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Abstrakt 

 Cieľom  mojej diplomovej práce je priblížiť postup zamerania geometrickej polohy 

koľaje, začínajúc meraním v teréne, výpočtovými prácami a vyhotovením konečných 

výstupov. Zameranie prebehlo v okolí železničnej stanici Osek. V úvode práce je uvedený 

krátky popis vývoja železníc v ČR, ďalej sú vysvetlené základné pojmy spojené s danou 

tematikou a informácie o stavbe. Nasledujúce časti popisujú prípravné práce, praktické 

meranie v teréne a spracovanie merania. Výsledkom bolo vyhotovenie číselnej a grafickej 

dokumentácie, ktorá dokumentuje postupnú úpravu priestorovej polohy koľajníc na základe 

práce automatickej strojnej podbíjačky.  

 

Kľúčové slová 

Geometrická poloha koľaje, totálna stanica, meračský vozík, železničné bodové pole, 

PrecisPlanner 3D, Kokeš Rail, Groma, GNU Gama 

 

 

Summary 

This thesis aims to describe the method of geometric position measurement of the 

rail starting with the measurements in the terrain, computing works, and finally, carrying out 

the final outputs. Measurements have taken place in the surroundings of the railway station 

Osek. In the thesis’s introduction, there is a short description of the development of Czech 

railways, basic terms related to the topic are delineated, and the information about the 

construction is mentioned. The following parts focus on the preliminary workflow, 

measurements in the terrain, and the post-measurement process. Last but not least, the 

numerical and graphic documentation, which describes the gradual adjustment of the 

position of the railway based on the work of an automatic tamping machine, has been 

executed. 
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Zoznam použitých skratiek 
  

ASP – automatická strojná podbíjačka 

Bpv – Balt po vyrovnaní 

CNDT – kontinuálne numericky definovaná trasa 

GPK – geometrická poloha koľajnice 

PPK – priestorová poloha koľajnice 

S-JTSK – Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej  

SKa – absolútna priečna odchýlka od projektovaných súradníc osi koľajnice  

SŽ – Správa železnic 

SŽG – Správa železniční geodézie 

VKa – absolútna výšková odchýlka neprevýšeného koľajnicového pásu od projektovanej výšky 

koľajnice 

Vft – výmenný formát trasy 

ZZ – zaisťovacie značky 

ŽBP – železničné bodové pole 
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Úvod 
 

V polovici 19. storočia bola na území Českej republiky vybudovaná základná 

železničná sieť. Železnice sa využívali hlavne na nákladnú dopravu, pri ktorej nebola 

rozhodujúca spoľahlivosť železníc, ale výkonnosť.  Železničná sieť bola zanedbaná v údržbe 

ako aj vo výstavbe [1]. 

V súčasnosti je dĺžka železničnej siete ČR 9459 km, celková dĺžka koľajníc 15 493 km a plocha 

pozemku dráhy je okolo 30 128 ha. Základom železničnej siete na území ČR sú štyri tranzitné 

železničné koridory I-IV [2]. 

Pre zlepšenie kvality a kapacity železníc sa vykonávala a vykonáva ich modernizácia, 

elektrifikácia a optimalizácia. Hlavným účelom je zabezpečenie kvalitného spojenia so 

susednými štátmi, prepojenie s európskou infraštruktúrou, zabezpečenie vyššieho využívania 

železničnej dopravy, za účelom zníženia ekologickej záťaže a iné.  Aj v súčasnosti sa nachádza 

priepastný rozdiel v železničnej doprave, pretože na jednej strane sú linky vedené novými 

vozidlami po nových zmodernizovaných tratiach, ktoré ponúkajú rýchlosť viac ako 100 km/h 

a na druhej strane sú staré jednokoľajové trate ešte z 19. storočia, ktoré prepravujú 

s rýchlosťou sotva 50 km/h. Na uspokojenie týchto potrieb je nevyhnutné zaistiť dlhodobú 

kvalitu geometrických parametrov koľajníc, ktoré sa nezaobídu bez činnosti geodeta.     

Cieľom diplomovej práce je objasniť geodetické práce spojené s meraním 

geometrickej polohy koľajníc pomocou meračského vozíka a robotizovanej totálnej stanice. 

Pre účely diplomovej práce bol vybratý  medzistaničný úsek v železničnej stanici Osek, kde 

som sa zúčastnila a podieľala na geodetických prácach prostredníctvom geodetickej firmy 

Hrdlička spol. s.r o. Vystupovali sme ako subdodávateľská firma pre spoločnosť Skanska. 

Objednávateľom stavby je Správa železníc a je to súčasť projektu Revitalizace a elektrizace 

trati Oldřichov – Litvínov. 

Hlavným účelom tejto stavby je rekonštrukcia železničného zvršku a výmena starej 

stykovej koľajnice za bezstykovú. Celá trať má dĺžku 13,5km a jej rekonštrukciou sa zvýši 

traťová rýchlosť až na 100km/h. V stanici Osek sa vykonala celková rekonštrukcia koľajiska 

s dvomi novými koľajnicami. Vykonala sa úprava trakčného vedenia a nová výstavba 

nástupišťa.   

Medzi geodetické činnosti súvisiace s meraním je premeranie a kontrola existujúceho 

bodového poľa, zameranie provizórneho zaistenia, zameranie priestorovej polohy koľajníc 

a výpočet dát pre automatickú strojnú podbíjačku.  

Výsledkom diplomovej práce sú grafy a tabuľky, ktoré znázorňujú postupnú úpravu 

geometrie koľajníc až do výsledného stavu, ktorý vykazoval minimálne odchýlky od 

projektovanej polohy. 
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1 Základné pojmy  
 

Základné pojmy súvisiace s meraním priestorovej polohy koľajníc sú definované v predpise 
SŽDC M20/MP004, M20/MP007 [3], [4]. 

3D osa koľajnice – je to množina bodov osy koľajnice určené geodetickým meraním 
a meraním konštrukčného usporiadania koľajnice. 3D osa je definovaná polohopisnými 
súradnicami (S-JTSK) a nadmorskou výškou (Bpv) a to v mieste neexistujúceho objektu.  

Konštrukčné usporiadanie koľajníc – obsahuje zložky ako rozchod koľajnice, výška 
koľajnicových pásov. 

Geometrické usporiadanie koľajnice – obsahuje zložky ako smerové vedenie, pozdĺžna výška, 
pozdĺžny sklon koľajnice. 

Kontrolné meranie PPK – je definované ako geodetické meranie PPK a jej konštrukčného 
usporiadania. Výsledkom kontrolného merania sú podklady slúžiace pre práce na 
železničnom zvršku ako zriadenie bezstykovej koľajnice, podbitie koľajnice, smerová 
a výšková úprava koľajnice a iné.  

Geometrické parametre koľajnice – je spojenie konštrukčného a geometrického usporiadania 
koľajnice spolu s PPK. 

Projektovaná hodnota – hodnota geometrickej veličiny daná projektom. 

Priestorová poloha koľajnice – je množina bodov osy koľajnice, ktorá je v projekte 
jednoznačne určená polohopisnými súradnicami a nadmorskou výškou. 

Prevýšenie koľajnice – je výškový rozdiel koľajnicových pásov jednej koľajnice, kedy dochádza 
k zmene výšky vonkajšieho koľajnicového pásu voči vnútornému. Využíva sa z dôvodu 
zníženia účinkov odstredivej sily, ktorá pôsobí na vozidlá pri prechode oblúkom.  

Rozchod koľajnice -  je hlavný geometrický parameter koľajnice. Je to vzdialenosť pojazdných 
hrán protiľahlých koľajnicových pásov a je meraná v rovine priečneho rezu koľajnice. V ČR 
rozlišujeme koľajnice s normálnym rozchodom s dĺžkou 1435 mm, s úzkym 760mm 
a špeciálne rozchody pre banské, priemyselné trate. 

Zaisťovacia značka – slúži k zaisteniu priestorovej polohy koľajnice. Týmto bodom hovoríme 
aj synchrónne body. Na určení polohy a výšky zaisťovacích bodov sa využívajú body 
polohového a výškového bodového poľa. Osadenie zaisťovacej značky sa robí na miestach 
s dlhodobou stabilitou a ľahkou dostupnosťou.  

Zaistenie priestorovej polohy koľajnice – je súbor činností vykonávaných s predpísanou 
presnosťou, vďaka ktorým dokážeme kedykoľvek vytýčiť PPK a porovnať ju s existujúcim 
stavom.  

ŽBP – je definované normou ČSN 73 6360-2 ako „polohový a výškový systém, ku ktorému sa 
vzťahuje PPK“. Ide o súbor meračských značiek definovaných polohou (S-JTSK) a výškou (Bpv). 
Sú podkladom pre vytyčovacie, overovacie a kontrolné práce na železničných objektoch.  

Smerové vedenie koľaje – koľajnice sú tvorené priamymi a zakrivenými úsekmi, 
prechodnicami a kružnicovými oblúkmi. Tieto prvky umožňujú smerovú zmenu koľajnice.  
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Výškové vedenie koľaje – je tvorené z vodorovných úsekov, výškových zaoblení 
a klesajúcich/stúpajúcich úsekov.  

Bezstyková koľajnica – koľajnica je zvarená do jedného teoreticky nekonečného celku, čo 
zabraňuje jej voľný pohyb [5]. Najčastejšou poruchou bezstykovej koľajnice je vybočenie 
koľajnice (vplyvom pôsobenia teploty alebo zaťaženia) a lom koľajnice (vzniknutý pôsobením 
ťahových síl). 

Styková koľajnica – spojenie dvoch koľajníc v jednom koľajnicovom páse sa vykonáva 
pomocou koľajnicových vztykov. Nevýhodou bolo pôsobenie teploty, kvôli ktorej sa koľaj 
deformovala, predlžovala/skracovala.  

Nástupište – patrí medzi prvky železničného spodku a je upravené do požadovanej výšky. 

Rozlišujeme nástupnú hranu, ktorá je daná krajným obrysom nástupišťa a pevnú nástupnú 

hranu určenú  na nástup/ výstup pasažierov z vlaku/do vlaku.    
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2 Popis lokality 
 

Záujmová lokalita sa nachádzala v okolí železničnej stanici na severozápade mesta 

Osek v okrese Teplice v Ústeckom kraji (Obr. 1).História železničnej infraštruktúry mesta Osek 

siaha do 19. storočia, kedy zaznamenala veľký rozmach. V roku 1858 bolo otvorené spojenie 

ústecko-teplickej dráhy, neskôr v rokoch 1869 - 1871 vznikla duchcovsko-podmoklenská 

dráha a spolu s ňou vzniklo aj nádražie. Rozvoj bol zavŕšený zavedením duchcovsko-plzenskej 

dráhy v roku 1870 a železničným prepojením Oseka s Chomutovom v roku 1872. V súčasnosti 

mestom prechádzajú dve železničné trate: železničná trať Oldřichov u Duchcova – Litvínov 

a železničná trať Most – Moldava v Krušných horách (Moldavská horská dráha) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Železničná stanica Osek  

2.1 Záujmový úsek 
 

Meračské práce sa týkali trate č. 134 Oldřichov u Duchcova – Litvínov so stavebnou 

dĺžkou 12,819 km. Ide o jednokoľajovú regionálnu dráhu, ktorá bola súčasťou duchcovsko-

podmokelskej dráhy DBE. Trať je tvorená stanicami Oldřichov u Duchcova, Háj u Duchcova, 

Osek, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Litvínov s normálnym rozchodom koľajnice 1435 mm.

 Náš záujmový úsek bol súčasťou stavby: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u 

Duchcova – Litvínov a týkal sa traťového úseku 0631, v rozsahu km 46.436-47.764. Na Obr. 2 

je znázornený rozsah celej stavby, spolu so záujmovou lokalitou Osek.  Železničná stanica 

Osek sa nachádza v km 47,021. V stanici sú položené dve nové koľajnice, pričom koľajnica č. 
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2 je ukončená zarážadlom v km 47,410. Súčasne s tým je projektované nástupište s dĺžkou 

90m [7]. 

Meraný úsek je z väčšej časti smerovo priamy, na koľajnici č.1 je projektovaná štvorica 

oblúkov s polomermi 1500 m a 35000 m, medzi ktoré sú vložené 3 prechodnice. Koľaj č. 2 má 

naprojektované 4 kružnicové oblúky bez prechodníc s polomermi 1200 m a 500 m. Vlečka je 

tvorená z priamych úsekov.          

Projektované sklonové pomery oboch koľajníc sa pohybujú v rozmedzí 241,000 – 

255,000 m. Záujmová časť koľajnice č. 1 sa nachádza v km 46,069-48,264 a výškový rozdiel 

tohto úseku je približne 14,0 m. Záujmová časť koľajnice č. 2 sa nachádza v km 46,429-47,410 

a jej výškový rozdiel je približne 4,5 m. V úseku koľaje č. 1 sú vložené 4 výškové oblúky, koľaj 

č.2 obsahuje 3 výškové oblúky, obe koľajnice sú projektované s maximálnym stúpaním 12‰.  

 

 

 

Obr. 2: Trať Oldřichov u Duchcova – Litvínov [8] 
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3 Prípravné práce 
 

Pred začatím samotného merania bolo potrebné zhromaždiť všetky dôležité podklady 

na vykonanie geodetických prác. Podklady boli získané od hlavného geodeta stavby. 

Základom bol projekt s projektovanou trasou koľajníc, súradnice železničného bodového poľa 

a súradnice stavajúcich zaisťovacích značiek.       

Železničné bodové pole (ŽBP) podľa spôsobu určenia delíme na primárne a 

sekundárne. Primárne je tvorené základnými geodetickými bodmi určenými metódou GNSS 

a sú rozmiestnené vo vzdialenostiach 0,6-1,3 km v obvode dráhy. Body primárnej siete 

odpovedajú bodom 1. triedy presnosti podľa vyhlášky č. 31/1995 Sb. [9].                         

Sekundárne bodové pole sa vkladá do primárneho bodového poľa predovšetkým pomocou 

polygónových ťahov. Súčasťou sekundárneho bodového poľa sú polygónové body 

(polygonometria) a pomocné zaisťovacie body (kontrolovaný rajón), zaisťovacie značky 

a lokálne mikrosiete. Vzdialenosť medzi bodmi sekundárneho bodového poľa je cca 120-250 

m a sú volené na miestach vhodných pre meranie PPK a zaisťovacích značiek. Najčastejšie sa 

stabilizujú v betónových základoch trakčných stožiarov, žulovým kameňom alebo iným 

spôsobom zaisťujúcim ich stabilitu. ZZ je súbor voľne osadených zaisťovacích značiek 

určovaných metódami prechodných stanovísk alebo polárnou metódou [4]. Železničné 

bodové pole má charakter vytyčovacej siete, ktorá sa využíva hlavne pri tvorbe jednotnej 

železničnej mapy, podkladov pre projektovanie stavieb, dokumentácie skutočného 

prevedenia a samozrejme slúžia ako geodetický základ pre zaistenie PPK. 

                                                                                      

3.1 Rozbory presnosti pred meraním 
 

Meračské práce v železničnej geodézií sú charakterizované vysokou presnosťou. 

Požiadavky na presnosť sú špecifikované v predpisoch SŽDC [3], [4], [10] spolu 

s ustanoveniami zákona č. 266/1994 Sb. o dráhach, zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví 

a jeho prevádzacej vyhláške č. 31/1995 Sb. [9]. 

K zaisteniu dodržovania požadovanej presnosti merania sa využívajú rozbory presnosti. 

Rozbory presnosti obecne vychádzajú z presností, ktoré sú dané projektom, predpisom a sú 

vo forme medzných odchýlok, medzných vytyčovacích odchýlok alebo stavebných tolerancií 

[11]. Počas celého merania, ale už aj pri jeho príprave, je nutné analyzovať presnosť vo vzťahu 

k požadovanej presnosti. Z časového priebehu delíme rozbory presnosti na rozbory presnosti 

pri meraní, počas merania a po meraní . 

Rozbor presnosti pred meraním sa realizuje ešte v prípravnej fáze merania, kedy sa 

volí vhodná metóda merania, vhodné prístroje a pomôcky a hlavne počet opakovaní merania 

jednotlivých veličín. Hlavnú úlohu nezohráva len požadovaná presnosť ale aj hospodárnosť 

merania [12].    
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 Rozbory presnosti pred meraním boli realizované v programe PrecisPlanner 3D [13]. 

Týkali sa rozborov presnosti pre kontrolu bodov ŽBP a pre sieť bodov ŽBP a ZZ.                                                                                                                                         

PrecisPlanner 3D patrí k programom, ktorý našiel využitie pri plánovaní presnosti 

geodetických meraní a autorom programu je prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. z katedry 

špeciálnej geodézie na ČVUT.  

