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SLOVO ÚVODEM 

Vážení a milí čtenáři, 

a máme tu jaro… I když tento způsob jara zdá se mi poněkud podivný :-(  

Zpráv o korona viru je všude kolem plno, tak by bylo fajn, aby aspoň zde bylo 

jiné téma. 

V minulém čísle nám trochu zaúřadoval redakční šotek a tak se v původní verzi 

bulletinu objevila jen závěrečná část reportáže z kongresu ISM v Irkutsku. Editor 

sice komunikační šum záhy napravil, ale nejsem si jist, zda jste to zaregistrovali, 

neb video ze zahájení, které jsem odkazoval, má k dnešnímu dni celá 3 (tři) zhléd-

nutí, což se mi nechce věřit, že byste tam alespoň ze zvědavosti nekoukli. Pokud 

Vám tedy oprava skutečně unikla, mrkněte na aktuální verzi na našem webu  

a podívejte se aspoň na obrázky. 

Dále se nám od minula zase změnil rok v datumu, což značí menší nepříjemnost 

v podobě úhrady členských poplatků na další rok. Zkuste na to, prosím, myslet, 

až budete zadávat platební příkazy, protože upomínat se je pro nás nepoměrně 

větší nepříjemnost. Děkuji předem :-) 

Připomínám, že i když právě začalo jaro, než se nadějeme, bude podzim. Věřím, 

že v té době už se budeme moci opět hromadně scházet a v říjnu se sejdeme 

v hojném počtu na konferenci v Mikulově, kde se uskuteční také 11. sjezd. Pokud 

je účast ve Vaší moci, zkuste si už nyní vyhradit ten čas, aby volba nové Rady byla 

reprezentativní. 

Co říci na závěr úvodu, aby to nebyla jen fráze? Přeji všem pokud možno hezké 

Velikonoce a více než kdy jindy štěstí, ať zůstanete zdraví! 

Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

předseda Rady SDMG 
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Mezinárodní konference Geodézie a Důlní Měřictví 2020 

XXVII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. 

11. sjezd SDMG, z. s. 
 

21. – 23. října 2020, Hotel Zámeček Mikulov, K Vápence 6, Mikulov 
 

Organizátoři konference 
 

 

 

 

Organizační výbor 
 

Témata 

Geodézie, kartografie a důlní měřictví: Legislativa, organizace a výchova v oboru geodézie, kartografie a důlní měřictví, 

metody, technologie a přístroje, kartografické aspekty geodézie a důlního měřictví, digitální kartografie, geodynamika, inženýr-

ská geodézie, deformační měření a další aplikované aspekty v geodézii a důlním měřictví, družicová, kosmická a astronomická 

geodézie, geodetické sítě a zpracování měření. 

Geografické informační systémy (GIS): Historie a současné trendy v GIS, modely dat a struktur, 3D vizualizace prostoro-

vých dat, plánování a projektování GIS technologií. 

Katastr nemovitostí: Legislativa, organizace a aktuální problémy v katastru nemovitostí, katastrální základ a katastrální sys-
témy, aplikace katastrálních dat, 3D katastr - perspektivy využití. 

 

Anotace a referáty  Název, anotace (max. 15 řádků), klíčová sova – česky a anglicky. 

 Text referátu v šabloně, která bude umístěna na stránkách společnosti. 

 Tištěn bude sborník anotací ve formátu A5. Sborník referátu bude umístěn na flash disk. 
 

Ubytování v hotelu Zámeček v Mikulově  

Ubytování zajišťuje Společnost DMG. Poplatky za ubytování si účastníci hradí na místě při příjezdu.  
Parkování je možné na hotelovém parkovišti.  

Ceny za ubytování včetně snídaně: Jednolůžkový pokoj 900 Kč, Dvou a třílůžkový pokoj 700 Kč/osoba 

Společnost důlních měřičů a geologů, z. s. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

www.sdmg.cz 

Katedra geodézie a důlního měřictví 

Hornicko-geologická fakulta 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

www.hgf.vsb.cz/544 

Společnost důlních měřičů a geologů, z. s., 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba 

doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D. 

místopředseda SDMG, z. s. 

tel.: +420 725 551 841 

dana.vrublova@vsb.cz 

Ing. Vít Sládek 

tel.: +420 725 298 586 

sladek@sdas.cz 

Ing. Petr Jadviščok, Ph.D. 

administrátor 

petr.jadviscok@vsb.cz 

Konferenční poplatky: 

 Zahrnují náklady na organizaci konference a stravování. 

