
RAIL 4.77.150911 
-------------------------------------------------------------- 

- při exportu polohové a výškové trasy do CSV se exportují ve 

výškovém řešení lomy sklonu podle nastavení zobrazení lomu 

sklonu při výběru hlavních bodů trasy 

 

- pokud je volba nastavení zobrazení lomu sklonu při výběru 

hlavních bodů trasy (Nastavení Rail - nastavení aplikace) 

vypnuta a v projektu jsou lomy sklonu, zobrazí se informace 

Není povolen výběr lomu sklonu. Znamená to, že v tomto 

případě, pokud se mají lomy sklonu zobrazovat je nutné volbu 

zapnout a akci provést znovu. Zobrazení, nezobrazení lomu 

sklonu se projevuje při exportu do GEO formátu, exportu 

polohové a výškové trasy do csv formátu a v tabulkách 

zajištění, tabulce výpočtu tětivy a tabulce ASP. Jedná se o 

zobrazení ve výstupech, program ve výpočtech pracuje s 

výškovým řešením, jak je zadáno a vypočteno.    

 

- ve vstupní tabulce ve výškovém řešení přidáno tlačítko 

Řešení bodu obratu - do výškového řešení doplní lomy sklonu 

dopočítá nadvýšení v bodu obratu. Bod obratu se vybere 

identifikací a provedou se kontroly, zda se jedná o bod 

obratu. Následně je nutné přepočítat výškové řešení.  

 

- ve vstupní tabulce ve výškovém řešení přidáno tlačítko 

Smazat sklony – smaže hodnoty sklonů v obou sloupcích 

 

- úprava nastavení zvýraznění odchylek v tabulce odchylek bodů 

od osy při dávkovém zpracování - nastavení se ukládá do INI 

souboru 

 

- uložení nastavení hodnot mezních odchylek při výpočtu 

stanoviska do INI souboru 

 

- upraven výpočet souřadnic osy pomocí ortogonální metody 

(používá se při výpočtu bez projektu) - průměr z výpočtu bodu 

ze dvou přímek   

 

- u transformace seznamu souřadnic kontrola ukládání bodů, 

pokud bod v seznamu existuje, neuloží se 

 

- u výpočtu výškového řešení přidáno tlačítko Kontrola vstupů 

podle ČB pokud jsou vstupy zadány číslem bodu ze seznamu 

souřadnic, tak se kontroluje staničení podle polohy a výška 



- v záložce Export a Import VFT vstupní tabulky přidáno 

tlačítko Informace o staničení (tlačítko I-kor v toolbaru) - 

zobrazí rozsah staničení jednotlivých řešení aktuální koleje. 

Polohové řešení je vždy zeleně ostatní, pokud je rozsah stejný 

jak u polohy tak zeleně, jinak červeně. Pokud řešení 

neexistuje, tak místo hodnot pomlčka  

 

- jednoduchý projekt - informace o neexistujícím náčrtu trasy 

pro setřídění bodů (pozor na délku normály) a potom možnost 

zadání grafickým vstupem. Následuje výpočet a kresba bez 

nutnosti přejít do vstupní tabulky.   

 

- výpočet bodů osy ortogonální metodou (obdoba zjednodušeného 

projektu), pokud neexistuje žádné polohové řešení, tak 

informace a potom možnost zadání, výpočtu a kresby (pozor na 

délku normály) bez nutnosti přejít do vstupní tabulky   

 

- pokud při zpracování výpočtů dávky neexistuje polohové 

řešení, tak informace 

 

- výpočet bodů na ose - informace o průběhu a ukončení výpočtu 

 

- nový vzhled toolbarů - přepínače červeně volba vypnuta, 

zeleně volba zapnuta 

 

- informace o staničení a korekcích - tlačítka v toolbaru I - 

stan, I - kor    

 

- předěláno menu jednoduchého projektu - zrušeno přečíslování 

bodů a založení seznamu souřadnic. Přidána možnost Vytvoření 

projektu z obloukú a přímých. (pokud při výpočtu oblouku je 

vzepětí menší než 8 mm, tak se bere jako přímá). Defaultní 

hodnota pro výběr bodů nastavena na 5 m. 