Program PrecisPlanner 3D sa využil na plánovanie presnosti pred meraním, ktorú 

musí meranie a výsledná sieť bodov ŽBP a ZZ spĺňať. Práce na železniciach sa riadia predpismi 

[3], [4] v ktorých sa nachádzajú presné technologické postupy pri meraní v ŽBP. Vďaka týmto 

postupom a podmienkam býva zaručená požadovaná presnosť merania, často je meranie 

o rady presnejšie. Práca v programe bola rozdelená na dve časti, najskôr sa vykonal rozbor 

presnosti pre kontrolu stavajúceho ŽBP a následne rozbor presnosti pre celú sieť bodov ŽBP 

a ZZ. Pre obe merania bola zvolená rovnaká totálna stanica. Základné vstupné okno programu 

je zobrazené na Obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Vstupné prostredie programu PrecisPlanner 3D 

 

3.1.1 Rozbory presnosti – ŽBP 
 

 Do programu boli pomocou karty Načíst souřadnice naimportované súradnice 10 

bodov ŽBP, vopred pripravené vo formáte *.txt. Body ŽBP boli označené ako body voľné. 

Karta Mapa meření slúžila na nadefinovanie merania, ktoré bude prebiehať v teréne (Obr. 4). 

Konkrétne nadefinovanie meraní vodorovných smerov, šikmých dĺžok a zenitových uhlov. 

Pomocou funkcie Průvodce přesnostmi bola zadaná presnosť prístroja, ktorý sa využije pri 

meraní. Uhlová presnosť bola 𝜎𝜔 = 0,3mgon a dĺžková presnosť 𝜎𝑑 =1mm + 1ppm, presnosť 

v centrácii a v určení výšky prístroja nebola uvažovaná. Z predpisu SŽDC M20/MP007 [4] 

vyplýva požiadavka, že meranie bodov ŽBP je nutné vykonať minimálne v 3 skupinách. Do 

programu sa nastavil počet opakovaní merania uhlov a dĺžok na číslo 3. Presnosť dĺžok bola 

počítaná jednotlivo pre každú dĺžku. Po nastavení všetkých potrebných parametrov bol 

spustený Výpočet modelu.  
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Obr. 4: Mapa merania – body ŽBP 

Výsledkom boli očakávané súradnice bodov ŽBP spolu s ich smerodatnými 

odchýlkami, parametrami elíps chýb a vygenerovaným protokolom (Príloha č. 1). Požadovaná 

presnosť určenia bodov ŽBP daná predpisom SŽDC M20/MP007 [4] je charakterizovaná 

maximálnou smerodatnou polohovou odchýlkou 𝜎𝑝 =18 mm a súčasne 95% smerodatných 

polohových odchýlok nesmie prekročiť 𝜎𝑋𝑌 =10mm. Z hodnôt očakávaných presností (Tab. 

1) vyplýva, že hodnoty spĺňajú požadovanú presnosť a pri použití takto presnej totálnej 

stanice by bola požadovaná presnosť dodržaná aj pri meraní s nižším počtom opakovaní (ak 

by predpis stanovil inak). Tieto rozbory presnosti pokrývajú len vnútornú presnosť merania, 

nie sú v nich zahrnuté vonkajšie vplyvy.   

Tab. 1: Rozbory presnosti pred meraním - ŽBP 

 
Číslo 
bodu 

Očakávané súradnice modelu Smer. odchýlky modelu  Parametre elipsoidu 
chýb 

X [m] Y [m] Z [m] sx 
[mm] 

sy 
[mm] 

sz 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

c 
[mm] 

2048 977592,2010 783740,1510 240,2049 1,5 1,0 0,7 1,6 0,9 0,7 

3001 977650,0890 783921,4620 239,7890 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 

3004 977707,6009 784100,2510 241,8651 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 

3011 977775,3240 784327,3020 243,9352 1,0 0,6 0,4 1,1 0,5 0,4 

3019 977841,1830 784549,7390 244,8531 1,3 0,6 0,4 1,3 0,5 0,4 

3028 977900,6341 784736,1650 245,1900 1,3 0,6 0,4 1,3 0,5 0,4 

3031 977955,3370 784912,7210 245,6319 0,9 0,6 0,4 1,0 0,5 0,4 

4004 978029,9250 785148,2790 247,0509 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 

40065 978060,1670 785263,4830 247,9809 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 

4010 978134,0859 785400,1941 249,5891 1,5 1,0 0,6 1,5 0,9 0,6 
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3.1.2 Rozbory presnosti pred meraním – sieť bodov ŽBP a ZZ 

                             

 Sieť tvorí 10 fixných bodov ŽBP, 22 ZZ a 25 voľných stanovísk približne určených. 

Postup spracovania bol podobný ako v predchádzajúcom odseku. Po naimportovaní súradníc 

bodov boli body ŽBP označené ako body fixné (odlíšené žltou farbou), ostatné body označené 

ako voľné = vyrovnávané (odlíšené zelenou farbou). Mapa súradníc je zobrazená na Obr. 5  

spolu s graficky odlíšenými fixnými a určovanými bodmi.    

                                                                                                                                                                           

 

Obr. 5: Mapa súradníc siete bodov ŽBP a ZZ 

Rozdiel oproti rozborov presnosti pre body ŽBP bol v nastavení presností. Sieť, ktorej 

účelom bolo získanie polohy ZZ, je meraná metódou prechodných stanovísk. Merané veličiny 

na jednotlivé body sú merané len v jednej polohe, kvôli čomu bola upravená použitá presnosť 

totálnej stanice. Zadaná uhlová a dĺžková presnosť daná pre meranie v II. polohách 

ďalekohľadu, bola upravená pre meranie v I. polohe.   

Základný východiskový vzťah pre výpočet smerodatnej odchýlky meranej veličiny 𝜎 je : 

𝝈 =
𝝈𝟎

√𝒏
 

kde 𝜎0 je smerodatná odchýlka meranej veličiny daná výrobcom, 𝑛 je počet opakovaní 

merania veličiny. 
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V karte Mapa meření sa nadefinovalo meranie, pri ktorom z jedného prechodného 

stanoviska prebiehalo meranie na dve nasledujúce a dve predchádzajúce ZZ, s registráciou 

vodorovného smeru, zenitového uhla a šikmej dĺžky (Obr. 6).  

 

 

Obr. 6: Mapa merania - sieť bodov ŽBP a ZZ 

 

Výsledkom výpočtu modelu siete boli očakávané súradnice určovaných bodov ZZ 

spolu s ich smerodatnými odchýlkami, parametrami elíps chýb a vygenerovaným protokolom 

(Príloha č. 2). Požadovaná presnosť určenia ZZ daná predpisom SŽDC M20/MP007 [4] je 

charakterizovaná maximálnou smerodatnou polohovou odchýlkou 𝜎𝑝 = 8 mm a súčasne 

95% smerodatných polohových odchýlok nesmie prekročiť 𝜎𝑋𝑌 = 5 mm. Z vypočítaných 

hodnôt vyplýva, že hodnoty spĺňajú požadovanú presnosť pri použití takto presnej totálnej 

stanice a s veľkým počtom nadbytočných meraní. Dôležité výsledky z výpočtu sú obsiahnuté 

v Tab. 2. 
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Tab. 2: Rozbory presnosti pred meraním - sieť bodov ŽBP a ZZ 

 
Číslo 

ZZ 

Očakávané súradnice modelu Smer. odchýlky modelu  Parametre elipsoidu 
chýb 

X [m] Y [m] Z [m] sx 
[mm] 

sy 
[mm] 

sz 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

c 
[mm] 

1 977974,2250 784971,9930 246,0950 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 

2 977992,9000 785031,0830 246,3400 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 

3 978011,2670 785089,3730 246,6720 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 

5 977724,8510 784152,6480 242,4410 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 

7 977743,4850 784211,5390 243,0740 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 

9 977759,3580 784266,2300 243,5440 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 

13 977789,6330 784382,2520 244,2150 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 

15 977806,0020 784438,1240 244,5050 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 

17 977824,3450 784496,4620 244,7400 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 

21 977856,8900 784599,5390 244,9140 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 

23 977873,8720 784653,2780 245,2090 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 

26 977886,8590 784694,5210 245,1230 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 

29 977919,7010 784796,5240 245,3920 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 

30 977937,5480 784855,0640 245,4890 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 

 

4 Meračské práce 
 

 V nasledujúcej kapitole sú popísané meračské práce, ktoré boli základom pre 

vyhotovenie záverečných výstupov. Meračské práce prebiehali v mesiacoch október a 

november. Jednalo sa o práce spojené s kontrolou existujúceho bodového poľa, zameraním 

zaisťovacích značiek a zameraním priestorovej polohy koľaje. 

4.1 Premeranie a kontrola existujúceho bodového poľa 
 

Začiatočná fáza geodetických činností pri meraní geometrickej polohy koľaje bola 

tvorená premeraním a kontrolou existujúceho bodového poľa v záujmovom území dňa 

12.10.2020. Meranie bolo vykonávané za účelom overenia existujúceho ŽBP, či odpovedá 

požadovanej presnosti a kvalite potrebnej k meraniu GPK. Pri zistení nestability bodov ŽBP by 

bolo nutné bod preurčiť a do výpočtov by musel vstupovať už s opravenou polohou. Bodové 

pole bolo vopred pripravené a prevzaté od hlavného geodeta stavby. Súčasne nadväzovalo 

na overené bodové pole mimo meraný medzistaničný úsek v TU0631 v km 46.436-47.764.                                                                                                                                        

Geodetické práce boli vykonávané v polohovom súradnicovom systéme Jednotnej 

trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv).               

 Základom bolo železničné bodové pole tvorené 10 bodmi, ktorých hustota 

a konfigurácia dostatočne pokrývali dané územie. Prehľad bodov ŽBP je znázornený na Obr. 

7. Body ŽBP boli stabilizované klincovou značkou, konkrétne meračskými klincami 

zabetónovanými v pätkách novo osadených trakčných stĺpov.  
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Body sú vyznačené farebným pruhom okolo meračskej značky a číslom (Obr. 7).  Súčasne je 

na najbližšom podvale uvedené číslo bodu a šípka smeru na bod.  

 

Obr. 7: Stabilizácia a signalizácia bodov ŽBP 

Pri meraní bodov ŽBP sa najčastejšie používajú metódy terestrické ako obojstranne 

orientovaný polygónový ťah, kontrolovaný rajón alebo metóda postupného pretínania. Na 

kontrolu polohy a výšky ŽBP sa použila metóda obojstranne orientovaného polygónového 

ťahu a metóda geometrickej nivelácie.  

 

 

Obr. 8: Prehľad bodov ŽBP 
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4.1.1 Špecifikácia použitých prístrojov a pomôcok 
 

Podľa predpisu SŽDC M20/MP007 [4] je požadované použiť na meranie meračské  

prístroje a pomôcky s platným kalibračným protokolom, zrektifikované a overené. Minimálny 

interval medzi kalibráciami je 3 roky.        

Použité prístroje a pomôcky musia ďalej spĺňať nasledovné [4]: 

- totálna stanica má disponovať uhlovou presnosťou 1" (0,3 mgon) a dĺžkovou 

presnosťou ±( 2 mm +2 ppm ) 

- digitálny nivelačný prístroj má disponovať strednou kilometrovou presnosťou 

1mm/km a invarovými latami s čiarkovým kódom                            

Na základe požiadavkou boli od firmy Hrdlička spol. s. r o. zapožičané nasledujúce 

prístroje a pomôcky: 

Totálna stanica Trimble S9 HP 

Pre kontrolu existujúceho bodového poľa (ŽBP) bola použitá motorizovaná totálna stanica 

Trimble S9 HP (Obr. 8). Verzia S9 HP obsahuje diaľkomer najvyššej presnosti DR HP. Využíva 

sa pre špeciálne práce v inžinierskej geodézii, pri monitoringu a pre iné presné práce. Vysoká 

presnosť je zaistená technológiami Long Range, FineLock, Trimble HP EDM alebo SurePoint. 

Technológia SurePoint zaisťuje zníženie chýb v zacielení, ktoré môžu byť spôsobené zlými 

poveternostnými podmienkami a inými nežiadúcimi prekážkami. Totálna stanica komunikuje 

s kontrolnou jednotkou TSC3, ktorá disponuje softwarom Trimble Access [14]. V    Tab. 3 sú 

uvedené základné technické parametre použitej totálnej stanice, v Príloha č. 3 kalibračný 

protokol.  

   Tab. 3: Technické parametre Trimble S9 HP 

Technické parametre 

Uhlová presnosť  1´´ 
Presnosť diaľkomeru 1mm + 1ppm 
Dosah diaľkomeru  2500 m 
Kompenzátor a jeho presnosť centrovaný – dvojosí, 0.5´´ 
Zväčšenie ďalekohľadu  30x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Totálna stanica Trimble S9 HP 
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Digitálny nivelačný prístroj Trimble DiNi 

Trimble DiNi je prístroj určený pre veľmi presnú niveláciu (Obr. 9). Jeho hlavnými 

prednosťami sú robustná konštrukcia, stabilný kompenzátor, optika od firmy Carl Zeiss a 32-

násobné zväčšenie ďalekohľadu. Prístroj umožňuje kvalitné meranie za zníženej viditeľnosti 

i pri umelom osvetlení. Okrem klasickej nivelácie je možnosť prístrojom určovať sklon 

zámernej osi, vytyčovanie výšok alebo aj vyrovnanie nivelačného ťahu priamo pri meraní. 

 Digitálny nivelačný prístroj Trimble DiNi dosahuje štandardnú odchýlku na 1 km 

obojstranného nivelačného ťahu pri elektronickom meraní na invarovú lať ± 0,3mm/km [15]. 

Kalibračný protokol nivelačného prístroja sa nachádza v Príloha č. 4. 

 

Obr. 9: Nivelačný prístroj Trimble DiNi 

Ostatné meračské pomôcky  

Medzi ostatné pomôcky, ktoré boli použité pri meraní, patrili skladacie 3 m nivelačné 

laty, trojpodstavcová sústava s hranolmi Trimble a statívy, zobrazené na Obr. 10 .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Meračské pomôcky [16] 
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4.1.2 Postup meračských prác 
 

Kontrola polohovej presnosti BP polygónovým ťahom   

Na kontrolu polohy BP bol zvolený obojstranne pripojený a orientovaný polygónový 

ťah (Obr. 11). Použitie polygónových ťahov je veľmi praktická a využívaná metóda na presné 

určovanie súradníc bodov. Vrcholy PŤ sa označujú ako polygónové body a spojnice 

polygónových bodov sú strany polygónu. Za účelom dodržania presnosti sa pri meraní PŤ 

dodržiava podmienka, že pomer medzi susednými stranami by nemal byť väčší než 1/3 [17]. 

Z použitia tohto typu PŤ všeobecne vyplýva, že ťah začína a končí na bodoch so známymi 

súradnicami body Z, K a ich orientácia body OZ, OK sú tiež známe. 

 

Obr. 11: Obojstranne pripojený a smerovo orientovaný polygónový ťah 

Metodiku merania a výpočtu polohy bodov ŽBP stanovuje prepis SŽDC M20/MP007 

Železničné bodové pole [4]. Postup je založený na meraní vodorovných smerov, metódou 

merania v rádoch a skupinách. K meraniu sa využila presná totálna stanica Trimble S9HP a 

trojpodstavcová sústava z dôvodu eliminácie chýb vzniknutých pri centrácii prístroja a cieľa.    

Obr. 12: Premeranie bodov ŽBP 
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Trojpodstavcová sústava je tvorená trojicou statívov s trojnožkami scentrovanými na 

bodoch polygónu. Moja práca zahrňovala obsluhu totálnej stanice. Do totálnej stanice som 

nastavila aktuálnu teplotu, tlak si určí totálna stanica samostatne, tieto údaje boli nastavené 

pre výpočet fyzikálnych redukcií. Meranie prebehlo z bodov ŽBP s orientáciou na minimálne 

dva susedné body ŽBP pomocou automatického cielenia (Obr. 12). Meranie začalo na bode 

č. 40065 s orientáciou na predchádzajúci bod 4010 a nasledujúci bod 4004.                                          

Na bodoch 4010 a 4004 sa nachádzal statív spolu s nasadeným hranolom značky 

Trimble s nulovou konštantou hranolu, orientovaným na stanovisko 40065 (Obr. 13) . 

Meranie prebehlo v 3 skupinách a merali sa všetky vrcholové ľavostranné uhly a dĺžky. Šikmé 

dĺžky boli merané protismerne. Týmto spôsobom meranie prebehlo postupne po ostatných 

bodoch a všetky dáta boli registrované. Pri meraní sa dbalo na čo najpresnejšie centrovanie 

hranolov nad body. Po každom postavení prístroja bol nastavený kontrolný smer (nulový), 

ktorým bolo nutné kontrolovať presnosť behom merania. Hlavne pri každom podozrení 

z otrasu statívu. Nulový smer na žiadnom stanovisku nebol výrazne prekročený a bol 

zaregistrovaný na konci každého merania.  

