.  

5.2.5 Leica Cyclone 

Program Leica Cyclone byl použit pro registraci mračna bodů.  

Jedná se o program pro tvorbu, úpravu a zpracování dat získaných pomocí 

technologie laserového skenování.  
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5.2.6 Carlson PointCloud 2020 + InteliCAD 10.0 

Program Carlson PointCloud byl využit pro část práce s mračny bodů a určení 

spodní linie vazníku nutné pro další zpracování.  

Jedná se o program pro práci s mračny bodů a převod výsledků této činnosti do 

prostředí CAD. Program je vyvinut společností Carlson. 

5.2.7 CloudCompare 2.12.0 

Program CloudCompare byl využit pro ořez mračna. 

Jedná se o program pro základní operace s mračny bodů. Jde o volně dostupný 

program. 

6 Postup měření a zpracování 

V této kapitole jsou podrobně popsány postupy měření a následného 

zpracování naměřených dat. 

6.1 Tvorba a zaměření geodetické sítě 

Tato část popisuje tvorbu a zaměření geodetické sítě. 

6.1.1 Stabilizace geodetické sítě 

V zájmovém území byla navržena geodetická síť tvořená 14 body (Obr. 10). 

Tyto body byly stabilizovány pomocí odrazných terčů lepených na podezdívku, či 

plášť konstrukce haly (Obr. 11). Odrazné štítky byly zvoleny z důvodu nutnosti 

stabilizace bodů na delší časové období a zároveň z důvodu požadavku na vysokou 

přesnost. Rozvržení bylo připraveno tak, aby body byly rovnoměrně po obvodu 

skladovacích prostor. Některé dvojice bodů byly vytvořeny ve stejném místě s jedním 

bodem na podezdívce a druhým bodem ve výšce přibližně dvou metrů.  
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Obr. 10: Přehledka stabilizovaných bodů geodetické sítě 

 

Obr. 11: Odrazný štítek 
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6.1.2 Rozbory přesnosti před měřením 

Pro rozbory přesnosti před měřením byl použit program PrecisPlanner 3D. 

Účelem tohoto kroku bylo zjistit předpokládanou přesnost zaměření geodetické sítě, 

dle předpokládané polohy bodů a měření mezi nimi.  

Přibližné souřadnice bodů byly zaměřeny předem pomocí totální stanice. Bylo 

navrženo měření geodetické sítě z 5 volných stanovisek ve 3 skupinách (Obr. 14). 

Seznam přibližných souřadnic a navržené měření muselo být připraveno do dvou 

textových souborů viz. Obr. 12 a Obr. 13, které byly do programu importovány. Na 

Obr. 12 je vidět, že v prvním sloupci je identifikována měřená veličina, v druhém 

sloupci je číslo bodu, ze kterého je měření navrhováno a ve třetím sloupci číslo 

měřeného bodu. Ke každé hodnotě je uvedena přesnost ve čtvrtém sloupci. Body 

číslované 5001, 5002 atd. jsou navrhovaná volná stanoviska pro měření sítě. Body 

6001, 6002 atd. jsou body geodetické sítě. 

 

Obr. 12: Ukázka vstupního souboru obsahujícího plánovaná měření 
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Obr. 13: Ukázka vstupního souboru obsahujícího seznam přibližných souřadnic 

 

Obr. 14: Tvar sítě a předpokládaná poloha volných stanovisek 

Pomocí programu byla zjištěna předpokládaná přesnost sítě. Tento výpočet je 

dokumentován protokolem viz. Příloha: 9. 

6.1.3 Zaměření geodetické sítě 

Geodetická síť byla zaměřena pomocí totální stanice Trimble S6 HP polární 

metodou z 5 volných stanovisek. Některé ze stabilizovaných bodů sítě byly vypuštěny 

z důvodu nepřístupnosti. Tato volná stanoviska byla vybrána dle rozborů přesnosti, 

aby byly protnuty vždy minimálně ze tří bodů sítě s vhodným úhlem protnutí. 

Následně bylo provedeno měření na všechny viditelné body sítě ve 3 skupinách 

pomocí automatického měření skupin. Při automatickém měření skupin bylo vždy 
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vždy provedeno přesné zacílení ručně z důvodu nekompatibility automatického 

docilování s odraznými štítky.  

6.2 Vyrovnání volné sítě 

Vyrovnání geodetické sítě bylo provedeno v programu EasyŃET. Jako vstup 

pro výpočet vyrovnání slouží přibližné souřadnice bodů prostorové geodetické sítě a 

zápisník měřených dat.  

Zápisník měřených dat byl exportován z totální stanice ve formátu MAPA2. 

V tomto formátu byl importován do programu. Přibližné souřadnice bodů sítě byly 

importovány do programu z textového souboru a vypočteny pro rozbor přesnosti z dat 

zaměřených totální stanicí. 

Následně bylo nutné upravit nastavení programu tak, aby odpovídalo 

parametrům měření a požadavkům na vyrovnání. Hladina významnosti byla nastavena 

na hodnotu 99 % pro co nejvyšší pravděpodobnost správnosti. Maximální počet iterací 

byl nastaven na 100 a hodnoty směrodatných odchylek měřených veličin byly 

nastaveny u vodorovných směrů a zenitových úhlů na 0,7 mgon a u šikmých délek na 

0,9 mm (Obr. 15Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Hodnota směrodatné odchylky 

délky byla odhadnuta na podkladě parametrů přístroje využitého pro zaměření 

uváděných výrobcem. Hodnoty úhlových přesností byly degradovány z důvodu 

malých délek v mikrosíti. Nastavení metody robustního odhadu bylo ponecháno na 

Huberovu metodu a jako analyzované veličiny byly ponechány všechny dostupné.  
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Obr. 15: Nastavení vyrovnání sítě v programu EasyNET 

Následně bylo nutné provést roztřídění měřených dat do měřických skupin, 

vzhledem k tomu, že při importu nebyly skupiny automaticky rozeznány. K tomuto 

byla využita funkce Identifikace/Najít měřické skupiny. 

