
  

 

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

rok s rokem se sešel a doba prázdnin a dovolených je 

přede dveřmi. Věříme, že všichni už máte někde zarezer-

vováno místo k odpočinku, abyste na chvíli vypnuli 

od „roboty“ a přišli na jiné myšlenky. Toto číslo Bulletinu 

vám pomůže, abyste zase nevypnuli až moc, protože 

i v této oblasti platí, že „všeho s mírou“… 

Společnost důlních měřičů a geologů opět chystá 

na podzim letos již 19. konferenci SDMG. Tentokrát má-

me 10. - 12. října namířeno do hornické Jihlavy. Společen-

skou část konference připravit zvládneme, ale s odbornou 

budeme potřebovat pomoci. Tímto bychom rádi připo-

mněli, že se blíží termín pro zaslání abstraktů plánovaných 

příspěvků. Tento a další termíny spolu s informacemi na-

jdete na www.sdmg.cz, kde je také přihláška. Takže se 

v zápalu psaní příspěvků nezapomeňte přihlásit. 

Krize – nekrize, slyšíme to pořád. Zaplať tady, zaplať 

tam, přispějte na … (doplňte si podle vlastních zkušenos-

tí), toto zdražilo a tamto nezlevnilo :(. Také my jsme zdán-

livě zdražili, ale ve skutečnosti se jen srovnala reálná hod-

nota příspěvku. Stále jsou ale někteří, pro které je tato 

částka natolik zanedbatelná, že na ni zřejmě zcela zapo-

mněli. 

Tak povinnosti bychom měli, co dál? Ať to neprotahu-

jeme, beztak už se nemůžete dočkat sudoku nebo receptu. 

Užijme si všichni léta k relaxaci, dovádějme s rozumem 

a doufejme, že počasí bude na naší straně, abychom se 

opálení a nedopálení setkali zase na podzim ve zdraví 

a s optimistickým očekáváním světlejších zítřků. 

 

Věříme, že Vás články v tomto čísle zaujmou. 

Rada SDMG 

   

SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM   OBSAH...OBSAH...OBSAH...   
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Společnost důlních měřičů a geologů 

občanské sdružení 

VŠB-TU Ostrava, HGF 
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Členské příspěvky: 

Dovolujeme si Vás upozornit, že od letošního 

roku 2012 se platí členské příspěvky ve výši 300 Kč ! 
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MMĚŘENÍĚŘENÍ  GEOMETRIEGEOMETRIE  HLAVNÍHOHLAVNÍHO  DŮL-DŮL-

NÍHONÍHO  VENTILÁTORUVENTILÁTORU  NANA  DOLEDOLE  ČSM ČSM ––  

JJIHIH  POMOCÍPOMOCÍ  LASERŮLASERŮ  
Pokračování z čísla 1/2012 

3.2 Výsledky měření 

Vyhodnocovací jednotka pak zobrazí několik hodnot. 

Jedná se především o paralelní (A) a úhlové (B) přesazení, 

šipky (C) indikující aktuální polohu motoru, hodnoty ko-

rekcí, případně podložek (D) a to jak ve směru horizontál-

ním, tak i vertikálním. 

Prvním měřením (obr. 6) byly zjištěny následující hod-

noty: 

 v horizontálním směru 

 paralelní přesazení 1,23 mm 

 úhlové přesazení 0,10/100 mm 

 ve vertikálním směru 

 paralelní přesazení – 0,56 mm 

 úhlové přesazení 0,03/100 mm 

Následovalo druhé (obr. 7) kontrolní měření: 

 v horizontálním směru 

 paralelní přesazení 1,24 mm 

 úhlové přesazení 0,10/100 mm 

 ve vertikálním směru 

 paralelní přesazení – 0,55 mm 

 úhlové přesazení 0,03/100 mm 

4 Z4 ZÁVĚRÁVĚR  
V návodu pro používání ventilátoru ARA2 3550 se 

na str. 15 uvádí, že „hřídele ventilátoru a elektromotoru se 

vyrovnají např. opticky ve svislé i vodorovné rovině tak, 

aby maximální odchylka přesazení v jedné rovině nepře-

sahovala 4 mm“. 