 

Z dôvodu prekážky medzi bodmi ŽBP 3028-3019 a 3004-3001 boli medzi body vložené 

pomocné body P1 a P2 tzv. kontrolovaný rajón, z ktorého bolo následne vykonané meranie. 

Pomocné body boli stabilizované dočasne meračským klincom. Na Obr. 14 je zobrazená 

schéma vedeného polygónového ťahu spolu s pomocnými bodmi P1, P2 

Obr. 13: Centrácia hranolov nad body ŽBP 
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Rozbory presnosti pri meraní 

Rozbory presnosti pri meraní slúžia na kontrolu dodržania požadovanej presnosti. 

V teréne je možné kontrolovať len priamo merané veličiny. Najčastejšie ide o testovanie 

odľahlých meraní pri známej smerodatnej odchýlke merania.                           

Po zameraní všetkých 3 skupín na jednotlivých bodoch bola presnosť pri meraní 

kontrolovaná rozdielmi vodorovných smerov ΔH, zenitových uhlov ΔV medzi skupinami. ΔH, 

ΔV  sú rozdiely od priemeru z troch skupín, ktoré určí totálna stanica automaticky. 

Kontrolovaný maximálny možný uhlový rozdiel ΔH/ ΔV je 20cc, ktorý nebol prekročený. Pri 

výraznom prekročení by bolo potrebné domerať ďalšiu skupinu meraní.  

 

Kontrola výšky BP geometrickou niveláciou 

Na určenie výšky sa použila metóda geometrickej nivelácie zo stredu, ktorej som sa 

aktívne zúčastnila. Výhodami tejto metódy je eliminácia odklonu zámernej priamky od 

vodorovnej roviny, zníženie vplyvu zvislej zložky refrakcie a eliminácia rozdielu medzi 

skutočným a zdanlivým horizontom [18]. Na základe predpisu SŽDC [4] sa využila obojsmerná 

ťahová spresnená technická nivelácia, ktorá je hodnotená medzným rozdielom medzi 

nivelovaným prevýšením tam a späť 

∆𝑴≤ 𝟐𝟎 ∙ √𝑹 [mm] 

kde R je dĺžka ťahu v km.                                                           

Na meranie sa vypožičal presný digitálny nivelačný prístroj Trimble Dini s 3 m skladacími 

nivelačnými laťami. Vďaka automatickému odčítaniu čiarového kódu na lati je meranie rýchle 

a zaručuje dodržanie presnosti merania. Digitálny nivelačný prístroj určí čítanie na lati, 

zaregistruje ho, čím sa eliminujú chyby klasického čítania a chyby zo zápisu. Pre urýchlenie 

Obr. 14: Schéma polygónového ťahu 
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práce boli nivelované body ŽBP a súčasne aj zaisťovacie značky. Súčasné meranie ZZ a ŽBP je 

možné, ak nie je v projekte stanovené inak.  

Pred meraním bola realizovaná justáž prístroja pomocou Japonskej metódy. Účelom 

justáže je zaistenie hlavnej osovej podmienky LǁZ [18]. Na Obr. 156Obr. 15 je zobrazená 

schéma merania. Prístroj sa postavil do stredu (stanovisko A) medzi dve late vo vzájomnej 

vzdialenosti 30 m a zameralo sa prevýšenie medzi nimi. Následne sa prístroj postavil vo 

vzdialenosti 2-3 m za lať (stanovisko B) a opäť sa určilo prevýšenie. Po zameraní oboch 

prevýšení prístroj určil chybu z nevodorovnosti zámernej priamky a pri následnej práci ju 

zavádzal do merania. 

 

Oprava z nevodorovnosti zámernej priamky:  

∆ℎ = 𝑎1 − 𝑏1∆ℎ = 𝑎2 − 2∆ − 𝑏2𝑎1 − 𝑏1 = 𝑎2 − 𝑏2 − 2∆∆=
𝑎2 − 𝑎1 + 𝑏1 − 𝑏2

2
 

Nivelácia bola vedená obojsmerne tam a späť z dôvodu zamedzenia hrubých chýb 

a dosiahnutia požadovanej presnosti. Vzdialenosti v zostavách boli krokované. Namerané 

dáta boli automaticky registrované do pamäte prístroja. Celkovo bola nivelácia vedená po 37 

bodoch, z toho 8 bodov boli body ŽBP, známych bolo ďalej 8 ZZ, výška 14 ZZ bola určovaná. 

Body ŽBP číslo 4010, 2048 predstavovali začiatok a koniec nivelácie s pevnou výškou. 

Pomocné prestavové body sa volili na upevňovacích skrutkách, na ktorých sa lať dala ľahko 

otáčať.  

        

 

 

 

   

 

                                                                                                                                                  

Obr. 15: Japonská metóda - určenie nevodorovnosti zámernej priamky 
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4.2 Meranie zaisťovacích značiek metódou prechodných stanovísk 
 

Po premeraní bodového poľa a overení jeho aktuálnosti príslušným správcom ŽBP 

(SŽG) nasledovalo zameranie provizórneho zaistenia (zaisťovacích značiek), ktoré spolu 

s bodmi ŽBP tvoria základnú vytyčovaciu sieť. Informácie týkajúce sa zaistenia priestorovej 

polohy koľajnice sú obsiahnuté v predpise SŽDC M20/MP004 [3]. Zaisťovacie značky boli 

osadené v pätkách trakčných stožiarov. Na zameranie polohy sa využila metóda prechodných 

stanovísk (metóda postupného pretínania), výška bola určená obojsmernou technickou 

niveláciou. Po zameraní a spracovaní definitívnej dokumentácie zaistenia priestorovej polohy 

koľajníc sa mení označenie ZZ z provizórneho zaistenia na definitívne zaistenie, ktoré slúži na 

nasledujúcu úpravu smerovej a výškovej polohy koľajnice. Výpočet siete ZZ a ŽBP prebehol 

ako 2D vyrovnanie líniovej siete v programoch Groma a GNU Gama, popísaný v časti 5 

Spracovanie nameraných dát. 

4.2.1 Postup meračských prác 
 

Metóda prechodných stanovísk 

Tejto metóde hovoríme aj metóda voľných stanovísk, kedy sa s prístrojom nestaviame 

na známe body, ale staviame sa voľne, bez nutnosti centrácie [19]. Táto metóda nahradila 

kedysi používaný spôsob budovania plošných sietí. Poloha prechodného stanoviska vychádza 

z merania na body o známych súradniciach. Spolu so známymi bodmi sa vykonáva meranie aj 

na body určované. Meranie slúžilo na určenie polohy ZZ a prebehlo dňa 15.10.2020.

 V záujmovej lokalite sa nachádzalo celkom 22 zaisťovacích značiek, z toho bolo 8 

existujúcich a 14 určovaných. ZZ boli jednostranne zaistené. Pravidelná vzdialenosť medzi ZZ 

je približne 50-60 m v závislosti na polohe trakčných stĺpov. Pri číslovaní ZZ obvykle platí, že 

číslo ZZ je totožné s číslom trakčného stĺpu. Prechodné stanoviská sa volili vždy medzi dva 

páry zaisťovacích značiek. Poloha stanovísk bola na opačnej strane koľajnice než sú 

stabilizované ZZ. Na meranie sa vypožičala totálna stanica Trimble S9HP.  

Pri každom postavení prístroja boli zvolené minimálne 3 orientácie na body ŽBP. 

Z každého stanoviska sa polárne zamerali dva páry ZZ vpred a dva vzad, ktoré boli 

signalizované minihranolom Leica. Pričom maximálna dĺžka na zámeru, daná predpisom 

SŽDC, je 150 m. Časť merania som obsluhovala prístroj a časť obchádzala ZZ a orientácie 

minihranolom. Celé meranie obsahovalo 25 prechodných stanovísk, s množstvom 

nadbytočného merania. Schéma rozloženia meračských bodov je zakreslená na Obr. 16. 

Zameranie bolo vykonané aj s prekrytom na susedné úseky, ktoré majú hotové zaistenie. 

Doporučené je mať jednotlivú ZZ zmeranú 4x (mimimálne 3x) z dôvodu možnosti vylúčenia 

odľahlých meraní [3].  

Pri určovaní súradníc ZZ sa kladie dôraz na rýchlosť merania, aby nedošlo k porušeniu 

stability prístroja na prechodnom stanovisku alebo polohy ZZ vplyvom pohybu ťažkej techniky 

na stavbe. Meranie prebehlo len v 1 polohe ďalekohľadu s množstvom nadbytočného 
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merania, kedy jedna ZZ je zameraná zo 4 až 6 stanovísk. Pri meraní sa predpokladá, že 

prístrojové chyby kalibrovaného stroja sú po celú dobu merania konštantné. 

                    

Vyrovnaním líniovej siete ZZ a ŽBP bola určená poloha nových ZZ. Výšky ZZ boli určené 

geometrickou niveláciou zo stredu a boli nivelované spolu s výškami bodov ŽBP. Postup 

výpočtu polohy a výšky ZZ je obsiahnutý v kapitole Spracovanie nameraných dát. Po určení 

súradníc ZZ nasledovali práce spojené s ASP za účelom úpravy PPK. Na Obr. 17 je zobrazená 

signalizácia meraných ZZ a bodov ŽBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17: Meranie ZZ metódou prechodných stanovísk 

Obr. 16: Prehľadka siete meračských bodov 
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4.3 Meranie geometrickej polohy koľaje 
 

Aby ASP mohla začať vykonávať svoju prácu "podbitia" a úpravy priestorovej polohy 

koľajnice, bolo nutné zamerať stávajúcu geometrickú polohu koľajnice. Na meranie bol 

využitý meračský vozík GG – 05 spolu s totálnou stanicou Sokkia Xi1001.  

Predpis SŽDC M20/MP004 upravuje podmienky, ktoré je nutné dodržať pri meraní [3]: 

a) Meranie musí vychádzať zo schváleného ŽBP a zaistenia PPK. 

b) Maximálna vzdialenosť orientácie za ideálnych atmosférických podmienok je 150 m, 

za zhoršených 90 m. 

c) Vzdialenosť podrobných bodov koľajnice do 10 m. 

d) Nutnosť zamerať minimálne tri identické body v prekrytovom území, na maximálne 2 

m koľajníc v pozdĺžnom smere. 

e) Dodržanie spoločných orientácií pre susedné stanoviská. 

 

 

4.3.1 Špecifikácia použitých prístrojov a pomôcok 
 

Podľa predpisu SŽDC M20/MP004 [3] je požadované na meranie použiť meračské  

prístroje a pomôcky s platným kalibračným protokolom, zrektifikované a overené. Minimálny 

interval medzi kalibráciami je 3 roky. Platia tu rovnaké podmienky ako pri meraní bodov ŽBP.  

Použité prístroje a pomôcky musia spĺňať nasledujúce požiadavky:                                                                                    

- totálna stanica disponuje uhlovou presnosťou 1" (0,3 mgon) a dĺžkovou presnosťou ±( 2 

mm +2 ppm )                                                                                                                                                                               

- meračský vozík/rozchodka s presnosťou určenia prevýšenia 0,5 mm, rozchodu 0,5 mm 

Od firmy Hrdlička spol. s. r o. boli vypožičané na meranie geometrickej polohy koľaje 

nasledujúce prístroje a pomôcky: 

 

Totálna stanica Sokkia iX1001        

           

 Sokkia iX1001 je totálna stanica využitá na komunikáciu s meračským vozíkom GG-05 

pomocou technológie Bluethooth LongLink. Ide o robotickú totálnu stanicu s vysokým 

výkonom, veľkým dosahom a bezhranolovým meraním (Obr. 18). Je vybavená UltraTrac 

technológiou na presné sledovanie hranolu za rôznych podmienok. Vďaka svojej kompaktnej 

veľkosti poskytuje väčšiu rýchlosť merania, rýchlosť otočenia je 150° za sekundu a výdrž 

batérie sú 4 hodiny [20]. V Tab. 4 sú zobrazené jej základné technické parametre. 
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           Tab. 4: Technické parametre Sokkia iX1001 

Technické parametre  

Rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu  2,5“ 
Zväčšenie ďalekohľadu 30x 
Uhlová presnosť 1“ 
Kompenzátor a rozsah dvojosí, ±6´ 
Meranie vzdialeností na hranol  6000 m 
Presnosť 1+2 ppm 
Bezhranolové meranie vzdialeností 800m 
Presnosť 2+2 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Totálna stanica Sokkia iX1001 

Totálna stanica je vybavená programom RailSURV, ktorý riadi prácu meračského 

vozíka a totálnej stanice. Obsahuje 3 základné meračské moduly Orientace/Vozík/TOPO, pri 

meraní boli využité moduly Orientace na meranie orientácií a Vozík na meranie podrobných 

bodov koľají meračským vozíkom. Namerané dáta z toho programu sú následne jednoducho 

čitateľné pre spracovateľský program Kokeš Rail. V Príloha č. 5 sa nachádza kalibračný 

protokol k totálnej stanici. 

Meračský vozík GG-05 

Ide o automatický meračský systém od firmy GeoTEL využívaný pre meranie 

priestorovej polohy koľajnice. Umožňuje vykonávať železničné práce spojené s podbíjaním, 

obnovou a úpravou koľajníc.         

 Hlavné časti vozíka sú vyrobené z hliníkovej liatiny, čo zaručuje vysokú odolnosť 

zariadenia (Obr. 19). Dôležitou časťou je senzor náklonu a dĺžkový senzor. Senzor náklonu sa 

využíva na meranie sklonu koľajnice. Rozsah náklonu je ±350 mm a presnosť 0,4 mm. Dĺžkový 

senzor je základom pre meranie rozchodu koľajnice. Jeho rozsah je od -25 do +50 mm 

a presnosť ±0.2. V tele vozíka je zabudované inkrementálne čidlo, ktoré slúži na meranie 

urazenej vzdialenosti. Technické parametre vozíka sú uvedené v Tab. 5. 
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Obr. 19: Meračský vozík GG-05 

Namerané dáta (rozchod, sklon, vzdialenosť) sa spracovávajú v riadiacej jednotke 

vybavenej výkonným procesorom, SS rádiom, Bluetoothom a sériovým portom. Aplikácia na 

zber a spracovanie dát je GeoTEL RAIL. Na komunikáciu s totálnou stanicou sa využíva 

Bluetooth spojenie. Meračský vozík je kompatibilný s totálnymi stanicami od firmy Leica, 

Topcon, Sokkia a prijímačmi GNSS [21].       

 Na vozíku sa nachádza tyč dlhá cca 1 m, ktorá slúži na nasadenie hranolu. Využíva sa 

360° hranol. Na základe merania na hranol je určovaná poloha podrobných bodov koľajnice 

pomocou priestorovej polárnej metódy. Na manipuláciu s vozíkom sa využíva namontovaná 

tlačná tyč.  

Súčasťou príloh je kalibračný protokol meračského vozíku GG-05 (Príloha č. 6).  

 

    Tab. 5: Technické parametre GG-05 

Technické parametre 
Rozchod 
Rozsah merania -25 až +50mm 
Presnosť ±0.2 mm 
Priečny sklon 
Rozsah merania ±350 mm 
Presnosť ±0.3 mm 
Vzdialenosť 
Rozsah merania 0 až 4500 mm 
Presnosť ±1 mm 
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Automatická strojná podbíjačka Unimat 09-4x4/4s 

Patrí medzi špeciálne ASP, ktoré umožňujú kontinuálnu úpravu geometrickej polohy 

koľajníc i výhybiek. Ich výrobca je firma Plasser & Theurer. Celé zariadenie sa skladá zo 

základného vozidla a agregátového vozu (Obr. 20). Súčasťou základného vozidla sú pracovné 

časti zložené zo zdvíhacieho a smerovacieho agregátu, podbíjacieho agregátu a zhutňovačov.  

Podbíjací agregát sa skladá zo 16 podbíjacích kladív a podbíjajú postupne po jednom 

podvale. ASP sa stále plynule pohybuje a tým postupuje bez prerušenia, čím podbíjanie 

prebieha rýchlejšie.   

 

Určovanie geometrickej polohy koľajnice a výhybiek vykonáva ASP s pomocou 

zadného, predného a nivelačného vozíka (Obr. 21). Predný vozík sa pohybuje ešte po 

neupravenej koľaji, zadný vozík sa pohybuje už po podbitej koľaji. Tento systém je prepojený 

smerovacími a nivelačnými lankami. Na prednom vozíku sa lanko nastaví na požadovaný 

zdvih a smer koľajnice, tento zdvih je kontrolovaný nivelačným vozíkom. Keď ASP zdvihne 

koľajnicu do požadovanej výšky a smeru, vypne zdvíhacie a smerovacie zariadenie 

a podbíjacie kladivá podbijú koľaj. Zadný vozík sa už pohybuje po podbitej koľajnici 

a kontroluje správnosť podbitia. ASP funguje na princípe metódy zmenšovania chýb alebo na 

základe presnej metódy. Pri metóde zmenšovania chýb je základom predný nivelačný vozík, 

ktorý kopíruje existujúcu GPK a zistené geometrické chyby zmenšuje cca na 1/5 z pôvodnej 

veľkosti pomocou nivelačného a zadného vozíka. Táto metóda sa používa hlavne vtedy, ak nie 

sú na podbíjanom úseku veľké výškové rozdiely. Hodnota pozdvihnutia koľajnice sa nastaví 

rovnako na celý meraný úsek, na úpravu smeru sa nenastavujú žiadne hodnoty posunu. Pri 

presnej metóde je nutné poznať odchýlky od projektovanej osi koľajnice vo výške a v smere 

Obr. 20: Automatická strojná podbíjačka 
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a tie prednastaviť pre správne podbitie. Presná metóda sa využíva hlavne v prípadoch, ak ide 

o koľaj s traťovou rýchlosťou 120 km/h-1  a ide o hlavné železničné trate.  