Dalším nutným nastavením bylo přepnutí apriorní přesnosti sítě využívané pro 

výpočet vyrovnání z vnitřní přesnosti sítě na vlastní přesnost zmíněnou výše, a to 

z důvodu že při výpočtu vnitřní přesnosti sítě nejsou zahrnuty systematické vlivy (Obr. 

16).  
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Obr. 16: Nastavení apriorní přesnosti sítě v programu EasyNET 

Poté bylo provedeno vyrovnání geodetické sítě pomocí funkce 

Vyrovnání/Analýza měření. Tato funkce provedla vyrovnání sítě a umožnila otevření 

dialogového okna s výsledky vyrovnání Vyrovnání/Vyrovnání sítě. V tomto okně je 

možné najít vyrovnané souřadnice, hodnoty aposteriorních odchylek, protokol 

z vyrovnání a další funkce k následné práci s vyrovnanými souřadnicemi.   

První ověřením správnosti provedeného vyrovnání byla kontrola základních 

informací o tomto vyrovnání. Bylo jištěno, že počet vyloučených odlehlých hodnot 

byl 13 z celkových 396 a konkrétně se jednalo o 6 vodorovných směrů a 7 zenitových 

úhlů. Aposteriorní jednotková směrodatná odchylka činila 0,806, zatímco apriorní 

jednotková směrodatná odchylka byla rovna 1 (Obr. 17). Jejich poměr tedy činil 1,241, 

tudíž přesnost měřených veličin, které vstupovaly do vyrovnání dosahovala mírně 

lepších hodnot, něž bylo zadáno. Tyto výsledky byly vyhodnoceny jako vhodné pro 

pozdější práci s vyrovnanými souřadnicemi.  
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Obr. 17: Základní informace o vyrovnání sítě 

Další kontrolou byla kontrola aposteriorních směrodatných odchylek souřadnic 

vyrovnaných bodů. Tyto odchylky dosahovaly u souřadnice X hodnot od 0,05 mm do 

0,34 mm, u souřadnice Y hodnot od 0,04 mm do 0,27 mm a u souřadnice Z hodnot od 

0,02 mm do 0,7 mm (Obr. 18). Hodnoty odpovídají nebo dosahují vyšší přesnosti než 

je přesnost určená rozbory přesnosti před měřením. [6] 

 

Obr. 18: Aposteriorní směrodatné odchylky vyrovnaných souřadnic 
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6.3 Zaměření a výpočet souřadnic bodů pomocí polární 

metody 

Z volných stanovisek, jejichž poloha byla určena vyrovnáním geodetické sítě, 

byly zaměřeny současně souřadnice bodů identifikujících průhyb a výškové 

uspořádání vazníků, a to polární metodou v jedné poloze dalekohledu. Pro měření byl 

využit bezhranolový režim měření délek. Tento režim byl zvolen z důvodu 

nepřístupnosti vazníků vzhledem k výšce, ve které jsou vazníky umístěny. Na každém 

vazníku byly měřeny body na spodní části tohoto dílce s rozestupy přibližně 30 cm.  

Výpočet souřadnic podrobných bodů zaměřených z volných stanovisek byl 

proveden v programu Groma.  

Dále byl do programu importován seznam vyrovnaných souřadnic bodů ve 

formátu .txt. 

Výpočet souřadnic bodů byl proveden pomocí funkce Výpočty/Polární metoda 

dávkou (Obr. 19). Jako vstup byl nastaven zpracovaný zápisník měřených dat. Jako 

výstup byl nastaven seznam vyrovnaných souřadnic bodů.  

 

Obr. 19: Nastavvení funkce Polární metoda dávkou 

Výsledky výpočtu polární metody dávkou jsou uvedeny v protokolu o výpočtu 

viz. Příloha 5. Pro následné vyhodnocení bylo nutné provést export seznamu souřadnic 

do textového dokumentu. 
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6.4 Zaměření pomocí laserového skeneru 

Pro registraci mračna bodů získaného pomocí laserového skeneru bylo nutné 

rozmístit ve skenovaném prostoru vlícovací body. Pro tyto body byly využity 4 

černobílé terče, které byly umístěny pomocí magnetických úchytů na prvky konstrukce 

haly. Souřadnice středů těchto terčů byly zaměřeny pomocí totální stanice v jedné 

skupině z volného stanoviska vhodně umístěného do prostoru haly. Pro výpočet 

polohy volného stanoviska byly využity vyrovnané souřadnice bodů geodetické sítě. 

Celkem bylo provedeno skenování ze 4 postavení skeneru, tak aby byly 

naskenovány všechny požadované prvky střešní konstrukce. Na každém stanovisku 

byl proveden sken celého zorného pole s podrobností 3 mm na 100 m. 

Po dokončení skenování byly v náhledu mračna bodů na displeji přístroje 

označeny vlícovací body 1 až 3. Laserový skener po označení těchto bodů automaticky 

naskenoval terče podrobněji pro následné vyhodnocení.   

