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Mobilní systém, který zde dnes předsta-
víme, je použitelný jak pro nová betonová 
schodiště, tak ho lze s výhodou použít 
i při renovaci starých schodišť. Jen pro 
představu o rychlosti práce uvádíme 

konkrétní příklad, kdy jeden pracovník 
za 6 minut kompletně zaměřil zatočené 
180° schodiště se 16 stupni.
Systém, uložený pro snadné přenášení 
v praktickém kufříku, obsahuje:

	měřicí elektronickou jednotku s otoč-
nou základní deskou a výsuvným trnem

	dálkový ovladač
	notebook obsahující jednoduchý gra-
fický software pro editování naměře-
ných dat

	bluetooth USB modul pro bezdrátový 
přenos dat

	síťový adaptér
	nabíječku baterií

Měřicí jednotka komunikuje s notebookem 
bezdrátově prostřednictvím bluetooth při-
pojení. Intuitivní software obsahuje kni-
hovnu různých modelů schodišť. Z ní si 
zvolíme měřenému schodišti nejpodob-
nější model a upravíme si ho podle reality 
(materiál a provedení nášlapů včetně spo-
lečných rozměrů, jako je čelní přesah, 
tloušťka apod.)
Měřicí jednotku umístíme prostřednic-
tvím základní desky na betonový stupeň, 
který se chystáme zaměřit. Základní 
desku („L“ profil) přitom opřeme o čelo 
schodu, čímž jednak získá lepší stabilitu 

Jak	potvrzují	někteří	výrobci	dřevěných	schodišť,	v	posledních	letech	se	jim	výrazně	změnil	poměr	
zakázek	ve	prospěch	obkladů	betonových	schodišť.	Ty	se	oproti	celodřevěným	schodištím	vyznačují	
zejména	vyšší	časovou	náročností	při	zaměřování,	kdy	je	potřeba	přesně	zaměřit	rozměry	a	tvar	
každého	jednotlivého	stupně,	a	následné	přípravě	šablon	pro	ruční	výrobu	nebo	programu	pro	CNC	
obráběcí	centrum.	Existují	ale	zařízení,	která	umožňují	zaměřit	schodišťové	stupně	elektronicky	a	na	
základě	získaných	dat	vytvořit	podklady	pro	výrobu	jednotlivých	obkladových	prvků,	a	to	za	zlomek	
času	ve	srovnání	s	konvenčními	metodami.

Pro rychlé a přesné zaměření schodišť
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Stupně jednoduchého geometrického tvaru se zaměřují rychlou bodovou metodou

Základem měřicího systému je měřicí jednotka, dálkový ovladač a notebook se 
speciálním softwarem
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a zároveň tuto polohu automaticky zare-
gistruje jako přední hranu betonového 
schodu. Vlastní zaměření stupně mů-
žeme provést jedním ze dvou způsobů:

	Bodové měření je vhodné zejména 
pro geometricky jednoduché tvary se 
všemi přímými stranami (obdélníko-
vé, lichoběžníkové, různoběžníkové). 
V tomto případě se zaměřují pouze 
hlavní body (rohy a body určující ro-
vinu navazujících stěn), a to tak, že ke 
každému snímanému bodu se přiloží 
výsuvný trn a zmáčknutím příslušného 
tlačítka na dálkovém ovladači se do 
notebooku odešle informace o po-
loze trnu resp. zaměřeného bodu. 
Software všechny zaměřené body au-
tomaticky propojí přímkami, připočítá 
požadovaný čelní přesah a vytvoří tak 
přesný tvar budoucího nášlapu, který 
si uloží.

	Kontinuální měření obrysu je urče-
né zejména pro zaměřování složitěj-
ších úhlových nebo zakřivených tvarů. 
V tomto režimu plynule posouváme 
trn po snímané rovině od jednoho 
bodu k druhému. Software tento po-
hyb průběžně snímá po milimetrových 
krocích a vytváří přesně zaměřenou 

křivku. Po zaměření všech bodů opět 
automaticky vytvoří tvar schodu.

Jedním z uvedených způsobů (anebo 
kombinací obou) provedeme zaměření 
celého schodiště a vytvoříme si tak bě-
hem několika minut podklady pro výro-
bu všech stupňů. Přitom zejména druhá 
z obou metod ve srovnání s konvenční-
mi metodami měření vyžadujícími složité 
zhotovování šablon, u nichž je přesnost 
velmi relativním pojmem, nabízí obzvlášť 
výraznou časovou úsporu.

Naměřené parametry jsou do softwaru 
přenášeny v reálném čase a následně 
zobrazeny na obrazovce počítače, což 
umožňuje okamžitou vizuální kontrolu. 
Získané podklady lze v počítači dodateč-
ně manuálně editovat, tzn. podle potřeby 
upravovat tvar či rozměr přesahu anebo 
celého stupně atd. Jedním kliknutím pak 
vytvoříme výrobní podklady pro výrobu 
nášlapů na CNC obráběcím centru. Díky 
rozhraní DXF mohou být podklady přene-
seny do interního CAD systému.

Software zaměřené body automaticky propojí přímkami a vytvoří tvar nášlapu

Software umožňuje mj. dodatečnou manuální editaci zaměřených stupňů

U složitějších tvarů se používá metoda kontinuálního měření obrysu, kdy je pohyb trnu zaznamenáván průběžně po milimetro
vých krocích
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WhisperCut pilový kotouč s DP-břity Výkon, který neslyšíte

http://www.epimex.cz
http://www.panas.cz
http://www.leitz.cz