Na ASP sa nachádza záznamové zariadenie GPK, ktoré graficky zaznamenáva: 

rozchod, smer ľavého a pravého koľajnicového pásu, pozdĺžnu výšku ľavého a pravého 

koľajnicového pásu, prevýšenie (sklon). Kontinuálne s nimi zaznamenáva požadované 

smerové a výškové posuny koľajnice, hĺbku podbitia a dobu zovretia. Zo záznamov následne 

vygeneruje výpisy zistených lokálnych chýb a úsekové vyhodnotenie [23]. Základné 

parametre ASP sú uvedené v Tab. 6.               

Práce spojené s ASP sú dané predpisom SŽDC S3/1.    

          

 

 

         Tab. 6: Základné technologické parametre ASP 

Základné technologické parametre 

Dĺžka stroja v pracovnej polohe 33,44m 
Hmotnosť stroja  137,66t 
Najvyšší teoretický zdvih koľajnice 120mm 
Najvyšší teoretický priečny posun koľajnice 130mm 
Najmenší polomer oblúku pri práci 150m 
Maximálny výškový rozdiel koľajnicových pásov 180mm 
Maximálna rýchlosť jazdy pri práci  10 km.h-1 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Princíp merania ASP [22] 
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4.3.2 Postup meračských prác   

                                                                                                                                                

Náplňou merania bolo určenie priestorovej polohy dvoch koľajníc spolu s určením 

dvoch  výhybok. Dĺžka meraného úseku koľajnice č. 1 je cca 1 328 m, koľajnica č. 2 má dĺžku 

cca 963 m, výhybka (s označením spojka 1-2) má dĺžku cca 60 m a výhybka ( s označením 

spojka 3-4) má dĺžku cca 106 m. Meranie PPK prebehlo v dňoch 13-15.11. 2020. Na 22 sú 

zobrazené merané koľajnice a výhybky.  

Meranie PPK prebiehalo z voľných stanovísk, vhodne rozmiestnených po obvode 

dráhy. Voľné stanovisko bolo využité kvôli zabráneniu chyby z merania výšky prístroja a chyby 

centrácie na body. V totálnej stanici sa pred začatím merania nastavili počiatočné parametre 

ako adičná konštanta hranolu (na hodnotu -4 mm), krok merania podrobných bodov (5 m), 

rozchod (na hodnotu 1,435 m) a nulové čítanie, na kontrolu stability prístroja. Nulové čítanie 

bolo kontrolované vždy pred meraním orientácií, pred meraním na meračský vozík, na konci 

stanoviska a v iných prípadoch, ktoré by mohli ohroziť stabilitu prístroja.            

 Na meranú koľajnicu sa osadil meračský vozík a bezdrôtovo sa pripojil k totálnej 

stanici. Každé stanovisko muselo využiť orientácie na minimálne štyri správne vhodne 

rozložené ZZ. Orientácie boli merané v dvoch polohách ďalekohľadu, bola zaevidovaná aj 

výška cieľa a po ich zmeraní nasledovalo meranie podrobných bodov. Podľa požiadavky 

objednávateľa bol v prístroji nastavený interval merania podrobných bodov po 5 m spolu 

s automatickým cielením na hranol vozíka.                                                                        

 Pri meraní som vykonávala manipuláciu s vozíkom, ktorý po každom zvukovom signáli 

vozíka zastavil a prístroj v danom mieste zaregistroval hodnoty ako vodorovný smer, zenitový 

uhol, šikmá dĺžka, prevýšenie a rozchod. Meranie bolo vykonané v 1. polohe ďalekohľadu 

a po zaregistrovaní všetkých potrebných veličín dal vozík opäť zvukovou signalizáciou podnet 

na zmenu polohy vozíka o ďalších 5 metrov. Na konci každého merania boli v prekrytovej časti 

zmerané 3 identické body opäť v 1. polohe ďalekohľadu. Tieto body boli vyznačené na 

pojazdnej hlave koľajnicového pásu a boli signalizované sprejom (Obr. 24). Meraním na 

identické body bola zabezpečená nadväznosť jednotlivých meraní na seba, pomocou 

priečnych odchýlok identických bodov k osi koľajnice.  

Obr. 22: Obsah merania PPK 

Obr. 23: Obsah merania PPK 
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Obr. 24: Meranie identických bodov meračským vozíkom 

Meranie prebiehalo v železničnej stanici Osek, ktorej súčasťou je aj nástupište, ktoré 

bolo tiež obsahom merania. Vykonalo sa meranie hrany nástupišťa, kde išlo o skosené 

nástupište, kedy bol hranol prikladaný na fiktívnu hranu. Body na nástupišti boli rozmiestnené 

po 10 m a boli merané oproti meranému podrobnému bodu koľajnice, čo zjednodušuje 

spracovanie. Na Obr. 25 je zobrazené spomínané nástupište v žst. Osek.  

 

Obr. 25: Nástupište v žst. Osek 

Na meraných dvoch koľajniciach sa nachádzali dve výhybky, ktoré sú špecifické a veľmi 

dôležité časti železničnej trate. Výhybka bola meraná v troch miestach, v mieste kde sa 

rozvetvuje jedna vetva na dve (výmena), v mieste kde vonkajší koľajnicový pás odbočnej 

koľajnice pretína vnútorný pás hlavnej koľajnice a výhybkovej koľajnice a medzi výmenou 

a srdcovkou. Po prvom zameraní stávajúcej geometrickej polohy koľaje nasledoval výpočet 

dát pre prvú jazdu ASP. Výpočet dát som vykonala s pomocou zamestnancov firmy na mieste 

merania v prostredí programu Kokeš Rail, detailný popis výpočtu je uvedený v časti 5.3 

Priestorová poloha koľajnice a výpočet dát pre ASP. 
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Po ich výpočte bolo zistené, že odchýlky koľajníc od projektu ešte neboli v povolených 

hodnotách, preto boli opravné dáta poskytnuté pracovníkom obsluhujúcim ASP. Štruktúra 

súborov do riadiaceho počítača ASP závisí od typu riadiaceho počítača. Súbory nemôžu 

obsahovať záporné hodnoty zdvihov a sú vytvorené vo formáte *.asp.  Súčasne s týmto 

súborom je predaný súbor vo formáte *.syn, ktorý slúži na synchronizáciu a súbor vo formáte 

*.ver, ktorý obsahoval projekt. Pracovníci ASP dáta exportovali do svojho systému a začali 

koľajnice na základe nich podbíjať.  

ASP má záväzné odchýlky pre presnú metódu smerovej a výškovej úpravy koľajníc [24]: 

-minimálny zdvih nivelety je 10 mm, maximálny 50 mm (príp. 60 mm), 

-optimálny zdvih nivelety koľajnice sa pohybuje v rozmedzí od 15 – 30 mm, 

-maximálny posun v smere koľajnice je 50 mm (optimálne 30 mm) 

Ak daná koľajnica vykazuje veľké odchýlky v smere a v zdvihu koľajnice, úprava sa 

musí vykonávať len postupným niekoľkonásobným podbitím. Tým sa postupne zmenšujú 

rozdiely od projektovanej osi koľajnice. Počas výstavby musí byť podbíjaný úsek zabezpečený 

dostatočným množstvom kameniva, pre správne podbitie a tým zhutnenie kameniva pod 

podvalmi. Teoreticky môže ASP podbíjať aj do väčších hodnôt ako sú záväzné odchýlky, ale 

tým by bola ovplyvnená kvalita podbitia. Štrkové lóže by neboli dostatočne zhutnené pod 

podvalmi a po určitom časovom období by sa koľajnica dostala mimo povolené odchýlky. 

Záručná doba novo vybudovanej bezstykovej koľaje je 5 rokov, počas ktorých by sa podbitá 

koľaj nemala dostať mimo projekt.  

 

Obr. 27: Koľaj č.2 pred úpravou ASP Obr. 26: Koľaj č.2 po úprave ASP 
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ASP zaznamenáva grafický priebeh určených geometrických parametrov koľajnice. Je 

konštruovaná i pre prácu vo výhybkách, ktoré sa na tomto úseku nachádzali, čím urýchlila 

stavebné práce. Podbíjanie výhybok zaisťuje ASP so synchrónnym zdvihom odbočnej vetvy 

výhybky. Pomocou podbíjacieho aparátu sa štrk natlačuje a zhutňuje vibráciami pod podvaly 

tak, že sa koľajnica postupne dostáva do správnej polohy a výšky. Na Obr. 27, Obr. 26 je 

znázornená koľaj pred podbitím a po podbití do projektovanej polohy a výšky.  

Po podbití daného úseku sme opäť vykonali meranie geometrickej polohy koľajníc, 

pomocou meračského vozíka prepočítali odchýlky polohy koľajnice a tie poskytli pracovníkom 

ASP (Obr. 28).  

Po druhom podbití boli odchýlky v povolenom intervale a takto podbitá koľaj bola 

predaná hlavnému geodetovi stavby a SPPK za účelom vytvorenia už bezstykovej koľaje. Na 

koľaji č.2 bolo umiestnené zarážadlo, kde koľajnica končí. V tomto úseku asi 20 m sa totiž 

nedali použiť funkcie ASP, preto  bude použité klasické ručné podbíjanie.  

Po určitom časovom období, maximálne 13 mesiacov od ukončenia stavebných prác 

a prevádzky koľajníc sa vykonáva kontrola a tzv. následné podbitie, ktoré je v kompetenciách 

zhotoviteľa a ide o presnú metódu práce ASP v celom úseku.   

 

 

Obr. 28: Meranie GPK meračským vozíkom 
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5 Spracovanie nameraných dát 
 

Spracovanie nameraných dát začalo prekontrolovaním existujúceho ŽBP a jeho 

overením správcom ŽBP SŽG. Až po overení mohli začať ďalšie meračské práce, ktorých 

výsledkom bolo spracovanie a určenie polohy bodov provizórneho zaistenia a hlavne určenie 

priestorovej polohy koľajníc po jednotlivých podbitiach ASP. V nasledujúcej časti sú popísané 

kroky spracovania až po vyhotovenie grafickej a číselnej dokumentácie.  

 

5.1 Kontrola ŽBP 
 

 Kontrola polohy ŽBP prebehla v programe Groma a kontrola výšky bodov ŽBP 

v programe Excel. Podmienkou kontroly súradníc bodov ŽBP je splnenie medzného rozdielu 

15 mm. Požadovaný medzný rozdiel bol splnený vo všetkých bodoch, nesplnenie by prinieslo 

nutnosť preurčenia bodu.     

5.1.1 Program Groma 
 

Program Groma bol hlavným spracovateľským programom geodetických výpočtov. 

Prebehol v ňom výpočet a kontrola bodového poľa, následne výpočet zaisťovacích značiek 

a vyrovnanie celej siete.         

 Groma umožňuje výpočty základných geodetických úloh ako sú rajóny, voľné 

stanoviská, polárna metóda, ortogonálna metóda a iné, až po zložitejšie výpočty ako je 

vyrovnanie rovinných sietí či rovín pomocou MNČ. Zložitejšie výpočty sú súčasťou už 

rozširujúcich modulov, ktoré Groma ponúka. Veľkou výhodou je možnosť grafického 

znázornenia a komunikácia so systémom Microstation [25].    

 Program umožňuje načítanie dát rôznych formátov, exporty/importy súradníc, 

generuje textové protokoly o výpočtoch a iné úlohy.  

 

5.1.2 Kontrolný výpočet polôh bodov ŽBP 
 

Výpočet polohy bodov ŽBP prebehol v programe Groma ver.12. Po 10 bodoch ŽBP bol 

vedený obojstranne orientovaný polygónový ťah. Z dôvodu neviditeľnosti medzi bodmi 3028-

3019 a 3011-3004 bol vložený pomocný bod P1 (P2) zobrazený na Obr. 29. Do programu sa 

načítali známe súradnice bodov ŽBP a pomocou nástroja Křovák sa z týchto bodov určil 

mierkový koeficient m= 0.9998860907 ( 

Obr. 30). Merané šikmé dĺžky boli zredukované na vodorovné, následne do nulovej 

hladiny a do kartografického zobrazenia pomocou mierkového koeficientu.                                                                       
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Obr. 30: Nástroj Křovák (Groma) 

Po nastavení mierkového koeficientu bol surový zápisník z merania načítaný do 

programu vo formáte *.zap. Vykonala sa formálna kontrola správneho očíslovania bodov, 

správneho nadefinovania stanovísk/orientácií a spustila sa funkcia Zpracovaní zápisníku. 

Pomocou nej bol kompletne spracovaný zápisník vrátane spracovania merania v oboch 

polohách, obojsmerne meraných dĺžok, redukcie šikmých dĺžok na vodorovné a iné (Obr. 31). 

 

Obr. 31: Zpracovaní zápisníku (Groma) 

Obr. 29: Schéma rozloženia bodov ŽBP pri meraní polygónového ťahu 
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Výpočet súradníc bodov prebehol pomocou funkcie Polární metoda dávkou, kde ako 

vstupný súbor bol použitý spracovaný zápisník z merania. V protokole o výpočte bolo 

kontrolované, aby oprava dĺžky na bodoch nepresiahla 15 mm a oprava meraného smeru 

prepočítaná na dĺžku kolmice nepresiahla 10 mm. Splnenie tejto podmienky bolo dostatočné 

pre kontrolu polohy bodov ŽBP, kontrola výšky bola vykonané geometrickou niveláciou. Pri 

prekročení odchýlky by bolo nutné spracovať meranie ako výpočet polygónového ťahu.  

Všetky výpočty boli ukladané do protokolu, ktorý je súčasťou Príloha č. 7.  

 

5.1.3 Výpočet nadmorskej výšky bodu 
 

Výpočet výšok bodov ŽBP prebehol v programe Microsoft Office Excel. Počas merania 

bola nivelácia vedená po bodoch ŽBP a súčasne aj po bodoch provizórneho zaistenia.                                                                                                                          

Pri samotnom výpočte prevýšenia ∆𝑯𝑨𝑩 sa vychádza zo vzťahu : 

∆𝐻𝐴𝐵 = 𝐻𝐵 − 𝐻𝐴 = 𝑧 − 𝑝, 

 kde  𝐻𝐵 , 𝐻𝐴 sú nadmorské výšky bodov A, B; 𝑧, 𝑝 sú čítania vzad/vpred na nivelačnej lati.  Pri 

meraní viacerých nivelačných zostáv sa konečné prevýšenie ∆𝐻𝐴𝐵  určí ako rozdiel súčtu čítaní 

vzad a súčtu čítaní vpred:  

∆𝐻𝐴𝐵 = 𝐻𝐵 − 𝐻𝐴 =  ∑ 𝑧

𝑛

1

− ∑ 𝑝

𝑛

1

 

Do Excelu bol vložený zápisník z nivelačného prístroja vo formáte *.DAT. Nivelačné 

ťahy boli vypočítané a vyrovnané a spĺňali odchýlku medzi nivelovaným prevýšením tam a 

späť ∆𝑴≤ 𝟐𝟎 ∙ √𝑹 [mm] [18]. Odchýlky nivelovaných prevýšení pri výpočte výšok ŽBP sú 

uvedené v Tab. 7. Výsledkom výpočtu sú nadmorské výšky existujúcich a novourčovaných 

bodov. Zápisníky z nivelácie sú uvedené v Príloha č. 8.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pri vyhodnotení výšok muselo byť splnené nasledovné: 

-rozdiel medzi 2x určenou výškou pri meraní tam a späť nesmie prekročiť 5 mm 

-rozdiel medzi výškou nivelovanou a projektovanou nesmie prekročiť 15 mm 

Pri výpočte výšok ŽBP sa viedol súvislý nivelačný ťah cez všetky body. Na začiatku 

nivelačného ťahu bol bod 2048 a na konci bod 4010, ktoré vstupovali do výpočtu ako body 

pevné. Tieto body boli už overené meraním v susedných úsekoch. Pri výpočte boli 

kontrolované absolútne výšky jednotlivých bodov ŽBP spolu s relatívnymi prevýšeniami medzi 

bodmi. Po kontrole nadmorských výšok bodov ŽBP bol prevedený výpočet nadmorských 

výšok ZZ.           