6.5 Zpracování dat laserového skenování 

Prvním krokem vyhodnocení byl export projektu z laserového skeneru na flash 

paměť. Následně byly tato data importována do programu Leica Cyclone. a s nimi byly 

importovány zaměřené souřadnice vlícovacích bodů otočené do matematické soustavy 

souřadnic. 

Aby bylo možné provést registraci, bylo nutné založit soubor registrace pomocí 

funkce Create/Registration. Po tomto kroku bylo možné otevřít okno registrace.  

Pro provedení registrace bylo nutné zvolit skeny, které se mají registrovat. 

V tomto případě se jednalo o 4 skeny, protože bylo měřeno na čtyřech stanoviskách. 

Volbu skenů je možné provést pomocí funkce ScanWorld/Add ScanWorld. Poté byly 

do registrace automaticky přidány vlícovací body ze všech skenů pomocí funkce 

Constraint/Auto-Add Constraints. V záložce Constraint list bylo nutné provést 

kontrolu odchylek na jednotlivých vlícovacích bodech, jak navzájem mezi skeny, tak 

mezi skeny a seznamem souřadnic. Při této kontrole byly zjištěny větší odchylky mezi 

skeny a seznamem souřadnic u bodu 2.  Proto byl tento bod z výpočtu vyloučen, neboť 

bylo zjištěno, že omylem došlo k zaměření jednoho z vlícovacích bodů dvakrát a 

jednoho ani jednou. Tudíž pro registraci mračna bodů byly použity 3 vlícovací body. 

Posledním krokem bylo provedení registrace pomocí funkce Registration/Register.  



ČESKÉ VÝSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
 

29 

Export registrovaného mračna bodů byl proveden do formátu .e57 a .las. 

Mračno bodů obsahuje 634 317 851 bodů (Obr. 20)(Obr. 21). 

 

Obr. 20: Pohled na mračno bodů otočené a oříznuté ze spodu se zobrazením intenzity 

 

Obr. 21: Pohled na vazník V6 před podrobným ořezem 
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6.6 Vyhodnocení průhybů vazníků z dat zaměřených 

pomocí laserového skenování 

Aby bylo možné vyhodnotit průhyby jednotlivých vazníků z dat získaných 

pomocí laserového skenování, byly provedeny úzké řezy mračnem bodů v místech 

průběhu vazníků. Proto muselo být mračno oříznuto ze spodu a otočeno do pohledu 

zdola, aby bylo možné tento krok provést. Tento krok byl proveden v programu 

CloudCompare pomocí funkce Cross Section (Obr. 22). Touto funkcí je možné 

provádět řezy dle zadaných parametrů, kterými jsou šířka, délka a výška, nebo 

posunem barevných šipek umožňujících úpravu velikosti a stočení řezu. Pro každý 

vazník byl vytvořen samostatný řez o šířce 1 cm, který byl následně exportován do 

formátu .e57. V každém z řezů bylo cca 900 000 bodů. 

 

Obr. 22: Tvorba úzkých řezů v programu CloudCompare 

Pro další kroky vyhodnocení byla mračna bodů exportovaná v předchozím 

kroku importována do programu Carlson PointCloud. Při importu bylo nastaveno 

ředění mračna bodů tak, aby rozestup mezi body byl 2 mm.  

V tomto programu byla mračna bodů postupně zobrazena v pohledu z boku, 

aby bylo možné pomocí funkce Akce/Vytvořit/Křivka nakreslit linii na spodní straně 

vazníku (Obr. 23). Tato linie byla tvořena body v rozestupu několika centimetrů. 
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Obr. 23: Tvorba linie na spodní straně vazníku v programu Carlson PointCloud 

Program Carlson PointCloud umožňuje vytvořené křivky vložit do prostředí 

InteliCAD. Tvorba křivky a vložení do CAD prostředí bylo provedeno postupně pro 

všechny vazníky v zájmové části objektu. Následně byl výkres exportován do formátu 

.dwg a importován do programu Bentley PowerCivil v8i za účelem dalšího zpracování.  

Na lomových bodech linií tvořících spodní hrany vazníků byly vytvořeny body 

pomocí funkce Nástroje/Kótování/Export Souřadnic. Tato funkce vytvořila seznam 

souřadnic všech lomových bodů ve formátu .txt,, které byly následně importovány do 

programu Bentley PowerCivil V8i. 

Pro další zpracování bylo potřeba vytvořit nový povrch, do kterého byly 

importovány všechny vytvořené body pomocí funkce Import povrchu (Obr. 24). V této 

funkci byla zvolena vrstva obsahující body a jako typ bodu byla zvolena možnost 

náhodný bod. Následně byla použita funkce Triangulovat, pomocí které byla 

vytvořena TIN (Triangulated irregular network). Výsledkem byl povrch obsahující 

129 bodů a celkem 209 trojúhelníků (Obr. 25). 
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Obr. 24: Import bodů do povrchu v programu Bentley PowerCivil v8i 

 

Obr. 25: Výsledný povrch vytvořený pomocí triangulace ze zadaných bodů 
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Po vytvoření TIN bylo možné provést automatickou tvorbu profilů ve 

zvoleném směru. Pro každý vazník bylo nutné nastavit směrové řešení neboli spojnici 

počátečního a koncového bodu řezu pomocí funkce Geometrie/Směrové řešení. Po 

tomto kroku byl vytvořen profil pro dané směrové řešení pomocí funkce 

Vyhodnocení/Profil/Vytvořit profil. Při tvorbě profilu bylo použito nastavení měřítka 

ve vodorovném směru 1:1 a měřítka ve svislém směru 50:1. Tím byla zajištěna 

dostatečná názornost řezů (Obr. 26). Dále byla nastavena nejmenší výška řezu na 

218,000 m a největší výška na 218,200 m (Obr. 27). Nastavení výškových limitů řezu 

bylo provedeno z kosmetických důvodů, aby nebyly řezy vytvořeny do zbytečně 

vysokého grafu.  