Vzhledem k tomu, že naměřené hodnoty z obou měře-

ní nepřesahovaly ani v jednom směru maximální povole-

nou odchylku 4 mm, byl hlavnímu důlnímu ventilátoru 

na dole ČSM – Jih doporučen provoz.■ 

Ing. Rostislav Dandoš 

NNÁVRHÁVRH  ZÁKONAZÁKONA  OO  ZZEMĚMĚŘICKÉEMĚMĚŘICKÉ  

KOMOŘEKOMOŘE  
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO I ZLÉHO 

 

Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) 

při svém vzniku v roce 1990 jako občanské sdružení do-

stala od svých zakladatelů do vínku jako hlavní úkol stát 

se komorou ze zákona. Mělo se tak stát novým zákonem 

o geodesii a kartografii, jehož příprava trvala asi dva roky 

a hotový návrh tohoto zákona odešel z tehdejšího Českého 

úřadu geodetického a kartografického na Ministerstvo 

zemědělství, kde již uvízl a místo něho odešel přes vládu 

do poslanecké sněmovny návrh zákona o zeměměřictví 

č. 200/1994, který platí s malými změnami dodnes. 

Druhý pokus připravila Komora geodetů a kartografů 

(dále KGK) ve spolupráci s doc. Koudelkou, tehdy učite-

lem na Masarykově univerzitě v Brně, pozdějším poslan-

cem za ČSSD, který vytvořil paragrafové znění zákona 

a podal jej v roce 1999 jako poslanecký návrh v poslanec-

ké sněmovně. K návrhu zaujala vláda nesouhlasné stano-

visko na základě negativního vyjádření ČÚZK a k jeho 

propuštění do 2. čtení chyběly hlasy 13 poslanců a návrh 

byl vrácen k dopracování, což se vzhledem k napjatým 

vztahům mezi komorou a úřadem nepodařilo. Rozsah čin-

ností oboru byl poté stále více oklešťován a trpěla tím 

zejména inženýrská geodesie a informatika. Po volbách 

v roce 2010 se radikálně změnilo složení poslanecké sně-

movny a tak představenstvo KGK rozhodlo, že návrh zá-

kona o komoře bude znovu podán. Bylo však nutné jej 

příslušně upravit s ohledem na vývoj legislativy a dalších 

podmínek. Byl tudíž znovu kontaktován exposlanec pan, 

nyní již docent, doc. Koudelka, který se velmi ochotně 

do příslušných úprav pustil a jeho návrh spatřil  světlo 

světa během několika měsíců a byl zveřejněn na konferen-

ci úředně oprávněných zeměměřických inženýrů v dubnu 

2011. Poté byl předán na ČÚZK, kde byly postupně řeše-

ny připomínky a postupně zapracovávány změny. V sou-

časné době je návrh zákona na ministerstvu obrany k jeho 

vyjádření a připomínkám. 

 

Zatím nelze zveřejnit návrh paragrafového znění, a tak 

zde uveďme alespoň hlavní zásady návrhu zákona. 

 

 Komora bude sdružovat úředně oprávněné ze-

měměřické inženýry (ÚOZI), kteří se stanou autorizova-

nými zeměměřickými inženýry s rozsahem autorizace 

stejným jako je v současné době rozsah úředního oprávně-

ní. 

Obr. 6   Zobrazení výsledných hodnot na displeji  
vyhodnocovací jednotky systému EasyLaser E710 - první měření 

◄Obr. 7   Zobrazení výsledných hodnot na displeji  
vyhodnocovací jednotky systému EasyLaser E710 - druhé měření 
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Autorizovaný zeměměřický inženýr bude tedy autorizo-

vat výsledky zeměměřických činností ve stejném rozsahu 

v jakém je ověřoval úředně oprávněný zeměměřický inže-

nýr. Vykonávat zeměměřické činnosti budou moci fyzické 

a právnické osoby ve stejném rozsahu a za stejných podmí-

nek, jako je vykonávají v současné době tak, jak to upravuje 

živnostenský zákon. 