Maximálna odchýlka 2x určenej výšky bola -1,2 mm na bode 3019. Maximálna 

odchýlka výšky medzi niveláciou a projektom bola 5,5 mm na bode 3004. Výšky bodov ŽBP 

spolu s odchýlkami od projektovaných sú uvedené v Tab. 8. 



 

- 40 - 
 

 

         Tab. 7: Nivelácia ŽBP 

Nivelácia ŽBP 
Nivelačný ťah 2048-4010  

Suma dĺžok vpred [m] 983,31 

Suma dĺžok späť [m] 1148,05 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 29,198 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -6,72 

Nivelačný ťah 4010-2048 

Suma dĺžok vpred [m] 1140,405 

Suma dĺžok späť [m] 987,515 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 29,175 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 7,15 

 

               Tab. 8: Výšky bodov ŽBP 

Kontrola výšky ŽBP 
Číslo 
bodu 

PROJEKT Niv TAM Niv SPÄŤ ODCHÝLKY [mm] 

H [m] H [m] H [m] tam-späť ts-projekt 

2048 240,205 240,205 240,205 0,0 0,0 

3001 239,789 239,792 239,793 -1,0 4,0 

3004 241,865 241,870 241,871 -0,3 5,5 

3011 243,935 243,939 243,939 -0,2 3,8 

3019 244,853 244,849 244,850 -1,2 -3,7 

3028 245,19 245,186 245,187 -0,5 -3,5 

3031 245,632 245,629 245,630 -0,8 -2,2 

4004 247,051 247,051 247,052 -0,9 0,9 

40065 247,981 247,981 247,982 -0,7 0,3 

4010 249,589 249,589 249,589 0,0 0,0 

 

Pri výpočte výšok ZZ platí, že musia byť zamerané minimálne 2x [4]. Nivelácia bola 

preto rozdelená na nivelované úseky medzi bodmi ŽBP už skontrolovanými výškami. Odchýlky 

nivelovaných prevýšení medzi zaisťovacími značkami sú zobrazené v  Tab. 9 a neboli 

v žiadnom prípade prekročené. Maximálna odchýlka 2x určenej výšky bola 1,3 mm na ZZ č.15. 

Maximálna odchýlka výšky medzi niveláciou a projektom bola -3,1 mm na ZZ č.2. Výšky ZZ 

spolu s odchýlkami od projektu sú uvedené v Tab. 10. 
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Tab. 9: Nivelácia ZZ 

Nivelácia ZZ 

Nivelačný ťah 3001-3004 Nivelačný ťah 3004-3001 

Suma dĺžok vpred [m] 105,723 Suma dĺžok vpred [m] 128,276 

Suma dĺžok späť [m] 123,338 Suma dĺžok späť [m] 113,026 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,572 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,824 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -2,55 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 1,97 

Nivelačný ťah 3004-3011 Nivelačný ťah 3011-3004 

Suma dĺžok vpred [m] 120,486 Suma dĺžok vpred [m] 118,571 

Suma dĺžok späť [m] 123,024 Suma dĺžok späť [m] 125,636 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,869 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,883 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 0,82 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -0,92 

Nivelačný ťah 3011-3019 Nivelačný ťah 3019-3011 

Suma dĺžok vpred [m] 106,797 Suma dĺžok vpred [m] 169,095 

Suma dĺžok späť [m] 127,001 Suma dĺžok späť [m] 164,174 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,671 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 11,546 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 7,35 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -5,9 

Nivelačný ťah 3019-3028 Nivelačný ťah 3028-3019 

Suma dĺžok vpred [m] 156,438 Suma dĺžok vpred [m] 137,234 

Suma dĺžok späť [m] 185,049 Suma dĺžok späť [m] 114,272 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 11,687 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 10,03 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -1,72 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 0,74 

Nivelačný ťah 3028-3031 Nivelačný ťah 3031-3028 

Suma dĺžok vpred [m] 122,195 Suma dĺžok vpred [m] 142,008 

Suma dĺžok späť [m] 132,422 Suma dĺžok späť [m] 122,745 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 10,092 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 10,291 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -1,92 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 2,28 

Nivelačný ťah 3031-4004 Nivelačný ťah 4004-3031 

Suma dĺžok vpred [m] 111,450 Suma dĺžok vpred [m] 141,010 

Suma dĺžok späť [m] 135,613 Suma dĺžok späť [m] 106,024 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,941 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,941 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -3,77 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 4,01 

Nivelačný ťah 4004-40065 Nivelačný ťah 40065-4004 

Suma dĺžok vpred [m] 87,724 Suma dĺžok vpred [m] 68,118 

Suma dĺžok späť [m] 97,986 Suma dĺžok späť [m] 51,613 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 8,619 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 6,92 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -0,12 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -0,3 

Nivelačný ťah 40065-4010 Nivelačný ťah 4010-40065 

Suma dĺžok vpred [m] 102,526 Suma dĺžok vpred [m] 116,091 

Suma dĺžok späť [m] 103,242 Suma dĺžok späť [m] 120,114 

Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,072 Maxim. povolená odchýlka niv. ťahu [mm] 9,72 

Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] -0,72 Dosiahnutá odchýlka niv. ťahu [mm] 0,16 
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                Tab. 10: Výšky provizorného zaistenia (ZZ) 

Výšky provizórneho zaistenia 
Číslo 
bodu 

PROJEKT TAM SPÄŤ ODCHÝLKY [mm] 

H [m] H [m] H [m] tam-späť ts-projekt 

A002 239,953 239,950 239,950 -0,2 -3,1 

A003 240,483 240,482 240,483 -1,1 -0,4 

B001 246,095 246,095 0,0 

  

B002 246,340 246,340 0,0 

B003 246,672 246,672 0,2 

B005 242,441 242,441 -0,2 

B007 243,074 243,074 0,1 

B009 243,544 243,544 -0,6 

B013 244,215 244,215 0,1 

B015 244,506 244,504 1,3 

B017 244,740 244,739 0,8 

B021 244,914 244,914 -0,1 

B023 245,209 245,209 0,3 

B026 245,123 245,124 -0,2 

B029 245,392 245,392 0,0 

B030 245,489 245,489 0,4 

C005 247,743 247,743 247,743 0,3 -0,2 

C006 248,051 248,051 248,051 0,3 -0,2 

C007 248,352 248,352 248,352 0,2 -0,1 

C008 248,824 248,824 248,824 0,1 -0,1 

C008K 248,883 248,883 248,883 0,1 -0,4 

C009 249,164 249,164 249,164 0,0 0,4 

 

 

5.2 Provizórne zaistenie a vyrovnanie siete meračských bodov 
 

Body ŽBP spolu s provizórnym zaistením tvoria líniovú sieť, ktorej účelom je určenie 

polohy nových ZZ. Celá sieť bola zameraná a počítaná po overení bodov ŽBP.                               

Líniová sieť nemá klasickú vhodnú konfiguráciu, ale vysokým počtom nadbytočných meraní 

je jej presnosť veľmi vysoká. Pri nadbytočných meraniach je nutné vykonať vyrovnanie a získať 

tak presnejšie a spoľahlivejšie výsledky.                                                                                

 Sieť je tvorená 56 bodmi z toho 17 bodov je fixných (body ŽBP a stávajúce ZZ) a 39 

voľných (novourčené ZZ a voľné stanoviská), ide o viazanú sieť (Obr. 32). Vyrovnanie viazanej 

siete prebehlo v programoch Groma a GNU Gama, ktoré sú popísané v nasledujúcich 

kapitolách. Vyrovnanie je charakterizované metódou najmenších štvorcov MNČ. Metóda 

najmenších štvorcov je postup vyrovnania meraných alebo odvodených veličín. Pre MNČ platí 

podmienka ∑ 𝑝𝑣𝑣 = 𝑣𝑇 ∙ 𝑃 ∙ 𝑣 = 𝑚𝑖𝑛, kde 𝑝 sú váhy jednotlivých meraných veličín, 𝑣 sú 

opravy meraných veličín z vyrovnania  [19]. 
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5.2.1 Vyrovnanie siete v programe Groma 
 

 Po spustení programu boli načítané vstupné dáta ako súradnice bodov overeného 

ŽBP, súradnice stávajúcich ZZ a namerané dáta z totálnej stanice. Pomocou nástroja Křovák 

sa určil mierkový koeficient zo známych súradníc bodov. Pred samotným vyrovnaním bolo 

nutné vypočítať približné súradnice prechodných stanovísk a nových ZZ. Tie boli určené 

pomocou funkcie Polární metóda dávkou a vstupovali do vyrovnania siete ako body voľné = 

určované.                

 Vyrovnanie viazanej siete v programe Groma prebehlo pomocou doplňujúceho 

modulu Vyrovnaní síte (Obr. 33). Po spustení funkcie Vyrovnaní síte bol načítaný vstupný 

súbor s meraním a  približné súradnice prechodných stanovísk, určovaných ZZ a súradnice 

pripojovacích (fixných) bodov ŽBP a fixných zaisťovacích značiek. Každému bodu sa priradila 

polohová charakteristika, či ide o pevný bod alebo voľný bod. 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Vyrovnaní sítě (Groma) 

Obr. 32: Schéma viazanej siete 
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Dôležitým krokom bolo nastavenie parametrov siete v okne Nastavení -> Parametry 

sítě a to strednú chybu smeru / dĺžky podľa použitej totálnej stanice, tolerancie približných 

súradníc a typ vyrovnania (Obr. 34). V tomto programe bolo vykonané len polohové 

vyrovnanie siete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34: Parametry sítě (Groma) 

Po spustení vyrovnania, boli vygenerované výpočtové protokoly spolu s výslednými 

vyrovnanými súradnicami určovaných bodov ZZ.  Po výpočte je nutné protokol skontrolovať 

a zanalyzovať vypočítané parametre a to hlavne základnú strednú chybu aposteriórnu m0 

a jej pomer s apriórnou. Hodnoty apriórnej a aposteriórnej strednej chyby by mali medzi 

sebou korelovať. Kontrolujú sa veľkosti opráv u jednotlivých veličín. Po prvom vyrovnaní 

hodnoty neboli dostačujúce, preto boli po preskúmaní protokolu a opráv upravené 

parametre siete a sieť znovu vyrovnaná.  

Stredná chyba smeru bola nastavená na σω =2,5 mgon a stredná chyba dĺžky na 

σd=3mm + 2ppm. Hodnoty boli zvolené s uvážením presnosti prístroja, presnosti podkladu 

a po zanalyzovaní opráv v protokole počiatočného vyrovnania.  

Po výslednom vyrovnaní bol vygenerovaný protokol (Príloha č. 9), ktorý obsahuje 

vyrovnané merané veličiny, vyrovnané súradnice, ich smerodatné odchýlky a hodnoty elíps 

chýb. Presnosť výpočtu súradníc ZZ podľa predpisu SŽDC M20/MP007 [4] spĺňa, že 95% 

stredných polohových chýb neprekročili σy,x= 5 mm a súčasne maximálna stredná polohová 

chyba neprekročila σp= 8 mm. V Tab. 11 sú zhrnuté výsledné parametre siete a hodnoty 

získané vyrovnaním ako stredná smerodatná odchýlka vyrovnanej dĺžky a smeru, apriórna 

a aposteriórna smerodatná odchýlka jednotková a ďalšie. 
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                     Tab. 11: Parametre siete (Groma) 

Parametre siete 

Počet bodov v sieti  56 

Počet stanovísk 25 

Počet meraných dĺžok  157 

Počet meraných smerov 157 

Spôsob pripojenia siete Viazaná sieť 

Počet nadbytočných meraní 211 

Zákl. stredná chyba apriórna  25 cc 

Zákl. stredná chyba aposteriorná 31,05 cc 

Pomer apriórna/aposteriórna 1,24 

Priem. stredná chyba vyrovnanej dĺžky 1,93 mm 

Priem. stredná chyba vyrovnaného smeru 20,05 cc 

Stredná súradnicová chyba mxy 1,72 mm 

 

V  Tab. 12 sa nachádzajú vyrovnané súradnice určovaných ZZ a ich smerodatné 

odchýlky. Porovnanie približných a vyrovnaných súradníc sú obsiahnuté v Tab. 13. 

 

  Tab. 12: Vyrovnané súradnice ZZ, smerodatné odchýlky, parametre elíps chýb (Groma) 

Vyrovnané súradnice ZZ, smerodatné odchýlky, parametre elíps chýb 

Číslo 
bodu  

Vyrovnané súradnice Smerodatné odchýlky  Parametre elíps chýb 

Y [m] X [m] my 
[mm] 

mx 
[mm] 

mxy 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

φ  
[g] 

B001 784971,9927 977974,2250 1,92 2,27 2,98 1,9 2,3 179,0 

B002 785031,0826 977992,8996 1,88 2,28 2,96 1,9 2,3 184,1 

B003 785089,3729 978011,2665 1,81 1,98 2,68 1,8 2,0 188,4 

B005 784152,6478 977724,8507 1,81 1,80 2,55 1,8 1,9 55,2 

B007 784211,5391 977743,4847 1,87 2,00 2,73 1,9 2,0 185,4 

B009 784266,2295 977759,3583 1,89 1,84 2,64 1,8 1,9 110,1 

B0013 784382,2516 977789,6332 1,91 1,79 2,62 1,8 1,9 90,1 

B0015 784438,1244 977806,0024 1,92 2,09 2,84 1,9 2,1 189,0 

B0017 784496,4618 977824,3447 1,88 1,69 2,53 1,7 1,9 79,8 

B0021 784599,5395 977856,8899 1,83 1,69 2,49 1,6 1,9 71,5 

B0023 784653,2781 977873,8720 1,72 1,83 2,51 1,7 1,9 26,5 

B0026 784694,5213 977886,8593 1,73 1,72 2,44 1,6 1,8 51,8 

B0029 784796,5235 977919,7014 1,77 1,93 2,61 1,8 1,9 8,7 

B0030 784855,0642 977937,5482 1,80 1,95 2,65 1,8 2,0 175,7 
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Tab. 13: Porovnanie približných a vyrovnaných súradníc ZZ (Groma) 

Približné a vyrovnané súradnice ZZ  

Číslo 
bodu  

Približné súradnice Vyrovnané súradnice Rozdiel 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] ΔY 
[mm] 

ΔX 
[mm] 

B001 784971,9817 977974,2511 784971,9927 977974,2250 -11,0 26,1 

B002 785031,0715 977992,9287 785031,0826 977992,8996 -11,1 29,1 

B003 785089,3702 978011,2698 785089,3729 978011,2665 -2,7 3,3 

B005 784152,6445 977724,8271 784152,6478 977724,8507 -3,3 -23,6 

B007 784211,5312 977743,4764 784211,5391 977743,4847 -7,9 -8,3 

B009 784266,2293 977759,3371 784266,2295 977759,3583 -0,2 -21,2 

B0013 784382,2485 977789,6163 784382,2516 977789,6332 -3,1 -16,9 

B0015 784438,1192 977805,9992 784438,1244 977806,0024 -5,2 -3,2 

B0017 784496,4617 977824,3325 784496,4618 977824,3447 -0,1 -12,2 

B0021 784599,5398 977856,8764 784599,5395 977856,8899 0,3 -13,5 

B0023 784653,2710 977873,8684 784653,2781 977873,8720 -7,1 -3,6 

B0026 784694,5207 977886,8435 784694,5213 977886,8593 -0,6 -15,8 

B0029 784796,5203 977919,6906 784796,5235 977919,7014 -3,2 -10,8 

B0030 784855,0582 977937,5542 784855,0642 977937,5482 -6,0 6,0 

 

 

Na záver bol v programe vytvorený grafický výstup vo forme elíps chýb (Obr. 35) 

pomocou panelu Kontrolní kresba.  Elipsa chýb poskytuje informácie o presnosti polohového 

určenia jednotlivých bodov. Elipsa je charakterizovaná veľkosťou hlavnej poloosi a, vedlajšej 

poloosi b a stočením φ. 

 

Obr. 35: Elipsy chýb (Groma) 
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5.2.2 Vyrovnanie siete v program GNU Gama 
 

Druhým programom využitým na vyrovnanie líniovej siete bol program GNU Gama.                                                                                                                                                       

Program GNU Gama sa využíva na vyrovnanie rovinných alebo priestorových geodetických 

sietí a je napísaný v programovacom jazyku C++. Umožňuje vyrovnanie voľných/viazaných 

sietí, do výpočtu vyrovnania môžu vstupovať vodorovné/šikmé dĺžky, vodorovné smery, 

zenitové uhly, prevýšenia, presnosti meraných veličín. Výsledkom sú vyrovnané súradnice, 

vyrovnané meranie a kovariančná matica. Software sa spúšťa pomocou príkazového riadku 

a je voľne stiahnuteľný [26]. 