 

Obr. 26: Nastavení měřítek při tvorbě profilů 
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Obr. 27: Nastavení limitů výšky profilů 

 

Obr. 28: Automaticky vytvořený řez 

Po vytvoření takovýchto řezů (Obr. 28) pro všechny vazníky byly spojeny 

konce křivky profilu, čímž vznikla tětiva, vůči které byly průhyby posuzovány. 

Průhyby byly posuzovány po 2 m a zároveň uprostřed každého vazníku. V každém ze 

staničení, kde byl průhyb posuzován, byla odečtena vzdálenost mezi tětivou a křivkou 

vazníku.  
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Následně byly vytvořeny názorné výkresy zobrazující průhyby jednotlivých 

vazníků v programu Bentley PowerCivil v8i (Obr. 29). 

 

Obr. 29: Ukázka grafického výstupu posouzení průhybů z laserového skenování 

Dále byly zjištěny výšky koncových bodů vazníků. Tyto hodnoty byly využity 

k vytvoření grafů výškového uspořádání vazníků. Rozdíl ve výškovém uspořádání 

vazníků byl porovnáván vůči hodnotě 218,050 m a vůči výšce uchycení vazníku V1. 

Jedná se o hodnoty názorně zobrazující výškové uspořádání pro případného 

objednatele. Hodnoty rozdílů mezi sousedními vazníky jsou zpracovány v kapitole 

7.4. 

6.7 Vyhodnocení průhybů vazníků z dat zaměřených 

polární metodou 

Souřadnice bodů zaměřených pomocí totální stanice byly importovány do 

programu Bentley PowerCivil v8i. 

Následné vyhodnocení průhybů vazníků probíhalo obdobně jako v předchozí 

kapitole 6.6. Tedy postupem tvorby povrchu a profilů (Obr. 30). 

 

Obr. 30: Ukázka grafického výstupu posouzení průhybů z TS 
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7 Výsledky 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením výsledků a jejich porovnáním. 

7.1 Zhodnocení přesnosti metody s požadovanou přesností 

metody 

Dle zákona hromadění směrodatných odchylek je možné vypočíst přesnost 

určení převýšení při měření polární metodou. Vztah pro výpočet převýšení z měřené 

šikmé délky a zenitového úhlu je: 

ℎ = 𝑠𝑑 ∗ cos 𝑧 

, kde sd je šikmá délka a z je zenitový úhel. 

Dále je možné dle zákona hromadění směrodatných odchylek zapsat: 

휀ℎ = 휀𝑠𝑑 ∗ cos 𝑧 − 휀𝑧 ∗ 𝑠𝑑 ∗ sin 𝑧 

, kde 휀ℎ je skutečná chyba měřeného převýšení, 휀𝑠𝑑 je skutečná chyba měřené šikmé 

délky, 휀𝑧 je skutečná chyba měřeného zenitového úhlu. 

Poté je možné převést vztah na směrodatné odchylky: 

𝜎ℎ
2 = 𝜎𝑠𝑑

2 ∗ cos 𝑧2 + 𝜎𝑧
2 ∗ 𝑠𝑑2 ∗ sin 𝑧2 

, kde 𝜎ℎ je skutečná chyba měřeného převýšení, 𝜎𝑠𝑑 je skutečná chyba měřené šikmé 

délky, 𝜎𝑧 je skutečná chyba měřeného zenitového úhlu. 

Z tohoto vzorce je možné vypočíst směrodatnou odchylku metody. Pro 

porovnání je známa montážní a funkční tolerance průhybu ocelového vazníku T. 

Z hodnoty T je možné vypočíst mezní odchylku: 

𝛿ℎ𝑔 =
𝑇

5
 

, kde T je tolerance a 𝛿ℎ𝑔 je mezní odchylka měřené veličiny. 

Z mezní odchylky je nutno vypočíst požadovanou směrodatnou odchylku 

metody: 

𝜎ℎ𝑔 =
𝛿ℎ𝑔

𝑢𝑝
 

, kde up je 2 a 𝜎ℎ𝑔 je požadovaná směrodatná odchylka metody. 
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Pro vazníky délky 20,3 m je T rovno 68 mm, a pro vazníky 11,7 m dlouhé je T 

rovno 39 mm (Tab. 1). 

T [mm] δ_hg [mm] σ_hg [mm] 

68,0 13,6 6,8 

39,0 7,8 3,9 

Tab. 1: Tabulka požadovaných směrodatných odchylek metody 

Poté byla pro porovnání vypočtena směrodatná odchylka použité metody, 

nejmenší zenitový úhel měřený byl zaokrouhleně 47 gon. Proto byla pro výpočet 

použita hodnota 45 gon. Největší měřená délka byla zaokrouhleně 14 m, proto byla 

tato hodnota použita k výpočtu. Za směrodatné odchylky přístroje byly použity 

směrodatné odchylky uváděné výrobcem.  