Plné vložné do 18. 9. 2020 (bez referátu)        2 900 Kč 

Vložné s referátem odevzdaným do 18. 9. 2020             2 500 Kč 

Vložné na místě a po termínu                                        3 300 Kč 

Důležité termíny: 

Zaslání závazné přihlášky       4. 9. 2020 

Zaslání abstraktu v ČJ a AJ       4. 9. 2020 

Zaslání referátu v šabloně—bude recenzován  18. 9. 2020 

Zaslání referátu v šabloně—nebude recenzován 25. 9. 2020 

Pro firmy: 

Stánek      10 000 Kč 

Roll-up banner       5 000 Kč 

Reklama ve sborníku—A5 barva     2 000 Kč 

Časový rozvrh dne 21. 10. 2020 

Oběd      12:00 hod.  

Prezence     13:30 hod.  

Zahájení konference   14:00 hod.  

Přihlášky, anotace a referáty posílejte na adresu sdmgzs@hotmail.com 

http://www.sdmg.cz
http://igdm.vsb.cz/
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V roce 2006 se Metrostav stal vítězem 

soutěže o stavbu tunelů na severním 

Islandu. Od té doby zde bylo vyraženo 

přes 20 km silničních tunelů ve třech 

různých projektech a firma se etablovala 

nejen na islandském stavebním trhu, ale 

i v dalších státech Skandinávie. 

Velká část výkonů Metrostavu v oboru 

tunelových staveb je tak uskutečňována 

zde v severní Evropě, a díky tomu  

se zatím podařilo udržet kapacity této 

podnikové „nosné technologie“. 

První projekt nazvaný Hédinsfjarđargöng 

(göng = tunel) byl nejen nejdelším tune-

lem v součtu ražených metrů (3,8 km  

a 7 km), ale i dobou výstavby. Zvládání 

nové technologie, neznalost místních 

podmínek, finanční krize, ale především 

geologie měly vliv na prodloužení ražeb 

oproti předpokladům. 

Následující Norđfjarđargöng (7,5 km) na 

východě ostrova a poslední Dýrafjarđar-

göng (5,4 km) v Západních fjordech pro-

bíhaly již za stabilnějších podmínek, pou-

ze zimy na západě předčily naše očeká-

vání a na stavbu se musely osádky do-

pravovat lodí, neboť pozemní komuni-

kace byly neprůjezdné. Na posledním 

projektu dokonce týmy razičů ustanovi-

ly nový islandský rekord při ražbě kon-

venčními metodami (111 m /týden). 

SILNIČNÍ TUNELY NA ISLANDU 2006—2020 

Obr. 1 Vrtací vůz 

Obr. 2 Velká voda 
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V celé Skandinávii se k ražbám tunelů 

používá metody Drill&blast (Norská 

tunelovací metoda). Je to zjednodušená, 

zrychlená, a také zlevněná metoda opro-

ti konvenčním způsobům ražeb (NRTM, 

ADECO-RS), na které jsme zvyklí  

z našich končin. Vychází z geologických 

podmínek Baltického štítu, kdy jsou 

horniny tak pevné a v tak dobrém stavu, 

že až na výjímky není nutno budovat 

sekundární ostění, tak jako u nás.  

Ač Island je z geologického hlediska 

odlišný, přes to se při návrzích  

a výstavbě tunelů řídí norskou normou 

pro výstavbu silničních tunelů (Road 

Tunnels manual No21, Norwegian Pub-

lic Roads Administration 2004).  

Jedná se o cyklický způsob výstavby, kdy 

po navrtání čelby, nabití střelivem 

následuje odpal, odtěžba a nakonec sta-

bilizace horninového masivu kotvami  

a stříkaným betonem. Záběry bývají 

dlouhé až 6 m. Pokud je to alespoň tro-

chu možné, je vždy ražba vedena dov-

rchně, aby případně nalezená  voda, 

často ve větším množství, odtékala sam-

otíží z čelby, a nemohlo tak dojít  

k problémům se zaplavenou čelbou,  

v horším případě i stroji. Během ražby 

se provádí také předvrty a v případě 

zastižení vody je nutno provést injektáže 

do předpolí k zastavení či omezení 

přítoků (extrém 30 bar a 2°C). Po pro-

rážce tunelu následují další stříkané bet-

ony a kotvy, v místech průsaků osazení 

izolací (jedná se vlastně o odklonění 

odkapávající vody z průjezdného profilu 

a její svedení do podélných drenáží  

v tělese vozovky) a také jejich zakrytí 

stříkanými betony. Ještě je pak nutno 

zbudovat hloubené úseky (někdy dost 

dlouhé z důvodů lavinového nebezpečí) 

z betonu litého do formy. Celé je to 

mnohem jednodušší a rychlejší, i když 

patrně s kratší životností. 