 

- možnost volby přesnosti výpisu v tabulce zajištění na 1 a 

0.1 mm 

 

- u dialogu pro výpočet stanoviska pro dávkové zpracování dána 

možnost změny velikosti dialogu 

 

 

 

 



RAIL 4.76.150805 
-------------------------------------------------------------- 

- úprava výpisů nastavení korekcí délek a výšek na konzole 

 

RAIL 4.75.150801 
-------------------------------------------------------------- 

- v tabulce zajištění přidána možnost vložit do tabulky 

hlavních bodů vrcholové body tečného polygonu 

 

- v tabulce odchylek při dávkovém výpočtu vzdálenosti bodu od 

osy přidána možnost u polohové a výškové odchylky barevně 

zvýraznit buňky podle nastaveného rozsahu 

 

- zmenšen dialog volného stanoviska 

 

- v tabulce volného stanoviska přidána možnost červeně 

zvýraznit odchylky překračující nastavené hodnoty. Nastavení 

zobrazení zvýraznění a hodnoty odchylek - tlačítko Nastavení 

zvýraznění. Volba Všechny odchylky zobrazí odchylky u 

nezatržených položek (které nejdou do výpočtů) 

 

- oprava, doplnění výstupu do formátu geo 

 

- přidány kontroly výpočtu do knihovny zel 

 

- vstupní tabulka - polohové řešení, pokud není zadané 

převýšení a rozchod doplní se při výpočtu převýšení nula a 

nominální rozchod 

 

- opraven popis jednotek v protokolu transformace - vyrovnání 

měření 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAIL 4.74.150607 
-------------------------------------------------------------- 

- Výpočty - Dávkový výpočet - do sekce Terestrické měření a 

Souřadnicové (GNSS) měření přidána volba Osa - ortogonálně. 

Jedná se o funkci výpočtu bodů osy v místech bez projektu 

(obdobná jako zjednodušený projekt, rychlejší, méně kroků).  

Výpočet se provádí pomocí ortogonální (kolmice je po redukcích 

z dat vozíku)  metody mezi dvěma následujícími body. Minimální 

vzdálenost mezi body jsou 3m. Pro setřídění měřených bodů je 

nutné mít vytvořený přibližný projekt, který přibližně 

vystihuje trasu, stačí i liniový. Rozdíl mezi použitím fce v 

sekci Terestrické měření a Souřadnicové (GNSS) měření 

Terestrické měření : před použitím musí být projekt viz.výše. 

Zpracuje se stanovisko a body se přepočtou do osy. 

Souřadnicové (GNSS) měření : počítá se ze souborů s příponou 

gps  

 

- volné stanovisko transformací - opraveno nezahrnutí 

posledního řádku v tabulce do výpočtu (neúplný popis vstupu 

dat do fce firmou Gepro).  

 

- !!! volba zobrazovat lom sklonu při výběru hlavních bodů 

trasy v Nastavení - defaultní hodnota změněna na zobrazovat 

!!! 

 

- doplnění importu z nové verze programu Leica Rail Road 

Runner verze 5.61 – oprava importu do souboru map  

 

- doplnění exportu LandXML o export mezilehlé přechodnice 

kubická parabola a klotoida nahradí se přechodnicí kubická 

parabola a klotoida. Pozn. parametr A u mezilehlé klotoidy se 

počítá s náhradního poloměru Rx 

 

- dodělány převody REC-MRO a MRO-REC, Dávkový výpočet, převod 

speciálních formátů (pro přehrání bodů ze zápisníku rec do mro 

a obráceně) 

 

- kontrola správnosti (povoleného rozsahu) dat z vozíku. Po 

překročení povolených hodnot nedojde k výpočtu podrobného bodu 

(info na konzole). Na závěr výpočtu pokud nebyl nějaký bod  

vypočten zobrazí se informace  

 

 



RAIL 4.73.150421 
-------------------------------------------------------------- 

- jméno souboru při exportu VFT (traťový úsek_číslo 

koleje_jméno úseku) 

- doplnění importu z nové verze programu Leica - Rail Road 

Runner verze 5.61 

- oprava importu nastavení korekcí uloženého volného 

stanoviska 

 