𝜎ℎ = 2,3 𝑚𝑚 

𝜎ℎ < 𝜎ℎ𝑔 

Pro laserový skener obdobný byl proveden obdobný vvýpočet s hodnotami 

udávanými výrobcem tedy 𝜎𝑠𝑑 = 1,2 𝑚𝑚 a 𝜎𝑧 = 0,8 𝑚𝑔𝑜𝑛. V takovém případě 

je hodnota 𝜎ℎ: 

𝜎ℎ = 0,9 𝑚𝑚 

𝜎ℎ < 𝜎ℎ𝑔 

 

Tudíž přesnost použité metody vyhovuje požadavku. [5] 

7.2 Porovnání průhybů vazníků zjištěného různými 

metodami 

Výsledky zjišťování průhybů vazníků několika metodami je možné vyhodnotit 

dvěma způsoby. A to jednak na základě číselných hodnot průhybu vazníku vůči tětivě 

nebo tvarově pomocí vyobrazení průhybu graficky. Účelem tohoto porovnání je určení 

relevance využití dat získaných pomocí LSK pro následné porovnání průhybů 

s mezními hodnotami. 

V první části je graficky porovnáván průběh spodní hrany jednotlivých 

ocelových vazníků. Pro tento účel byly v programu Bentley vytvořeny grafy 

zobrazující spodní linii vazníku měřenou totální stanicí jednou barvou a 
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vyhodnocenou z dat LSK barvou druhou. To umožňuje odhalit chyby v tvaru daného 

vazníku.  

 

Obr. 31: Porovnání tvaru vazníku V1 

 

Obr. 32: Porovnání tvaru vazníku V2 
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Obr. 33: Porovnání tvaru vazníku V3 

 

Obr. 34: Porovnání tvaru vazníku V4 
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Obr. 35: Porovnání tvaru vazníku V5 

 

Obr. 36: Porovnání tvaru vazníku V6 

Z obrázků Obr. 31, Obr. 32, Obr. 33, Obr. 34, Obr. 35 a Obr. 36 je zřejmé, že 

tvarově jsou si výsledky zjištěné pomocí totální stanice a pomocí laserového skeneru 

velmi podobné. Je patrné, že v případě použití totální stanice, je linie spodní hrany 

vazníku více lámaná. To je způsobeno intervalem měřených bodů. V případě měření 
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laserovým skenerem je hustota bodů, z nichž byla linie interpolována, významně 

hustší, proto je linie hladší.  

V případě vazníku V1 je zřejmé, že v první části je rozdíl mezi liniemi větší. 

Toto může být způsobeno tím, že v této části byla hustota bodů měřená pomocí TS 

velmi nízká z důvodu překážky v měření.  

V druhé části byly průhyby zjištěné jednotlivými metodami zaneseny do 

tabulek, aby bylo možné určit rozdíl mezi průhyby zjištěnými pomocí TS a pomocí 

LSK. 

Vazník V1    

Staničení [m] Průhyb - LSK [m] Průhyb - TS [m] Rozdíl [m] 

2,000 -0,009 -0,004 0,005 

4,000 -0,011 -0,013 0,002 

6,000 -0,015 -0,016 0,001 

8,000 -0,020 -0,020 0,000 

10,000 -0,023 -0,023 0,000 

12,000 -0,028 -0,027 0,001 

14,000 -0,027 -0,025 0,002 

16,000 -0,020 -0,018 0,002 

18,000 -0,011 -0,010 0,001 

20,000 -0,003 -0,002 0,001 

Tab. 2: Porovnání průhybů určených různými metodami – vazník V1 

Vazník V2    

Staničení [m] Průhyb - skener [m] Průhyb - totální stanice [m] Rozdíl [m] 

2,000 -0,011 -0,012 0,001 

4,000 -0,018 -0,018 0,000 

6,000 -0,024 -0,024 0,000 

8,000 -0,023 -0,024 0,001 

10,000 -0,024 -0,023 0,001 

12,000 -0,022 -0,022 0,000 

14,000 -0,022 -0,021 0,001 

16,000 -0,020 -0,018 0,002 

18,000 -0,012 -0,013 0,001 

20,000 -0,001 0,000 0,001 

Tab. 3: Porovnání průhybů určených různými metodami - vazník V2 
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Vazník V3    

Staničení [m] Průhyb - skener [m] Průhyb - totální stanice [m] Rozdíl [m] 

2,000 -0,011 -0,011 0,000 

4,000 -0,018 -0,017 0,001 

6,000 -0,022 -0,021 0,001 

8,000 -0,021 -0,022 0,001 

10,000 -0,019 -0,020 0,001 

12,000 -0,018 -0,018 0,000 

14,000 -0,016 -0,016 0,000 

16,000 -0,009 -0,011 0,002 

18,000 -0,006 -0,008 0,002 

20,000 -0,001 -0,002 0,001 

Tab. 4: Porovnání průhybů určených různými metodami – vazník V3 

Vazník V4    

Staničení [m] Průhyb - skener [m] Průhyb - totální stanice [m] Rozdíl [m] 

2,000 -0,002 -0,002 0,000 

4,000 -0,003 -0,003 0,000 

6,000 -0,003 -0,002 0,001 

8,000 -0,001 0,000 0,001 

10,000 0,003 0,002 0,001 

Tab. 5: Porovnání průhybů určených různými metodami - vazník V4 

Vazník V5    

Staničení [m] Průhyb - skener [m] Průhyb - totální stanice [m] Rozdíl [m] 