  Pred vyrovnaním v programe bolo nutné vytvoriť vstupný textový súbor vo formáte 

*.gkf (Obr. 36). Podľa danej štruktúry vstupného súboru bolo prepísané meranie (smery, 

dĺžky), parametre presnosti a fixné a približné súradnice bodov. Do výpočtu vstupovali už 

dĺžky vodorovné, ktoré boli získané z programu Groma. Fixné a určované body boli rovnaké, 

ako vstupovali do programu Groma. Body ŽBP a overené ZZ boli definované ako fixné, 

určované ZZ a prechodné stanoviská ako body určované. V Príloha č. 10 sa nachádza 

kompletný vstupný súbor pre vyrovnanie siete.  

 

 

Obr. 36: Ukážka vstupného súboru pre vyrovnanie (GNU Gama) 

Sieť bola opäť vyrovnávaná ako viazaná. Pomocou príkazového riadku sa spustilo 

vyrovnanie a boli získané tri výstupné súbory s protokolom o výpočte, súborom s koncovkou 

xml s vyrovnanými súradnicami a kovariančnou maticou. Parametre presnosti boli po prvý 

krát nastavené na apriórne hodnoty dané použitým prístrojom. Po prvom spustení 

vyrovnania bolo z protokolu zistené, že vstupné parametre presnosti boli nastavené až moc 

prísne. Smerodatné odchýlky boli nastavené ako pri vyrovnaní v programe Groma, 

smerodatná odchýlka dĺžky bola nastavená na hodnotu σd=3 mm a smerodatná odchýlka 

smeru σω=25cc (Obr. 37).  

 

Obr. 37: Definícia smerodatných odchýlok (GNU Gama)                    
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Z protokolu boli zistené odľahlé hodnoty, pre ktoré boli smerodatné odchýlky nastavené 

individuálne. Išlo hlavne o smery merané na kratšie zámery. Nevýhodou programu oproti 

iným programom na vyrovnanie sietí je skutočnosť, že program nevylučuje odľahlé merania. 

Vylučovanie odľahlých meraní je na zvážení užívateľa. V tejto sieti bolo vylúčené jedno 

výrazne odľahlé meranie. Výsledný protokol z vyrovnania uvedený v Príloha č. 11 obsahuje 

vyrovnané súradnice a ich stredné chyby, parametre elíps chýb, vyrovnané meranie, opravy 

a odľahlé pozorovania. Presnosti vyrovnaných súradníc splnili požadovanú presnosť. 

Základné parametre siete v programe GNU Gama sú obsiahnuté v Tab. 14. Získané vyrovnané 

súradnice ZZ spolu s ich smerodatnými odchýlkami sa nachádzajú v Tab. 15. V Tab. 16 sa 

nachádza porovnanie približných a vyrovnaných súradníc získaných po výpočte. 

        Tab. 14: Parametre siete (GNU Gama) 

Parametre siete 

Počet bodov v sieti 56 

Počet fixných bodov 17 

Počet určovaných bodov 39 

Počet smerov  158 

Počet dĺžok 157 

Počet všetkých pozorovaní 315 

Počet nadbytočných meraní 212 

Spôsob pripojenia siete Viazaná sieť 

Zákl. stredná chyba apriórna  1,00 

Zákl. stredná chyba aposteriorná 1,08 

Stredná súradnicová chyba mxy  1,5 mm 

Stredná polohová chyba mp 1,9 mm 

  

Tab. 15: Vyrovnané súradnice ZZ a ich smerodatné odchýlky (GNU Gama) 

Vyrovnané súradnice ZZ, smerodatné odchýlky, parametre elíps chýb 

Číslo 
bodu  

Vyrovnané súradnice Smerodatné odchýlky  Parametre elíps chýb 

Y [m] X [m] my 
[mm] 

mx 
[mm] 

mxy 
[mm] 

a 
[mm] 

b 
[mm] 

φ  
[g] 

B001 784971,9931 977974,2255 1,4 1,7 1,6 1,7 1,4 176,3 

B002 785031,0835 977992,9005 1,5 1,8 1,7 1,8 1,4 180,6 

B003 785089,3736 978011,2673 1,4 1,6 1,5 1,6 1,4 181,9 

B005 784152,6478 977724,8509 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 7,2 

B007 784211,5393 977743,4847 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4 184,1 

B009 784266,2295 977759,3585 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 167,0 

B0013 784382,2517 977789,6336 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 137,2 

B0015 784438,1245 977806,0027 1,5 1,7 1,6 1,7 1,5 185,6 

B0017 784496,4621 977824,3449 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 77,5 

B0021 784599,5398 977856,8896 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 63,4 

B0023 784653,2781 977873,8718 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 31,9 

B0026 784694,5213 977886,8593 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 36,0 

B0029 784796,5236 977919,7015 1,3 1,5 1,4 1,5 1,3 196,6 

B0030 784855,0644 977937,5484 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 168,5 
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Tab. 16: Porovnanie približných a vyrovnaných súradníc ZZ (GNU Gama) 

Približné a vyrovnané súradnice ZZ  

Číslo 
bodu  

Približné súradnice Vyrovnané súradnice Rozdiel 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] ΔY [mm] ΔX [mm] 

B001 784971,9817 977974,2511 784971,9934 977974,2255 -11,7 25,6 

B002 785031,0715 977992,9287 785031,0837 977992,8994 -12,2 29,3 

B003 785089,3702 978011,2698 785089,3742 978011,2669 -4,0 2,9 

B005 784152,6445 977724,8271 784152,6478 977724,8513 -3,3 -24,2 

B007 784211,5312 977743,4764 784211,5395 977743,4850 -8,3 -8,6 

B009 784266,2293 977759,3371 784266,2298 977759,3585 -0,5 -21,4 

B0013 784382,2485 977789,6163 784382,2521 977789,6349 -3,6 -18,6 

B0015 784438,1192 977805,9992 784438,1253 977806,0041 -6,1 -4,9 

B0017 784496,4617 977824,3325 784496,4627 977824,3456 -1,0 -13,1 

B0021 784599,5398 977856,8764 784599,5406 977856,8889 -0,8 -12,5 

B0023 784653,2710 977873,8684 784653,2743 977873,8692 -3,3 -0,8 

B0026 784694,5207 977886,8435 784694,5213 977886,8590 -0,6 -15,5 

B0029 784796,5203 977919,6906 784796,5228 977919,7018 -2,5 -11,2 

B0030 784855,0582 977937,5542 784855,0641 977937,5482 -5,9 6,0 

 

 

 

5.2.3 Porovnanie vyrovnania sieti v programoch Groma a GNU Gama 
 

Použité programy Groma a GNU Gama sú podľa môjho názoru značne odlišné. Groma 

patrí medzi programy, ktoré sa v bežnej praxi častejšie využívajú. Ovládanie je jednoduché 

a intuitívne a dokáže pracovať priamo so surovým meraním bez nutnosti veľkých zmien 

v syntaxi súboru. Program ďalej spracováva každé meranie, nevylučuje odľahlé hodnoty. 

Oproti tomu program GNU Gama potrebuje surové meranie z terénu prepísať podľa vzorovej 

syntaxi, bez ktorej by vyrovnanie neprebehlo. Poskytuje zoznam odľahlých meraní, ktoré 

môže následne spracovateľ vylúčiť pri vysokom počte nadbytočných meraní. Spoločnou črtou 

oboch programov je spôsob vyrovnania podľa MNČ a možnosť vyrovnať sieť polohovo, 

výškovo alebo ako priestorovú sieť.  

  Samotné výsledky z vyrovnania siete ZZ a ŽBP sa líšia minimálne, je vidieť, že 

programy pracujú na rovnakom princípe vyrovnania (Tab. 17). Najväčší súradnicový rozdiel je 

na ZZ B002 (ΔY=-0,9 mm, ΔX=-0,8 mm), ktorého hodnota je zanedbateľná. 

V Tab. 18 sa nachádza porovnanie elíps chýb vygenerovaných v programoch, elipsy sú značne 

podobné, hodnoty hlavnej poloosi a sa líšia minimálne a hodnoty vedľajšej poloosi b sa 

pohybujú vo väčších rozdieloch max. okolo 1 mm. 
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Tab. 17: Porovnanie vyrovnaných súradníc ZZ (Groma - GNU Gama) 

 

 

                      Tab. 18: Parametre elíps chýb 

Parametre elíps chýb 

  Program Groma Program GNU Gama 

Č. bodu a [mm] b [mm] φ [g] a [mm] b [mm] φ [g] 

1 1,9 2,3 179,0 1,7 1,4 176,3 

2 1,9 2,3 184,1 1,8 1,4 180,6 

3 1,8 2,0 188,4 1,6 1,4 181,9 

5 1,8 1,9 55,2 1,4 1,4 7,2 

7 1,9 2,0 185,4 1,7 1,4 184,1 

9 1,8 1,9 110,1 1,5 1,4 167,0 

13 1,8 1,9 90,1 1,5 1,4 137,2 

15 1,9 2,1 189,0 1,7 1,5 185,6 

17 1,7 1,9 79,8 1,5 1,4 77,5 

21 1,6 1,9 71,5 1,4 1,3 63,4 

23 1,7 1,9 26,5 1,5 1,4 31,9 

26 1,6 1,8 51,8 1,4 1,3 36,0 

29 1,8 1,9 8,7 1,5 1,3 196,6 

30 1,8 2,0 175,7 1,5 1,3 168,5 

 

 

Porovnanie vyrovnaných súradníc ZZ 

Číslo 
bodu  

Program Groma Program Gama GNU Rozdiel 

Y [m] X [m] Y [m] X [m] ΔY 
[mm] 

ΔX 
[mm] 

B001 784971,9927 977974,2250 784971,9931 977974,2255 -0,4 -0,5 

B002 785031,0826 977992,8996 785031,0835 977992,9005 -0,9 -0,8 

B003 785089,3729 978011,2665 785089,3736 978011,2673 -0,7 -0,8 

B005 784152,6478 977724,8507 784152,6478 977724,8509 0,0 -0,2 

B007 784211,5391 977743,4847 784211,5393 977743,4847 -0,2 0,0 

B009 784266,2295 977759,3583 784266,2295 977759,3585 0,0 -0,2 

B0013 784382,2516 977789,6332 784382,2517 977789,6336 -0,1 -0,4 

B0015 784438,1244 977806,0024 784438,1245 977806,0027 -0,1 -0,3 

B0017 784496,4618 977824,3447 784496,4621 977824,3449 -0,3 -0,1 

B0021 784599,5395 977856,8899 784599,5398 977856,8896 -0,3 0,3 

B0023 784653,2781 977873,8720 784653,2781 977873,8718 0,0 0,2 

B0026 784694,5213 977886,8593 784694,5213 977886,8593 0,0 0,0 

B0029 784796,5235 977919,7014 784796,5236 977919,7015 -0,1 -0,1 

B0030 784855,0642 977937,5482 784855,0644 977937,5484 -0,2 -0,2 
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5.3 Priestorová poloha koľajnice a výpočet dát pre ASP  
 

Po overení polohy a výšky bodov ŽBP a výpočte súradníc určovaných zaisťovacích 

značiek nasledovalo určenie priestorovej polohy koľajníc za účelom podbitia koľajníc ASP.                 

Na výpočet dát pre ASP bol nevyhnutný projekt ako podklad. Samotný projekt býva 

poskytnutý vo forme výmenného formátu projektu osi koľajnice. Niekedy je tento projekt už 

vyhotovený a poskytnutý hlavným geodetom stavby, ale väčšinou to tak nie je. Preto bolo 

nutné tento projekt vytvoriť a to s pomocou iných poskytnutých dát.  Od hlavného geodeta 

stavby boli získané pozdĺžne profily a priečne rezy pre obe koľajnice, zoznam súradníc a výšok 

projektovaných bodov trasy, vytyčovacie výkresy a výkresy situácie uvedené v Príloha č. 12. 

Pozdĺžny profil je grafické znázornenie priebehu koľajníc spolu s údajmi 

o projektovanom zdvihu nivelety TK, posunu koľajníc, staničení, priečnymi rezmi a ďalšími 

údajmi potrebnými k rekonštrukcií koľajnice podľa [10]. 

Zoznam súradníc a výšok projektovaných bodov trasy obsahuje spolu so súradnicami 

i smerové a sklonové pomery, popis bodu, označenie hlavných bodov trasy, staničenie 

v zaisťovanej koľajnici na 6 desatinných miest (Obr. 38). Tieto dáta boli podkladom pri tvorbe 

výmenného formátu trasy, ktorý bol vyhotovený v programe Kokeš Rail.  

 

Obr. 38: Ukážka zoznamu súradníc a výšok projektovaných bodov trasy 

Výmenný formát trasy obsahuje smerové a výškové riešenie projektovanej trasy 

a parametre usporiadania koľajníc. Smerové riešenie obsahuje  počiatočné staničenie, 

súradnice hlavných bodov trasy a parametre kružnicových oblúkov a prechodníc. Výškové 

riešenie obsahuje údaje ako počiatočné staničenie, dĺžky dotyčníc výškového polygónu, 

parametre zakružovacích oblúkov. Dôležitými údajmi sú  projektovaný rozchod koľajnice, 

prevýšenie koľajníc, dĺžky vzostupníc. Tento projekt je základom pre výpočty a spracovanie 

merania meračským vozíkom a dát pre ASP. Projekt je vo forme textového súboru a má 

príponu *.vft. Výmenný formát trasy je súčasťou Príloha č. 13. Štruktúra súboru je zobrazená 

na Obr. 39. Projekt obsahuje 5 základných častí s označením [3]: 

-  #HEADER – slúži pre identifikáciu projektu, obsahuje informácie ako TÚ, číslo 

koľajnice, začiatok a koniec staničenia, údaje o zodpovednej osobe za vyhotovenie a 

projektanta, dátum predania, definičné úseky, názov medzistaničného úseku, 

zhotoviteľská firma, dátum vyhotovenia projektu 

- #HORIZONTAL – slúži k polohovému zadaniu osi, ktorý je tvorený informáciami 

o príslušnom prvku trasy ako priamy úsek, oblúk, prechodnice a medziľahlé 

prechodnice a ukončenie polohového riešenia 
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- #VERTICAL – slúži k výškovému zadaniu osi, ktorý je tvorený informáciami 

o príslušnom prvku trasy ako začiatok a koniec výškového riešenia, vrchol 

zakružovacieho oblúka 

- #CANT – slúži k zadaniu prevýšenia koľajnicových  pásov, ktorý je tvorený 

informáciami o príslušnom prvku trasy ako zadanie stabilného prevýšenia, vzostupníc 

a ukončenie  

- #GAUGE – slúži k zadaniu zmeny rozchodov koľajníc, ktorý je tvorený informáciami 

o príslušnom prvku trasy ako zadanie úseku s hodnotou rozchodu, zadanie zmeny 

rozchodu, koniec úseku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Ukážka štruktúry súboru *.vft 

 

5.3.1 Software Rail 
 

Na spracovanie merania PPK pomocou meračského vozíka a totálnej stanice bola 

využitá aplikácia RAIL, ktorá je nadstavba programu Kokeš. Aplikácia umožňuje pracovanie so 

železničnými projektami a ponúka veľké možnosti spracovania a výpočtov. Používa sa 

predovšetkým na súradnicové výpočty, geodetické výpočty nad projektom, výpočty 

vytyčovacích prvkov, výpočet meraní SPK a jednoduché porovnávanie s projektom, tvorba 

grafu odchýlok, výpočet a tvorbu protokolov a výpočet dát pre ASP [27]. Software Rail 

koreluje s výstupmi z totálnej stanice, surové dáta sa priamo načítajú do programu.  
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5.3.2 Výpočet priestorovej polohy koľajnice a opravných dát pre ASP 
 

Výpočet PPK prebehol v programe Kokeš ver.16.04.1 s nadstavbou Rail. Hlavné časti 

programu, ktoré boli využívané k spracovaniu, sú záložky Projekt, Trasa,Výpočty, 

Vstupy/Výstupy a Měření (Obr. 41). Projekt slúži na manipuláciu s novým resp. existujúcim 

projektom.  

V časti Výpočty sa nachádzajú nástroje na výpočet stanoviska, vyrovnanie merania, 

výpočet odchýlok od projektovanej trasy a iné (Obr. 40). Záložka Trasa slúžila k zadaniu 

projektovanej polohy koľaje a jej grafické znázornenie. Pomocou záložky Projekt -> Nový sa 

vytvoril projekt Osek.ref. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V záložke Trasa sa nadefinovala Vstupná tabuľka, do ktorej boli postupne vpisované 

projektované súradnice bodov trasy pre obe koľajnice a výhybky (Obr. 42). Vyplnilo sa 

polohové a výškové riešenie podľa poskytnutého projektu, spustil sa automatický výpočet 

a trasa sa zakreslila do projektu. Dopočítané boli dĺžky dotyčníc, dĺžky osi a prevýšenie pre 

polohové riešenie, pre výškové riešenie hodnoty sklonu a dĺžky oblúkov. Výškové a polohové 

riešenie sa uložilo priamo vo formáte *.xlsx a je súčasťou Príloha č. 14.  