Jednodušší je také projektová dokumen-

tace, sestávající z jednoho, dvou sešitů 

formátu A3 o tlouštce 3cm. I změny 

projektů je možno uskutečnit rychleji 

po domluvě zhotovitele se zástupcem 

objednatele a následném potvrzení 

mailem ve formě jedné doplňující 

stránky. 

  

Obr. 3 Vrtné schéma 

Obr. 4 Před odpalem 

Obr. 5 30 barů 
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Vlastní geodetické práce sestávají především ze směrového vedení ražby, navigace vrtných zařízení (případně tvorby vrtných 

schemat), kontroly vyražených prostor, vytyčování konstrukcí v tunelu či na portálech a hlavně (ač to stavba často nepokládá  

za klíčové) budování sítě ZVS a PVS. Bodové pole je nejdůležitější částí měřických prací a proto se mu budu věnovat podrobněji.   

Obr. 6 Projekt Dýrafjarđargöng  

Obr. 7 Projekt ZVS Héđinsfjörđur  
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Součástí projektové dokumentace jsou  

i body ZVS, většinou stabilizované 

měřickými hřeby ve větších kamenech 

(překvapivě jsou dosti stabilní) 

zaměřené metodou GPS a dle možností 

(v jednotlivých fjordech) změřené 

terestericky. Neexistuje prakticky 

možnost jednotlivé portály propojit,  

a tak ověřit jejich vzájemné vztahy.  

Pro potřeby stavby jsou tyto body ne-

dostatečné (příliš velké vzdálenosti, nut-

nost použití stativu), a tak je zvykem 

zbudovat na portálech vlastní body 

(nucené centrace na pilířích či skalách), 

které geodet objednavatele také změří. 

Vlastní měření sítě v tunelech je již 

v gesci geodetů zhotovitele, maximálně 

s občasnou kontrolou geodetů investo-

ra, ovšem většinou ve formě orientační 

kontroly s konstatováním „jo, jste OK“. 

Pouze jednou nastal případ větší nesho-

dy, kdy jsme pro jistotu vyzvali soukro-

mou islandskou firmu, která provedla 

kontrolní měření a potvrdila naše vý-

sledky.  

Pro stabilizaci bodů ZVS v tunelech po-

užíváme tzv. Norský typ stabilizace 

(pádlo). Body jsou budovány ve vzdále-

nostech nepřekračujících 150 m, 

v portálových úsecích či v zatáčkách 

hustěji. Samozřejmě se snažíme dodržo-

vat pravidlo o poměru sousedních stran 

polygonu, ne vždy se ho však podaří 

dodržet. Kvalita horniny kolísá, a občas 

není možno bod osadit v určeném stani-

čení. Na posledním projektu se osvědči-

lo provedení stříkaných betonů v místě 

budoucí stabilizace. Podařilo se investo-

ra přesvědčit o nutnosti tohoto opatře-

ní a ten náklady na tyto práce uznal.  

Pro každodenní použití jsou určeny bo-

dy PVS stabilizované po dvojicích cca 

každých 30 m kotvičkami s nasazovacími 

čepy (nutno demontovat před odpalem) 

a signalizovanými minihranoly (zrcátky).  

Při zahájení prvního projektu jsme před-

pokládali, že síť ZVS budeme budeme 

budovat jako polygonovou. Díky analýze 

prorážky (Héðinsfjarðargöng Mæti-

nákvæmni – M. Rennen / J. Þ. Björnsson, 

Vegagerđin 2007) a konzultacím s kolegy 

jsme přešli na měření trojúhelníkových 

řetězců. Tyto řetězce jsou dále zhuštěny 

body PVS.  Všechny body se měří mini-

málně ve dvou etapách, a to vteřinovými 

stroji Leica (TCRA 1201, TS16) za pou-

žití programu Sets of Angles. Tak je 

možno v relativně krátké době získat 

velké množství měřených hodnot. Tato 

rychlost je nutná, neboť havíři nechtějí 

být zdržováni při honbě za metry.  