2,000 0,000 -0,001 0,001 

4,000 0,003 0,005 0,002 

6,000 0,004 0,004 0,000 

8,000 0,002 0,003 0,001 

10,000 0,001 0,002 0,001 

Tab. 6: Porovnání průhybů určených různými metodami - vazník V5 

Vazník V6    

Staničení [m] Průhyb - skener [m] Průhyb - totální stanice [m] Rozdíl [m] 

2,000 0,000 0,000 0,000 

4,000 0,001 0,000 0,001 

6,000 0,004 0,002 0,002 

8,000 0,004 0,002 0,002 

10,000 0,003 0,001 0,002 

Tab. 7: Porovnání průhybů určených různými metodami - vazník V6 

Průhyby zjištěné oběma metodami byly porovnávány ve staničení po 2 

metrech.  
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Z tabulek plyne, že v případě vazníku V1 je maximální rozdíl mezi průhyby 5 

mm ve staničení 2,000 m. To je pravděpodobně způsobeno výše zmíněným 

problémem s překážkou při měření, a z toho plynoucí nízkou hustotou bodů měřených 

pomocí TS. V ostatních staničeních je již rozdíl průhybů maximálně 2 mm. Průměrný 

rozdíl v průhybu vazníku V1 je 1,5 mm (Tab. 2). U vazníků V2, V3, V4, V5 a V6 činní 

maximální rozdíl průhybů 2 mm (Tab. 3)(Tab. 4)(Tab. 5)(Tab. 6)(Tab. 7). Průměrná 

hodnota rozdílu průhybu je u vazníku V2 0,8 mm, u vazníku V3 0,9 mm, u vazníku 

V4 0,6 mm, u vazníku V5 1,0 mm a u vazníku V6 je tato hodnota 1,4 mm. 

Z těchto hodnot je zřejmé, že rozdíl mezi metodami se v průměru blíží 1 mm, 

z čehož lze usuzovat, že průhyby zjištěné jednou či druhou metodou jsou relevantní a 

lze pomocí nich provést vyhodnocení průhybů vazníků vůči montážním a funkčním 

tolerancím. 

7.3 Zhodnocení průhybů vůči funkčním mezním hodnotám 

průhybů 

Cílem kroků popsaných v této diplomové práci bylo vyhodnocení průhybů 

ocelových vazníků vůči funkčním montážním tolerancím uváděných normou ČSN EN 

1090-1 + A1. 

Porovnáním průhybů zjištěných metodou LSK a pomocí měření TS byla 

prokázána použitelnost průhybů zjištěných z dat LSK. Proto je pro vyhodnocení 

použito dat LSK. Hodnoty průhybů byly porovnávány s mezní hodnotou, jež byla 

spočtena pro každý vazník zvlášť s využitím hodnoty délky vazníku zjištěné 

vyhodnocením. 

Vazník V1 Měřeno metodou LSK  
Staničení [m] Průhyb [m] Mezní odchylka [m] Porovnání s mezní odchylkou 

0,000 0,000 

0,068 

Nepřekročeno 

2,000 -0,009 Nepřekročeno 

4,000 -0,011 Nepřekročeno 

6,000 -0,015 Nepřekročeno 

8,000 -0,020 Nepřekročeno 

10,000 -0,023 Nepřekročeno 

10,152 -0,023 Nepřekročeno 

12,000 -0,028 Nepřekročeno 

14,000 -0,027 Nepřekročeno 

16,000 -0,020 Nepřekročeno 
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18,000 -0,011 Nepřekročeno 

20,000 -0,003 Nepřekročeno 

20,303 0,000 Nepřekročeno 

Tab. 8: Porovnání hodnoty průhybů vůči mezní hodnotě - vazník V1 

Vazník V2 Měřeno metodou LSK  
Staničení [m] Průhyb [m] Mezní odchylka [m] Porovnání s mezní odchylkou 

0,000 0,000 

0,068 

Nepřekročeno 

2,000 -0,011 Nepřekročeno 

4,000 -0,018 Nepřekročeno 

6,000 -0,024 Nepřekročeno 

8,000 -0,023 Nepřekročeno 

10,000 -0,024 Nepřekročeno 

10,152 -0,023 Nepřekročeno 

12,000 -0,022 Nepřekročeno 

14,000 -0,022 Nepřekročeno 

16,000 -0,020 Nepřekročeno 

18,000 -0,012 Nepřekročeno 

20,000 -0,001 Nepřekročeno 

20,303 0,000 Nepřekročeno 

Tab. 9: Porovnání hodnoty průhybů vůči mezní hodnotě - vazník V2 

Vazník V3 Měřeno metodou LSK  
Staničení [m] Průhyb [m] Mezní odchylka [m] Porovnání s mezní odchylkou 

0,000 0,000 

0,068 

Nepřekročeno 

2,000 -0,011 Nepřekročeno 

4,000 -0,018 Nepřekročeno 

6,000 -0,022 Nepřekročeno 

8,000 -0,021 Nepřekročeno 

10,000 -0,019 Nepřekročeno 

10,150 -0,018 Nepřekročeno 

12,000 -0,018 Nepřekročeno 

14,000 -0,016 Nepřekročeno 

16,000 -0,009 Nepřekročeno 

18,000 -0,006 Nepřekročeno 

20,000 -0,001 Nepřekročeno 

20,300 0,000 Nepřekročeno 

Tab. 10: Porovnání hodnoty průhybů vůči mezní hodnotě - vazník V3 
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Vazník V4 Měřeno metodou LSK  
Staničení [m] Průhyb [m] Mezní odchylka [m] Porovnání s mezní odchylkou 