 

Obr. 41: Hlavný riadiaci panel (Rail) Obr. 40: Nástroje výpočetnej časti (Rail) 

Obr. 42: Ukážka vstupnej tabuľky (Rail) 
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Po určení trasy nasledovalo spracovanie samotného merania v teréne. Dôležitým 

krokom bolo nastavenie konštánt, išlo hlavne o polohu vozíka a rozchod. V záložke Nastavení 

Rail -> Nastavení konstant (Obr. 43) bol nastavený rozchod na hodnotu 1,435 m 

a umiestnenie vozíka vpravo (v smere staničenia). V Nastavení programu-> Měření sa 

aktivovali korekcie: vplyv refrakčného koeficientu, vplyv nadmorskej výšky na dĺžky, vplyv 

zobrazenia na dĺžky a zakrivenia na výšky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43: Nastavení konstant (Rail) 

Meranie z totálnej stanice bolo vyexportované vo forme dvoch súborov vo formáte 

*.mro a *.rec. Súbory s koncovkou *.mro obsahovali zápisníky s meraním na podrobné body 

koľajníc a *.rec zápisníky s meranými orientáciami. Každá koľajnica mala vlastný súbor.                                                                              

Štruktúra súboru s meranými orientáciami je usporiadaná v stĺpcoch, v prvom riadku sa 

nachádza definícia stanoviska (SV – stanovisko voľné), potom nasledujú orientácie (Obr. 44). 

V každom riadku idú postupne za sebou: označenia orientácie OR/ číslo orientačného bodu/ 

šikmá dĺžka/ výška cieľa/ horizontálny uhol/ zenitový uhol/ offset.  

 

Obr. 44: Ukážka zápisníku meraných orientácií 

Štruktúra súboru s podrobnými bodmi koľajníc je usporiadaná v stĺpcoch, v prvom riadku sa 

nachádza definícia konštanty vozíka spolu s výškou hranola na vozíku (Obr. 45). V každom 

riadku idú postupne za sebou: čas/ horizontálny uhol/ vertikálny uhol/ šikmá dĺžka/ výška 

cieľa/ rozchod koľajnice/ prevýšenie/popis bodu/ offset.  

 

Obr. 45: Ukážka zápisníku meraných podrobných bodov koľaje 
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Do vytvoreného projektu Osek.ref sa načítali súradnice ZZ a bodov ŽBP vo formáte *.stx spolu 

s výmenným formátom trasy *.vft (Obr. 46).  

 

 

Obr. 46: Ukážka časti projektu so zoznamom súradníc ZZ a ŽBP (Rail) 

 

Na  začiatku prebehol výpočet prechodných stanovísk pomocou MNČ, ktoré sa 

fixovali na zamerané ZZ . Súradnice prechodných stanovísk boli vypočítané pomocou funkcie 

Výpočty -> Dávkový výpočet - > Načíst ze souboru (Obr. 47), kde sa načítali dáta vždy po 

jednotlivom stanovisku (súbory vo formáte *.rec). Na karte Stanovisko bol nastavený výpočet 

stanoviska ako Voľné stanovisko MNČ  a po spustení výpočtu stanoviska boli vizuálne odlíšené 

hodnoty, ktoré prekročili požadované kritéria (Obr. 48) podľa predpisu SŽDC M20/MP004. 

Podľa predpisu SŽDC M20/MP004 boli jednotlivé merania posudzované podľa nasledujúcich 

kritérií, ktoré nemohli byť prekročené [3]: 

- Oprava dĺžky <= 8 mm, oprava výšky <= 6 mm 

- Stredná chyba orientačného posunu <= 40cc 

- Uhlová oprava prepočítaná na meranú dĺžku <= 8 mm 

Hodnoty, ktoré by prekročili požadované kritériá, by boli v programe podľa možnosti 

vylúčené z výpočtu, čím by ich vplyv bol eliminovaný a požadované kritériá by boli dodržané. 

V spodnej časti karty Stanoviska sa nachádzajú zadané presnosti pre dĺžky a smery, 

vypočítané stredné chyby a vypočítané súradnice voľného stanoviska. Správne prevedenie 

výpočtu je zobrazené v karte Dávkový výpočet, kde sú uvedené súradnice voľného stanoviska 

(Obr. 49). 
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Obr. 47: Načítanie voľného stanoviska (Rail) 

 

 

Obr. 48: Výpočet voľného stanoviska (Rail) 

 

Po zanalyzovaní merania a výpočtu súradníc prechodného stanoviska (V01)  bol 

vykonaný výpočet podrobných bodov koľajnice. V hornej časti programu sa nachádzala lišta, 

ktorá umožňovala prepínať medzi koľajnicami, príp. výhybkami. Po nastavení správnej 

koľajnice, bol na karte s aktuálne určeným stanoviskom spustený Výpočet s projektom, čím 

sa nahral súbor s meraním podrobných bodov pre dané stanovisko vo formáte *.mro. Boli 

vypočítané súradnice podrobných bodov, ktoré boli zobrazené v otvorenom projekte (Obr. 

50). 
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Obr. 49: Karta Dávkový výpočet pred a po výpočte súradníc voľných stanovísk (Rail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50: Ukážka vypočítaných podrobných bodov koľaje (Rail) 

 Týmto spôsobom boli  vypočítané postupne ďalšie stanoviská, z ktorých bolo meranie 

v daný deň vykonávané. Na základe zameranej trojice identických bodov zameraných 

v prekrytových oblastiach sa vykonalo vyrovnanie susedných stanovísk na seba pomocou  

karty Výpočty -> Vyrovnaní měření (Obr. 51). Vstupom do vyrovnania boli zoznamy súradníc 

vypočítaných podrobných bodov. Vďaka  intuitívnemu ovládaniu bol ako prvý načítaný 

zoznam súradníc, ktorý chceme transformovať, následne zoznamy súradníc 

z predchádzajúceho a nasledujúceho stanoviska. Zadané zoznamy súradníc boli graficky 

odlíšené v projekte (Obr. 52). Po nadefinovaní bol spustený výpočet odchýlok, kedy sa z 

trojice identických bodov vypočítalo ťažisko voči osi. Identické body nevstupovali do výpočtu 

ako samostatné body.  
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Obr. 51: Karta Vyrovnaní měření (Rail) 

                    

 

Obr. 52: Vyrovnanie podrobných bodov voľných stanovísk (Rail) 
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Pri výpočte ťažiska pre jednotlivé stanoviská bolo dodržané kritérium, že posun medzi 

identickými bodmi nesmie v polohe a vo výške presiahnuť hodnotu 10 mm, inak by bol bod 

vylúčený. Následne bola spustená transformácia, pri ktorej sa stanoviská na seba 

naorientovali. Bola využitá zhodnostná transformácia, kde sa pomocou posunov a zdvihov od 

projektovanej osi vykonalo smerové a výškové vyrovnanie koľajnice. Na Obr. 53 je názorná 

ukážka podrobných bodov dvoch voľných stanovísk pred použitím vyrovnania cez identické 

body a na Obr. 54 sú stanoviská už po vyrovnaní. 

 

 

Podobne sa na seba vyrovnali ďalšie susedné stanoviská a vyrovnané súradnice boli 

ukladané do jedného súboru *.stx. Po tomto spracovaní nasledovalo vyhotovenie výstupov 

pre ASP. Po každom podbití a zameraní GPK pomocou vozíka sa výpočet opakoval už vo 

vytvorenom projekte. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 53: Podrobné body voľných stanovísk pred vyrovnaním 

Obr. 54: Podrobné body voľných stanovísk po vyrovnaní 
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6 Vyhotovenie grafickej a číselnej dokumentácie 
 

Vyhotovenie číselnej a grafickej dokumentácie prebehlo v programe Kokeš Rail. 

Celkovo sa to týkalo vyhotovenia číselnej a grafickej dokumentácie pre vyhodnotenie 

priestorovej polohy koľajníc po jednotlivých podbitiach a vytvorenia výstupov pre ASP. 

Pomocou funkcie Výpočty -> Výstup ASP boli vygenerované odchýlky pre ASP a to vo forme 

zdvihov a posunov koľajnice (Obr. 55). V záhlaví bolo vybrané generovanie podľa zoznamu 

súradníc zaisťovacích značiek a transformovaných súradníc podrobných bodov.         

Formát vstupných súborov do riadiaceho počítača ASP závisí od typu riadiaceho 

počítača. Súbory nesmú obsahovať záporné hodnoty zdvihov a sú ukladané vo formáte *.asp 

a sú generované po 5 metroch. Súčasne s týmto súborom je predaný súbor vo formáte *.ver, 

ktorý obsahuje projekt a súbor *.syn, ktorý slúži na synchronizáciu a je v ňom uložená 

kilometráž ZZ. V samotnom okne boli spolu s číselnými odchýlkami vygenerované aj výsledné 

grafy priebehu koľajníc. Pre koľajnice bola nastavená mierka pre dĺžky 1:1000 a mierka pre os 

Y 1:100 a vyplnený popis grafu. Pre výhybky bola nastavená mierka pre dĺžky 1:500 a mierka 

pre os Y 1:50 a vyplnený popis grafu.  V karte Vstupy/Výstupy -> Tisk A4 grafu  boli grafy 

priebehu koľajníc vyexportované vo formáte *.pdf. Vytvorené grafy spolu s elektronickými 

prílohami boli pred každým podbitím predané ASP, ktorá na základe nich koľaje podbila na 

druhýkrát do projektovanej polohy. Vygenerované grafy uvedené v Príloha č. graficky 

a číselne zobrazujú priebeh absolútnej polohy koľaje pre jednotlivé podbitia. V elektronickej 

časti prílohy sa nachádza grafické znázornenie PPK pred podbitím, po podbití koľají a výhybok, 

v papierovej podobe sa nachádza grafické znázornenie PPK po druhom, výslednom podbití. 

Časť grafu je zobrazená na Obr. 57. Grafy sú vyhotovené v smere kilometráže, sú v nich 

uvedené čísla zaisťovacích značiek a hlavné body trasy. Súčasťou grafu je meraná skutočná os 

s projektovanou čiarkovanou osou koľajnice. Výškový priebeh skutočnej osi koľajnice je 

vyznačený prerušovanou čiarou a polohový priebeh plnou čiarou. V hornej časti grafu sa 

nachádzajú informácie ako číslo koľajnice/ výhybky, staničenie, v spodnej časti hodnoty 

posunov a zdvihov pre ASP a legenda.  

Obr. 55: Vygenerované posuny a zdvihy koľajníc pre potreby ASP (Rail) 
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Súčasťou stavby bolo aj nástupište, na ktorom boli merané hrany nástupišťa. Pri 

zameraní nástupišťa platí že, kontrolujem kvalitu jeho postavenia a prispôsobujem k nemu 

polohu koľajnice. Pre posúdenie nástupišťa podľa noriem bol v programe Kokeš Rail 

vytvorený súbor vo formáte *.csv. Pomocou Výpočty -> Nástupište bol vytvorený súbor s 10 

bodmi, ktoré boli merané na nástupišti. Jednoduchým klikaním bod na koľajnici – bod na 

nástupišti, sa generoval súbor obsahujúci číslo bodu, jeho staničenie, skutočnú (resp. 

projektovanú) výšku hrany koľajnice nad temenom koľajnice a skutočnú (resp. projektovanú)  

vzdialenosť nástupištnej hrany od osi koľajnice (Obr. 58). Tento súbor bol vytvorený pre obe 

koľajnice a bol vstupom do makra pre posúdenie nástupišťa, ktorý zabezpečuje SŽDC. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58: Štruktúra súboru pre posúdenie nástupišťa (Rail) 

Každé meranie PPK je dokumentované, archivované a predané príslušnému správcovi 

PPK v elektronickej podobe. Predávaná dokumentácia sa riadi predpisom SŽDC S3 a obsahuje: 

technickú správu, zoznam použitého ŽBP a ZZ, posúdenie PPK podľa ČSN 73 6360-2, grafické 

znázornenie PPK, CNDT (kontinuálne numericky definovaná trasa), posúdenie vzdialenosti 

a výšky nástupištnej hrany, meračská dokumentácia (zápisníky, protokoly, kalibračné listy). 

Z predpisov vyplýva, že ak v niektorých miestach úpravy koľajníc budú prekročené odchýlky 

od stanoveného projektu, nemusia sa opravovať (znovu podbíjať) so súhlasom správcu PPK 

[3]. 

Obr. 57: Grafické zobrazenie PPK (Rail) 

Obr. 56: Ukážka grafického znázornenia PPK 
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6.1 Posúdenie priestorovej polohy koľajnice podľa ČSN 73 6360-2 
 

Podľa normy ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje 

železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba sa 

vykonávalo posúdenie priestorovej polohy koľajnice pomocou medzných stavebných 

odchýlok a to absolútnych smerových Ska a absolutných výškových odchýlok Vka [28]. Spolu 

s nimi norma uvádza i medzné rozdiely stavebných odchýlok medzi susednými bodmi vo 

vzdialenostiach  30, 40, 50 a 60 m ΔSka a ΔVka. Dodržanie medzných rozdielov stavebných 

odchýlok z časti kontroluje meračský vozík. Medzné stavebné odchýlky spolu s medznými 

rozdielmi by nemali byť prekročené. V danej lokalite išlo o  rekonštrukciu železničného 

spodku i zvršku, bol použitý nový materiál, preto hodnoty posudzovaných medzných 

stavebných odchýlok uvedených v   Tab. 19 podľa ČSN 73 6360-2 sú v rozmedzí: 

  Tab. 19: Hodnoty absolutných odchýlok a medzných rozdielov 

Ska ±10 mm 
ΔSka (ro-p) 10 mm 
Vka +10/-20 mm 
ΔVka (ro-v) 10mm 

 

 Posúdenie PPK podľa ČSN 73 6360-2, prebehlo v programe Excel so špeciálnym 

makrom od SŽDC (Obr. 59). Vstupom bol súbor vo formáte *.asp, vygenerovaný v Kokeš Rail.  

 

Obr. 59: Prostredie makra pre posúdenie PPK 

 

Po spustení makra sa objaví tabuľka, kde boli nastavené informácie 

o stavbe  podbíjaného úseku, ktoré sa zobrazia v konečnej tabuľke (Obr. 60). Pomocou 

Otevřít soubor (*.asp) bol načítaný súbor pre posúdenie PPK. Po spustení makro samé posúdi 

priestorovú polohu koľajnice podľa normy a nastavených medzných stavebných odchýlok.  

 Pri hodnotení sa vychádza z predpokladu, že vnútorná presnosť merania je 5 mm 

a z toho dôvodu ak dôjde k prekročeniu medznej odchýlky o ±3 mm, stále to je v tolerancií 

presnosti metódy merania [29]. Posudzované boli obe koľajnice a obe výhybky. 
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Obr. 60: Vstupná tabuľka pre posúdenie PPK 

Na Obr. 61 je uvedená ukážka z číselného posúdenia PPK. Hodnoty sú uvedené po 

stĺpcoch a obsahujú staničenie podrobného bodu, krok merania podrobných bodov, hodnoty 

Ska (± projektovaná os je nad/pod od zameraného bodu) a Vka (± projektovaná os je 

vľavo/vpravo od zameraného bodu), hodnoty ro-p a ro-v (absolútne hodnoty rozdielov 

polohových/výškových odchýlok medzi body v intervale 30-60 zo stredu vlny) a v stĺpci popis 

sa nachádza číslo zmeranej ZZ príp. bodu ŽBP. Ďalšími náležitosťami sú názov stavby, dátum 

merania, použité prístroje, kilometráž, číslo TÚ a na konci sa nachádza samotné hodnotenie 

podľa ČSN. Podrobné posúdenie PPK pre jednotlivé podbitia sa nachádza v Príloha č, 

v elektronickej podobe sa nachádza posúdenie PPK pred podbitím, po podbití koľají 

a výhybok, v papierovej podobe sa nachádza posúdenie PPK po druhom výslednom podbití. 

Farebne sú odlíšené prekročené odchýlky Vka, Ska na základe normy ČSN 73 6360-2. 

Odchýlky Ska a Vka, ro-p a ro-v neboli úplne eliminované, dosiahnuté prekročené odchýlky 

boli z pohľadu SPPK chybou realizácie posudzovaného úseku a boli uznané za dostatočné. 