Obr. 8 ZVS hřeb portál Arnaifjörđur  

Obr. 9 ZVS pilíř portál Eskifjörđur  

Obr. 10 ZVS stabilizace & PVS minihranol 



 

7 

Měřen í  j e  po té  v yhodnoceno 

v programech Groma a nověji také 

EasyNet. Z našich zkušeností vyplývá,  

že používání sítě trojúhelníků a automa-

tické měření v nich je velkou výhodou 

oproti klasickému polygonu. I přes ne-

příznivé podmínky (mechanismy, voda, 

větry, blízkost ostění) získáme dostateč-

ný počet nadbytečných měření, aby-

chom mohli čekat na prorážku 

v relativním klidu. Hodnoty prorážko-

vých odchylek se zatím vždy pohybovaly 

v očekávaných hodnotách (12 cm u nej-

komplikovanějšího projektu), obvykle 

v nižších jednotkách cm. 

Po prorážce, jak jsem již výše uvedl, 

následují práce na definitivních kon-

strukcích, včetně vozovky a technologic-

kého vybavení. V průběhu času můžeme 

pozorovat vývoj technologií, které pou-

žívají naši islandští partneři, zodpovědní 

za tyto práce. Zatímco na prvním pro-

jektu stačilo vytyčit každých 10 m stani-

čení a niveletu na ostění tunelu a práce 

na portálech zvládl tesař s GPS a geode-

tickým kursem, nyní se doba změnila. 

S rostoucím podílem mechanizace, která 

je řízena pomocí GPS na povrchu  

a v podzemí pomocí totální stanice,  

je tudíž nutno udržovat a obnovovat 

bodové pole po celou dobu výstavby. 

 Posun v technologiích je viditelný  

i v odevzdávané dokumentaci (DSPS). 

Před dvanácti lety stačily zaměřené pro-

fily tunelového ostění po 5 m (TMS offi-

ce). Dnes se odevzdávají skeny (FARO, 

DIBIT) a část měřických výstupů je zahr-

nuta i v souhrnné geologické dokumen-

taci, která tvoří hlavní část odevzdáva-

ných dokumentů. 

Závěrem bych rád shrnul zkušenosti, 

které jsme nabyli během účasti na výše 

zmíněných projektech. 

Snižování nákladů vede k nutnosti sdílení 

znalostí a dovedností mezi jednotlivými 

THP pracovníky stavby. Tak jako geodet 

je nucen vypomáhat stavbě s tvorbou 

vrtných schémat, kontrolou počtu ko-

tev, délek instalovaných izolací, tak  

je naopak i stavba zasvěcována do mě-

řických záležitostí. Skenování, navigace 

vrtacího vozu, případně i zaměřování 

bodů PVS se stává náplní práce stavby-

vedoucích. 

Vývoj pomůcek, technologií i nároků  

je tak dynamický, že nelze zcela odhad-

nout, kam vývoj bude směřovat.  

Obr. 11 Analýza prorážky, grafické znázornění v programu CAPLAN 

Obr. 12 Hloubený tunel portál Dýrafjörđur  
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Obr. 13 Tunnel geological mapping - Ing. P. Gajdoš 2016  

Obr. 14 Izolace proti vodě 
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V některých regionech (Norsko, Ně-

mecko, ale i některé stavby v ČR a SR) 

se směřuje jen k občasné přítomnosti 

geodeta, který „nakrmí“ všechna zaříze-

ní projektovými daty, a pak jen dojíždí 

doplňovat bodové pole a řešit případné 

problémy. Může se tak věnovat i více 

projektům najednou.  

Jinde naopak není zatím možno stavbu 

provádět bez stálé přítomnosti směno-

vých geodetů. Často je to podmíněno 

zvolenou technologií. 

Island se nalézá někde mezi, jak jsem 

uvedl, mnohé již technici přítomní na 

s tavbě zv l ádnou sami  (zrovna 

v současné situaci budou nuceni zamě-

řovat skutečné stavy), ale zároveň vyso-

ké náklady na dopravu a přepravní pro-

blémy způsobené nepřízní počasí tlačí 

stavbu spíše ke stálé přítomnosti geode-

ta. 