0,000 0,000 

0,039 

Nepřekročeno 

2,000 -0,002 Nepřekročeno 

4,000 -0,003 Nepřekročeno 

5,888 -0,003 Nepřekročeno 

6,000 -0,003 Nepřekročeno 

8,000 -0,001 Nepřekročeno 

10,000 0,003 Nepřekročeno 

11,776 0,000 Nepřekročeno 

Tab. 11: Porovnání hodnoty průhybů vůči mezní hodnotě - vazník V4 

Vazník V5 Měřeno metodou LSK  
Staničení [m] Průhyb [m] Mezní odchylka [m] Porovnání s mezní odchylkou 

0,000 0,000 

0,039 

Nepřekročeno 

2,000 0,000 Nepřekročeno 

4,000 0,003 Nepřekročeno 

5,886 0,004 Nepřekročeno 

6,000 0,004 Nepřekročeno 

8,000 0,002 Nepřekročeno 

10,000 0,001 Nepřekročeno 

11,772 0,000 Nepřekročeno 

Tab. 12: Porovnání hodnoty průhybů vůči mezní hodnotě - vazník V5 

Vazník V6 Měřeno metodou LSK  
Staničení [m] Průhyb [m] Mezní odchylka [m] Porovnání s mezní odchylkou 

0,000 0,000 

0,039 

Nepřekročeno 

2,000 0,000 Nepřekročeno 

4,000 0,001 Nepřekročeno 

5,888 0,003 Nepřekročeno 

6,000 0,004 Nepřekročeno 

8,000 0,004 Nepřekročeno 

10,000 0,003 Nepřekročeno 

11,726 0,000 Nepřekročeno 

Tab. 13: Porovnání hodnoty průhybů vůči mezní hodnotě - vazník V6 

Mezní odchylka u 3 delších vazníků je 68 mm a mezní odchylka u kratších 

vazníků je 39 mm. V případě vazníku V1 je maximální hodnota průhybu -28 mm (Tab. 

8), v případě vazníku V2 je -24 mm (Tab. 9), v případě vazníku V3 je -22 mm (Tab. 

10). Při porovnání hodnot průhybů těchto vazníků nebylo zjištěno překročení funkční 

a montážní tolerance. Dále je maximální hodnota průhybu u vazníku V4 -3 mm (Tab. 



ČESKÉ VÝSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
 

46 

11), u vazníku V5 je +4 mm (vzepětí) (Tab. 12) a u vazníku V6 je +4 mm (vzepětí) 

(Tab. 13). U těchto vazníků také nebyla překročena mezní hodnota. 

7.4 Zhodnocení výškového uspořádání vazníků 

Vzhledem k možným nepřesnostem při montáži ocelových vazníků byla 

provedena kontrola výškového uspořádání vazníků. Tato kontrola byla provedena pro 

obě strany haly zvlášť. Jedno vyhodnocení bylo provedeno pro konce vazníků na jižní 

straně haly a jedno pro konce vazníků na severní straně haly. Tímto způsobem bylo 

možné zjistit, zdali jsou vazníky umístěny v rovině a zdali jsou všechny vazníky ve 

stejné výšce. Pro tento účel byly vytvořeny výstupy zobrazující výškové usazení 

vazníků (Obr. 37)(Obr. 38). 

 

Obr. 37: Graf zobrazující výškové uspořádání vazníků - levá strana 

 

Obr. 38: Graf zobrazující výškové uspořádání vazníků - pravá strana 

Z grafů je možné zjistit, že rozdíly ve výškovém usazení vazníků činní 

jednotky milimetrů. Maximální rozdíl mezi dvěma sousedními vazníky činní na levé 

straně 9 mm mezi vazníky V3 a V4. Na pravé straně je maximální rozdíl je 10 mm 

mezi vazníky V3 a V4.  

Norma ČSN EN 1090-2 + A1 udává funkční montážní tolerance pro úrovně 

sousedních nosníků:  

∆= ±10 𝑚𝑚 
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  V1 - V2 V2 - V3 V3 - V4 V4 - V5 V5 - V6 

Rozdíl [mm] -4 6 9 0 -7 

Porovnání Nepřekročeno Nepřekročeno Nepřekročeno Nepřekročeno Nepřekročeno 

Tab. 14: Zhodnocení výškového uspořádání vazníků - levá strana 

  V1 - V2 V2 - V3 V3 - V4 V4 - V5 V5 - V6 

Rozdíl [mm] -2 -3 10 -1 0 

Porovnání Nepřekročeno Nepřekročeno Nepřekročeno Nepřekročeno Nepřekročeno 

Tab. 15: Zhodnocení výškového uspořádání vazníků - pravá strana 

Z tabulek Tab. 14 a Tab. 15 je zřejmé, že hodnoty splňují požadavky uvedené 

v normě. 

8 Zhodnocení metod 

Tyto dvě metody jsou v mnohém rozdílné, proto je na místě porovnat jejich 

výhody a nevýhody. Toto porovnání lze provést na základě několika faktorů. Těmi 

jsou časová náročnost, ekonomická stránka nebo softwarové a hardwarové požadavky 

pro danou metodu. 

Co se časové náročnosti týče, dá se tento faktor rozdělit na několik částí. Jednak 

na čas potřebný k měření a čas nutný pro zpracování naměřených dat. Zaměření 

polární metodou zabralo přibližně 2,5 hodiny, zatímco skenování včetně zaměření 

vlícovacích bodů zabralo 1,5 hodiny. Je zřejmé, že metoda LSK je v této části 

efektivnější. Co se zpracování týče, zabralo zpracování dat TS řádově 3 až 4 hodiny 

včetně tvorby výstupů. V případě metody LSK byla časová náročnost zpracování o 

něco vyšší a vše až po tvorbu výstupů zabralo cca. 8 hodin.  