 

Obr. 61: Posúdenie PPK k ČSN 73 6360-2 
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a) Vyhodnotenie PPK pred 1. podbitím  

Tab. 20: Vyhodnotenie PPK pred 1 podbitím 

 Nevyhovujúce 
Ska 

Dĺžka 
nevyhovujúceho 

úseku Ska 

Nevyhovujúce 
Vka 

Dĺžka 
nevyhovujúceho 

úseku Vka 

Koľajnica č.1 41,3% 546,1 m 81,2% 1073,0 m 
Koľajnica č.2 74,1% 725,8 m 98,0%  958,8 m 
Spojka 1-2 55,4%  43,7 m 100,0% 78,9 m 
Spojka 3-4 23,7% 25,0 m 100,0% 105,6 m  

 

b) Vyhodnotenie PPK po 1. podbití 

Tab. 21: Vyhodnotenie PPK po 1 podbití 

 Nevyhovujúce 
Ska 

Dĺžka 
nevyhovujúceho 

úseku Ska 

Nevyhovujúce 
Vka 

Dĺžka 
nevyhovujúceho 

úseku Vka 

Koľajnica č.1 16,0% 211,4 m 61,4% 811,1 m 
Koľajnica č.2 5,6% 54,2 m 50,7%  488,0 m 
Spojka 1-2 55,4%  43,7 m 100,0% 78,9 m 
Spojka 3-4 18,2% 19,2 m 54,5% 57,5 m  

 

c) Vyhodnotenie PPK po 2. konečnom podbití 

Tab. 22: Vyhodnotenie PPK po 2 podbití 

 Nevyhovujúce 
Ska 

Dĺžka 
nevyhovujúceho 

úseku Ska 

Nevyhovujúce 
Vka 

Dĺžka 
nevyhovujúceho 

úseku Vka 

Koľajnica č.1 12,0% 159,3 m 0,4% 5,0 m 
Koľajnica č.2 2,0% 19,1 m 3,7%  36,0 m 
Spojka 1-2 0,0%  0,0 m 0,0% 0,0 m 
Spojka 3-4 18,2% 19,2 m 0,0% 0,0 m  

 

 V tabuľkách 20-22 sú zobrazené prekročené absolútne výškové Vka a smerové Ska 

odchýlky od projektu. Nevyhovujúce úseky sú zobrazené v percentách a v dĺžke úseku. Po 

postupnej úprave PPK hodnoty klesajú a v niektorých prípadoch sa blížia až k nule. Na 

hodnoty nevyhovujúcich úsekov nie je požiadavka, aby boli presne nulové, v našom prípade 

bolo prekročenie spôsobené hlavne v miestach napojenia na stávajúce úseky, ktoré už 

prešli/neprešli úpravou PPK. 
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Koľajnica č.1                                                                                                                                                  

Stavebné odchýlky Ska boli mierne prekročené v km 46,870 – 47,029 s dĺžkou cca 160 m 

Priemerná hodnota Ska je 18 mm, maximálna 22 mm. Stavebné odchýlky Vka boli dodržané 

prakticky v celom posudzovanom úseku. Hodnoty ro-p sú mierne prekročené v km 46,834-

46,890; 47,161-47,200; 47,647-47,672, hodnoty ro-v sú dodržané v celom posudzovanom 

úseku. Dĺžka posudzovaného úseku je cca 1328 m. Graf  1 a Graf  2 graficky zobrazujú 

absolútne smerové a výškové odchýlky koľaje od projektu po jednotlivých úpravách PPK. 

 

 

Graf  1: Posúdenie PPK - koľaj č.1 - abs. smerová odchýlka 

 

 

Graf  2: Posúdenie PPK - koľaj č.1 - abs. výšková odchýlka 
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Koľajnica č.2                                                                                                                                       

Stavebné odchýlky Ska boli prekročené na začiatku a na konci posudzovaného úseku, ktoré 

sú spôsobené nadväzovaním na stávajúci stav. Stavebné odchýlky Vka sú výrazne prekročené 

v km 46,436-46,463 s dĺžkou cca 300 m. Priemerná hodnota Vka je 59 mm, maximálna 109 

mm Hodnoty ro-p a ro-v sú lokálne prekročené na začiatku a konci nadväzujúcich úsekov.  

Dĺžka posudzovaného úseku je cca 963 m. Graf  3 a Graf  4 graficky zobrazujú absolútne 

smerové a výškové odchýlky koľaje od projektu po jednotlivých úpravách PPK. 

 

 

Graf  3: Posúdenie PPK - koľaj č.2 - abs. smerová odchýlka 

 

 

Graf  4: Posúdenie PPK - koľaj č.2 - abs. výšková odchýlka 
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Spojka 1-2 

Stavebné odchýlky Ska, Vka a hodnoty ro-p a ro-v sú dodržané v celom posudzovanom úseku. 

Dĺžka posudzovaného úseku je cca 60 m. Graf  5 a Graf  6  graficky zobrazujú absolútne 

smerové a výškové odchýlky výhybky (spojky) od projektu po jednotlivých úpravách PPK. 

  

 

Graf  5: Posúdenie PPK - spojka 1-2 - abs. smerová odchýlka 

 

 

Graf  6: Posúdenie PPK - spojka 1-2  - abs. výšková odchýlka 
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Spojka 3-4 

Stavebné odchýlky Ska boli mierne prekročené v km 47,124 – 47,138 s dĺžkou cca 15 m. 

Priemerná hodnota Ska je 16 mm, maximálna 17 mm. Stavebné odchýlky Vka boli dodržané 

v celom posudzovanom úseku. Hodnoty ro-p sú mierne prekročené v km 47,072-47,118; 

hodnoty ro-v sú dodržané v celom posudzovanom úseku. Dĺžka posudzovaného úseku je cca 

106 m. Graf  7a Graf  8  graficky zobrazujú absolútne smerové a výškové odchýlky výhybky 

(spojky) od projektu po jednotlivých úpravách PPK. 

 

 

Graf  7: Posúdenie PPK - spojka 3-4  - abs. smerová odchýlka 

 

 

Graf  8: Posúdenie PPK - spojka 3-4  - abs. výšková odchýlka 
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6.2 Posúdenie nástupišťa podľa ČSN 73 4959 a ČSN 73 6360-2 
 

Nástupište sa posudzuje podľa viacerých aspektov, a to vyhodnotenie vzhľadom 

k priľahlej koľajnici, vyhodnotenie výšky nástupišťa, vyhodnotenie priečnej vzdialenosti osi 

koľajnice a hrany nástupišťa. Výška hrany nástupišťa sa posudzuje vzhľadom k projektovanej 

hrane nástupišťa, kde musí byť splnená tolerancia +0/-20 mm. Projektovaná výška je 550 mm 

a zaisťuje bezpečný nástup/výstup z vlaku na nástupište. Projektovaná vzdialenosť k hrane 

nástupišťa je 1670 mm. Predpísané stavebné odchýlky pre vzdialenosť nástupištnej hrany od 

osi koľaje je +0/-20 mm.  

Pri hodnotení je dôležité brať do úvahy, že vnútorná presnosť merania je 5 mm a z toho 

dôvodu ak dôjde k prekročeniu medznej odchýlky o ±3 mm, stále to je v tolerancií presnosti 

metódy merania [29].  

a) Vyhodnotenie priečnej vzdialenosti osi koľajnice a hrany nástupišťa 

Podľa ČSN 73 6360-2 musí byť dodržaná vzájomná odchýlka priečnej vzdialenosti osi 

koľajnice od hrany nástupišťa (vo výške 550 mm) v hodnotách 1670-1690 mm. 

b) Vyhodnotenie výšky nástupišťa 

Pri vyhodnotení výšky má byť splnené, že vzájomná výšková vzdialenosť spojnice 

temien koľajníc a hornej hrany nástupišťa sa musí pohybovať medzi 530 – 550 mm. 

Posúdenie nástupišťa podľa ČSN 73 6360-2 a ČSN 734 959 prebehlo v programe Excel so 

špeciálnym makrom od SŽDC. Vstupom bol súbor vo formáte *.csv, vygenerovaný v Kokeš 

Rail. Pomocou Vytvořit tabulku Posouzení nástupiště  bol načítaný súbor pre posúdenie 

nástupišťa na základe noriem (Obr. 62).  

 

Obr. 62: Prostredie makra pre posúdenie nástupišťa 

Po spustení makra sa objaví tabuľka, kde bol nastavený výpočet posúdenia nástupíšť, 

nastavené informácie o stavbe a podbíjanom úseku, ktoré sa zobrazia v konečnej tabuľke. Po 

spustení makro samé posúdi nástupište podľa noriem a medzných stavebných odchýlok (Obr. 

63). 
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Obr. 63: Vstupná tabuľka pre výpočet posúdenia nástupišťa 

Vytvorená tabuľka je tvorená stĺpcami s číslom bodu, staničením v km, vzdialenosti 

podrobných bodov na nástupišti, skutočnou a projektovanou výškou hrany nástupišťa, 

skutočnou a projektovanou vzdialenosťou nástupištnej hrany od osi priľahlej koľaje a ich 

odchýlky. V tabuľkách sú farebne odlíšené prekročené odchýlky ČSN.   

Kladné odchýlky výšky hrany H značia, že hrana nástupišťa je nižšie k temenu 

koľajnice, záporné odchýlky, že hrana je vyššie k temenu koľajnice. Kladné odchýlky 

vzdialenosti nástupištnej hrany od osi koľajnice L značia, že hrana nástupišťa je bližšie od osi 

koľaje, záporné že, hrana nástupišťa je ďalej od osi koľaje. Skratka HN je označenie pre hranu 

nástupišťa, OK pre osu koľaje a TK pre temeno koľajnice.                                                     

Podbíjanie koľajníc do správnej polohy a výšky bolo vykonané na základe dvoch 

podbití. Nástupište má projektovanú dĺžku 91 m. Na obrázkoch 62-67 sa nachádza posúdenie 

nástupišťa podľa ČSN 73 4959 a ČSN 73 6360-2, na základe zamerania bodov na fiktívnej 

hrane nástupišťa. Posudzované sú podľa stavebných odchýlok pre obe koľaje a pre jednotlivé 

úpravy PPK.   
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a) Vyhodnotenie nástupišťa pred 1. podbitím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vyhodnotenie nástupišťa po 1. podbití  

 

 

   

 

 

 

Obr. 64: Vyhodnotenie nástupišťa pred 1 podbitím - koľaj č.1 

Obr. 65: Vyhodnotenie nástupišťa pred 1 podbitím - koľaj č.2 

Obr. 66:Vyhodnotenie nástupišťa po 1 podbití - koľaj č.1 
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c) Vyhodnotenie nástupišťa po 2. konečnom podbití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 67: Vyhodnotenie nástupišťa po 1 podbití - koľaj č.2 

Obr. 68: Vyhodnotenie nástupišťa po 2 podbití - koľaj č.1 

Obr. 69: Vyhodnotenie nástupišťa po 2 podbití - koľaj č.2 
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Na grafoch č.9-12 je zaznamenané grafické vyhodnotenie nástupišťa. Na základe 

dvoch podbití koľají č.1-2 boli koľaje voči nástupišťu upravené do projektovanej polohy 

a výšky. Boli vytvorené 2 typy grafov, graf na vyhodnotenie výšky nástupišťa vzhľadom 

k priľahlej koľaji a graf na vyhodnotenie nástupištnej hrany voči koľaji. Úprava PPK voči 

nástupišťu bola vykonaná kvalitne a presne, hodnoty sú minimálne odklonené od projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  10: Vyhodnotenie nástupištnej hrany - koľaj č.1 

 

 

 

Graf  9: Vyhodnotenie výšky nástupišťa - koľaj č.1 
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Graf  11: Vyhodnotenie výšky nástupišťa - koľaj č.2 

 

 

Graf  12: Vyhodnotenie nástupištnej hrany - koľaj č.2 
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7 Záver 
 

Železničná infraštruktúra v posledných rokoch vykazuje obrovský rozvoj a stále sa 

posúva vpred. Základným kameňom správneho fungovania železníc a ich spoľahlivosti je 

vysoká kvalita geometrických parametrov koľajníc. Cieľom mojej diplomovej práce s názvom 

Zaměření geometrickej polohy koleje bolo objasniť postup prác, ktoré s danou tematikou 

súvisia.            

 Zameranie geometrickej polohy koľaje bolo demonštrované v okolí železničnej stanici 

Osek, jednalo sa o cca 1,3 km dlhý úsek. V stanici prebehla čiastočná rekonštrukcia 

železničného zvršku a bola položená nová bezstyková koľaj. Položenie koľajníc do 

projektovanej polohy a výšky by sa nezaobišla bez práce geodetov. Vďaka firme Hrdlička spol. 

s r.o. som sa podieľala na realizácii tejto rekonštrukcie, ktorá bola súčasťou projektu 

"Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova-Litvínov".    

 Meraniu geometrickej polohy koľaje predchádzalo množstvo čiastkových cieľov, ktoré 

bolo nutné spraviť pre vyhotovenie záverečných výstupov. Od hlavného geodeta stavby boli 

získané potrebné dokumenty, ktoré boli nutné k realizácii prác. Meračské práce a celková 

presnosť merania vychádzali zo siete bodov ŽBP a ZZ. Pri meraní GPK platí zásadná vec, že 

koľaj je vždy vzťažená k BP (ZZ, ŽBP). Pred meraním bol vymodelovaný rozbor presnosti pre 

kontrolu bodov ŽBP a zameranie siete ZZ a ŽBP, v programe PrecisPlanner 3D.  

 Ako prvá prebehla, kontrola polohy a výšky bodov ŽBP, ktoré sa nachádzali 

v záujmovej lokalite. Poloha bodov ŽBP bola skontrolovaná vedením polygónového ťahu cez 

body ŽBP pomocou trojpodstavcovej sústavy a výška geometrickou niveláciou zo stredu. 

Výpočty prebehli v programe Groma. V lokalite bola prevedená rekonštrukcia železničného 

spodku a boli osadené nové ZZ na trakčných stĺpoch. Poloha nových ZZ bola určená 

vyrovnaním siete bodov ŽBP a už existujúcich ZZ. Sieť bola líniová, meraná metódou 

prechodných stanovísk s množstvom nadbytočných meraní. Vyrovnanie prebehlo na základe 

metódy MNČ pomocou dvoch software Groma a GNU Gama, kde boli získané odlišné 

hodnoty v rade mm. Hlavné meračské práce sa týkali samotného zamerania GPK. V meranom 

úseku sa nachádzali dve koľajnice s dvoma výhybkami. Základom pre meranie GPK bol 

meračský vozík a totálna stanica vybavená špeciálnym softwarom. Po prvom zameraní 

koľajníc s evidovaním rozchodu koľajnice, prevýšením a i. boli v programe Kokeš Rail získané 

polohové a výškové odchýlky voči projektu. Tie boli v správnom formáte predané obsluhe 

ASP, ktorá začala na základe týchto dát podbíjať a upravovať koľaj do stavu odpovedajúcemu 

projektu. Koľajnice spolu s výhybkami boli na základe dvoch podbití uložené do projektovanej 

polohy. Na záver boli vyhotovené grafy a tabuľky dokumentujúce postupnú úpravu 

geometrickej polohy koľajníc. Jemné polohové a výškové odchýlky od projektovanej polohy 

boli z pohľadu SPPK posúdené za dostatočné, nachádzali sa najčastejšie vo  výbežkoch na 

stávajúci stav, príp. na časti, ktoré budú podbité v inej etape stavby. Celé meranie 

i spracovanie bolo riadené technickými normami a predpismi, ktoré zaistili vysokú presnosť 

geodetických prác i samotnej úpravy GPK.                                    

 Meranie GPK systémom APK v posledných rokoch veľmi napreduje. Od v minulosti 

využívaného ručného podbíjania, ktoré bolo neefektívne a časovo náročné, sa prešlo na ASP, 

ktorá dokáže podbiť jeden, dva alebo dokonca tri podvaly naraz a to za krátky časový úsek. 

Klasické teodolity boli vymenené za robotické totálne stanice s automatickým cielením. 
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V praxi sa často stáva, že časová súčinnosť ASP a meraním GPK meračským vozíkom nie je 

efektívna. Po podbití koľají musia pracovníci ASP často čakať, kým geodet zameria 

geometrickú polohu koľaje po podbití a naopak. Zefektívnenie prác pri meraní GPK by sa 

mohlo dosiahnuť výmenou jednovozíkového systému merania za dvojvozíkový. 

Jednovozíkový systém je jediný schválený v ČR, a to z dôvodu jednoduchšieho kontrolovania 

meračskej činnosti (polárna metóda). U dvojvozíkového systému sa nachádza totálna stanica 

na jednom vozíku a hranol na druhom vozíku a tie medzi sebou komunikujú. Pri práci totálna 

stanica neustále sleduje hranol a zaznamenáva potrebné veličiny, po čase vozík s hranolom 

zastaví a začne sa pohybovať totálna stanica. Totálna stanica zameriava orientácie na ZZ pri 

ktorých sa meria i kolmá dĺžka na tieto body. Výhodou tejto metódy je rýchlosť, nevýhodou, 

že jej presnosť závisí na zmeraní kolmej dĺžky na ZZ (ortogonálna metóda). Meranie 

a spracovanie diplomovej práce ma veľmi bavilo a bolo pre mňa veľmi prínosné. Osvojila som 

si nové postupy merania, nové výpočtové programy a verím, že tieto poznatky využijem aj 

v ďalšej práci.   
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