Dalším poznatkem na který jsme 

v našich končinách už pomalu zapomně-

li, že vše se nedá počítat na náklady  

a výnosy. Tunely, které jsme postupně 

zprovoznili, spojují městečka o cca 1000 

obyvatelích. Z našeho pohledu prkotina, 

ale v jednom je nemocnice, v druhém 

střední škola, a v zimě dojezdová vzdále-

nost stoupne z 60 km na 240 km, a ne-

bo nelze projet vůbec. Když se člověk 

koukne během letošní zimy na stránky 

správy silnic ( http://www.road.is/travel-

info/road-condit ions-and-weather/

westfjords-road-conditions-map/ ), tak 

sjízdné bez problémů jsou vlastně jen 

tunely. 

Někde mám v počítači výstřižek 

z nejmenovaného českého časopisu  

o nejzbytečnějších stavbách světa a tam 

je i zmíněn Hédinsfjörđur projekt…  

Tunelem Dýrafjarđargöng prozatím kon-

čí přítomnost našich tunelářů na Islandu. 

V nejbližších dvou letech se nepočítá 

s vyhlášením soutěže na nový tunel,  

i když ve stadiu projekční přípravy  

se nachází minimálně jeden, ne-li více. 

Doufáme, že se nám podaří vrátit na 

Island zpět a zúročit znalosti i reference, 

které jsme za posledních 14 let působe-

ní získali. 

Jan Mleziva 

Obr. 15 Proti větru  

Obr. 16 Silnice uzavřena, jedeme domů lodí / člunem? 

Obr. 17 Prorážka Dýrafjarđargöng, mužský pěvecký sbor  

http://www.road.is/travel-info/road-conditions-and-weather/westfjords-road-conditions-map/
http://www.road.is/travel-info/road-conditions-and-weather/westfjords-road-conditions-map/
http://www.road.is/travel-info/road-conditions-and-weather/westfjords-road-conditions-map/
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Inspirací na tuto polévku byl můj syn, 

který o ní řekl, že je to delikatesa  

a přál si ji k nedělnímu rodinnému obě-

du. Tak jsem se do ní pustila a ingredi-

ence, které jsem použila, jsem našla na 

stránkách https://www.delimano.cz/

recepty/krevetova-polevka.  

Sama jsem si ji nevymyslela, protože 

jsem vůbec nevěděla, co bych použila. 

Postup jsem však trochu upravila.  

 

Takže jdeme na to! 

 

Ingredience: 

• 200 g koktejlových krevet 

• 1 lžička nasekaného zázvoru 

• 1 větší mrkev nastrouhaná nahru-

bo 

• 1 lžička nasekaného stroužku 

česneku 

• 1 lžička čerstvé nasekané chilli 

papričky 

• 600 ml kuřecího x zeleninového 

vývaru 

• 200 ml kokosové mléko – nejmé-

ně 50% výtažku z kokosového oře-

chu (šťáva určitě ne!) 

• 1 lžíce limetkové šťávy 

• 1 lžíce kvalitní sójové omáčky 

• 1 dcl bílého suchého vína – nemu-

sí být 

• 1 svazek nakrájené jarní cibulky 

• sůl, pepř 

• olej řepkový 

 

Postup: 

Na oleji orestujeme chilli papričku, 

zázvor, mrkev a česnek. Zalijeme výva-

rem a necháme chvíli vařit. Přidáme 

kokosové mléko, víno, sójovou omáčku 

a šťávu z limetky. Vaříme 15 minut. 

Během vaření na pánvi s trochou oleje 

orestujeme do zlatova osušené kreve-

ty. Ty pak vložíme do polévky a vaříme 

ještě asi 5 minut. Polévku dochutíme 

solí a pepřem a můžeme servírovat. 

Ozdobíme jarní cibulkou. 

Dana Vrublová 

Přejeme dobrou chuť! 
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60 Alena Jeníčková 
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Jménem redakce a všech  

důlních měřičů a geologů 

přejeme oslavencům pevné 

zdraví a mnoho úspěchů  

do dalších let! 
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Své příspěvky, náměty a rady  

zasílejte prosím na adresu 

sdmgzs@hotmail.com 

Fotografie a obrázky ke článkům 

přiložte v originální velikosti 
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