Ekonomická stránka zahrnuje především pořizovací cenu vybavení a softwaru 

nutného k provedení úkonů popsaných výše. V tomto případě je TS výrazně levnější 

metodou vzhledem k pořizovací ceně laserového skeneru Leica P40 a programu Leica 

Cyclone. Program Carlson PointCloud do ceny není nutné započítávat, protože jeho 

úlohy by mohl zastat například volně dostupný program CloudCompare. I přesto TS 

vychází výrazně levněji v řádu statisíců až milionů korun. 

Softwarovou a hardwarovou náročnost lze hodnotit dle požadavků 

jednotlivých programů a hardwarové náročnosti při práci s daty. Zde lze usuzovat, že 

práce s daty LSK je velmi náročná pro hardware. Při práci v programu CloudCompare 
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byla extrémně zatížena operační paměť počítače a grafická karta. V této oblasti je 

měření a zpracování dat TS jednodušší. 

Laserové skenování však dovoluje tvorbu dalších výstupů, a tudíž disponuje 

vyšší přidanou hodnotou. 

9 Závěr 

Pro určení průhybů ocelových vazníků nesoucích střešní konstrukci na objektu 

lakovny společnosti Neonlak spol. s r.o. byly zvoleny metoda LSK a metoda měření 

pomocí TS.  

Jako základ pro měření byla na místě vybudována prostorová geodetická síť 

tvořená 14 body, stabilizovaná pomocí odrazných štítků. Po apriorních rozborech 

přesnosti byla geodetická síť zaměřena pomocí totální stanice z 5 volných stanovisek 

ve 3 skupinách, pro následné vyrovnání prostorové geodetické sítě.  

Dále bylo provedeno vyrovnání této sítě jako volné, v programu EasyNET. 

Aposteriorní jednotková směrodatná odchylka vyrovnání je 0,806 a počet vyloučených 

měření je 13 z 396. Aposteriorní směrodatné odchylky vyrovnaných souřadnic jsou 

pro souřadnici X v rozsahu 0,05 mm až 0,34 mm, pro souřadnici Y v rozsahu 0,04 mm 

až 0,27 mm a pro souřadnici Z v rozsahu 0,02 mm až 0,07 mm. 

Dalším krokem bylo zaměření bodů identifikujících průběh spodní strany 

vazníků. Toto zaměření bylo provedeno z volných stanovisek s protnutím na všechny 

viditelné body geodetické sítě. 

 Následně proběhlo skenování objektu pomocí laserového skeneru. Vlícovací 

body pro skenování byly zaměřeny z vyrovnaných souřadnic prostorové geodetické 

sítě. Skenování bylo provedeno ze 4 stanovisek. Celkový počet bodů mračna bodů 

před úpravou je 634 317 851.  

Pro kontrolu přesnosti použité metody byla vypočtena požadovaná směrodatná 

odchylka metody a byla porovnána se směrodatnou odchylkou použité metody. 

Požadovaná směrodatná odchylka metody činní 3,1 mm a směrodatná odchylka 

metody použité se rovná 0,7 mm. Požadavek na přesnost metody byl splněn.  

Dále bylo provedeno vyhodnocení průhybů zjištěných těmito metodami. 

Průhyby zjištěné pomocí TS a LSK byly porovnány, aby bylo možné posoudit 

využitelnost LSK pro tento typ prací. Rozdíly mezi průhyby zjištěnými těmito 
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metodami jsou v řádu jednotek milimetrů. Přičemž jediný významný rozdíl vyšší než 

2 mm a to rozdíl 5 mm v jednom ze staničení vazníku V1 byl způsoben příliš velkým 

rozestupem bodů při měření TS. 

Z tohoto důvodu lze usuzovat, že laserový skener Leica P40 použitý pro tuto 

práci má vyhovující přesnost pro provádění geodetických činností spojených 

s ocelovými konstrukcemi. Proto bylo provedeno porovnání průhybů vazníků 

s mezními funkčními a montážními tolerancemi za pomocí dat LSK.  

Průhyby jednotlivých vazníků nepřekročily tyto tolerance. Maximální hodnota 

průhybu byla zjištěna u vazníku V1 a to -28 mm. Mezní hodnota průhybu pro 3 delší 

vazníky je 68 mm a pro kratší 39 mm. 

V další části bylo zhodnoceno výškové uspořádání vazníků. Zde bylo zjištěno, 

že maximální výškový rozdíl mezi dvěma sousedními vazníky činní na levé straně 9 

mm a na pravé straně 10 mm. Tyto hodnoty nepřekračují mezní rozdíl. 

Z těchto výsledků je zřejmé, že při použití dostatečně přesného laserového 

skeneru je možné dosáhnout stejných výsledků jako při měření totální stanicí. Použití 

metody LSK je velmi přínosné z důvodu vyšší podrobnosti naměřených dat. To 

umožňuje podrobnější vyhodnocení než v případě měření TS. Cena laserových 

skenerů s maximální přesností je vysoká, nicméně v případě pravidelného využití pro 

činnosti podobné této, je to zajímavá alternativa k běžným geodetickým metodám 

nesoucí sebou řadu výhod pro objednatele.  
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