RAIL 4.72.150410 
-------------------------------------------------------------- 

 - Dávkový výpočet - oprava - povolena možnost po výpočtu 

stanoviska měnit koleje pro výpočet s projektem 

 

- volby Výpočty - Vyrovnání měření - Ukládat transformované 

body do jednoho SS a Automaticky ukládat transformované body 

do SS ukládají svůj stav do ini souboru 

tzn. při dalším spuštění dialogu je nastavení stejné jako při 

jeho ukončení 

 

- ve všech výstupech a tabulkách se uvádí LN místo VZO 

  LN - průsečík tečen   

 

- Výpočty - Vyrovnání měření (Transformace) - uváděny odchylky 

v jednotkách viz. hlavička tabulky zobrazení výškových 

odchylek, odchylka od těžiště pro transformaci  

(průměr výšek těžiště předcházejícího a transformovaného, 

respektive následujícího a transformovaného). 

 

- opravena funkce přečíslování bodů, při přečíslování se 

nepřevedly informace V a W 

 

- v Nastavení Rail - nastavení aplikace přidána volba při 

výpočtu stanoviska a dávkovém výpočtu použít pro délky 

měřítkový koeficient a možnost vložení hodnoty měřítkového 

koeficientu do textového okna. Pokud je volba zapnuta, tak se 

před výpočtem násobí šikmé délky tímto koeficientem. V tomto 

případě se neprovádějí korekce ze systému Kokeš : 

    - vliv refrakce na délky s refrakčním koeficientem 

    - vliv nadmořské výšky na délky 

    - vliv zobrazení na délky 



V tabulkách je originální měřená délka, ale v protokolech o 

výpočtu je informace o použitém měřítkovém koeficientu. Je 

upraveno uložení do souboru VOL a zpětné načtení.  

Poznámka - načtení z VOL vypíše box s informacemi a otázkou o 

nastavení. Pokud se nenastaví systém podle VOL, tak až do 

přepočtu stanoviska, jsou v Railu údaje (odchylky, výsledné 

souřadnice) ze souboru VOL, při opětovném výpočtu stanoviska 

se berou korekce z aktuálního nastavení systému.  

 

- UPOZORNĚNÍ : 

při nastavení souřadnicového systému S-JTSK a zapnuté volbě 

vliv zobrazení na délky dochází k redukcím délek do Křovákova 

zobrazení. Pokud je tento souřadnicový systém nastaven a 

nepracuje se v S-JTSK, je nutné volbu vliv zobrazení na délky 

vypnout. U uživatelského souřadnicového systému tato položka 

nemá vliv na délkovou korekci ze zobrazení. 

 

- Výpočty - Body na ose - Dávka bodů, výpočet bodů na ose 

podle intervalu, když je vybrán celý úsek polohového řešení 

(Staničení od, Staničení do jsou prázdné, nebo zadané - jsou 

stejné jako začátek a konec polohového řešení), tak se počítá   

i poslední bod v konci polohového řešení 

 

- Výpočty - Výpočet zajištění, ve výstupních tabulkách, kde 

nejsou HB trasy se neuvádí poznámka o LN, uvádí se pouze u 

volby Hlavní body trasy. Přidána možnost přidat k hlavním bodů 

i vybrané body (dialog výběru), do poznámky se přebere kód 

 

- možnost měnit pořadí souřadnic při výstupech do nastavení 

aplikace přidána volba  pořadí souřadnic textových výstupů s 

přepínačem YX, XY. Možnost měnit pořadí souřadnic Y(E) a X(N) 

při expotrtech do XML, CSV, TXT, CHY, STR a jiných textových 

souborů, zatím je implementováno : 

   Nejbližší bod - dávka bodů - Tabulka odchylek bodů od osy -      

   Uložení odchylek do souboru - CHY 

   Vstupy/Výstupy - Export SS měření obě volby (STR, TXT) 

   Vstupy/Výstupy - Import SS měření STR - načítá přednostně 

   podle hlavičky a pokud hlavička není tak podle nastavení  

   RAILu 

   Výpočty - Výpočet zajištění - exporty do XML a CSV 

   Výpočty - Kolejnicové pásy - export CSV 

 

- opravena kresba mezilehlé přechodnice - klotoida  

 