Jediný rozdíl bude v tom, že autorizovaný zeměměřický 

inženýr bude moci autorizovat výsledky zeměměřických 

činností pouze své vlastní a pro jednu další osobu 

(právnickou nebo fyzickou). 

Zákon o komoře nebude omezovat podnikání v geodé-

zii. I nadále se bude vycházet ze živnostenského zákona. 

Všechna dosavadní oprávnění udělená ÚOZI budou 

převedena jako autorizace, tedy prakticky zůstanou  v plat-

nosti. 

Komora  bude pro autorizované zeměměřické inženýry 

zajišťovat autorizační zkoušky (v součinnosti s ČÚZK), 

celoživotní vzdělávání, pojištění i právní servis a bude po-

skytovat podporu v problematických situacích. 

 

Ve většině evropských států je povolání geodeta oceňo-

váno stejně vysoko jako u ostatních svobodných povolání 

(lékařů, advokátů, lékárníků atd.). Je to služba pro veřej-

nost, stát tím svěřuje autorizovaným osobám jisté pravomo-

ci, např. v oblasti vlastnictví k nemovitostem, které tak bu-

dou moci velmi významně přispívat k pořádku a jistotám 

ve vlastnických vztazích, chránit soukromé vlastnictví ob-

čanů a tím pomáhat střežit jednu ze základních svobod ob-

čanů naší země, kterou zaručuje sama naše ústava. 

 

Autorizovaný zeměměřický inženýr bude skládat 

do rukou předsedy komory slib, že všechny tyto povinnosti 

svěřené mu státem bude vykonávat čestně a poctivě k pro-

spěchu celé společnosti. 

Proč potřebujeme komoru ze zákona? 

Před účinností zákona 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ale 

již po sametové revoluci bylo podnikání v geodesii vázáno 

na odbornou způsobilost zajišťovanou fysickou osobou 

s příslušným oprávněním vydaným ČÚGK, který též vedl 

seznam podnikajících fysických a právnických osob. Bylo 

to tedy svobodné podnikání jako celek, nepodléhající živ-

nostenskému zákonu. Nyní (podle zákona 200/1994 Sb.) 

je svobodným povoláním pouze ověření výsledku zeměmě-

řické činnosti, provádí je úředně oprávněný zeměměřický 

inženýr (ÚOZI) a pouze na toto vlastní ověřování se živnos-

tenský zákon nevztahuje a ÚOZI může ověřovat výsledky 

zeměměřických činností pro neomezený počet fysických 

a právnických osob z celé republiky. Vlastní výkon ze-

měměřických činností je živností vázanou na odbornou způ-

sobilost a příslušné podmínky upravuje živnostenský zákon, 

avšak výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu 

musí býti ověřeny ÚOZI.  

Vývoj oboru zeměměřictví a katastru po roce 1989 lze 

charakterizovat především z hlediska celospolečenských 

požadavků na co nejrychlejší transformaci socialistického 

systému na systém tržního hospodářství. Celospolečenské 

požadavky byly soustředěny na vracení nemovitého majet-

ku podle restitučního zákona - tedy na katastr nemovitostí, 

který byl však po roce 1989 ve velmi špatném stavu a resort 

ČÚGK a později ČÚZK zaměřil zcela pochopitelně svoji 

činnost zejména tímto směrem a tak začal šíři své působ-

nosti stále více omezovat a obor ztrácel pozice a prestiž. 

V současné době se o obor na úrovni společenského 

postavení nikdo nestará a to ani na úrovni finanční prosperi-

ty, nemá žádný „byznys plán“, ani koncepci, marketing ... 

Současná KGK nemá patřičný legislativní mandát ani pení-

ze a ani potřebnou širokou členskou základnu a tak nemá 

ani organizační sílu, která by mohla vyvíjet tlak na pozitivní 

změny v oboru. O vážnosti této situace se ví, mluví o ní 

však pouze zeměměřiči sami mezi sebou bez efektivního 

směřování k nutným pozitivním změnám, pro něž je tolik 

potřebná silná samosprávná profesní organizace - KOMO-

RA. 

V právních předpisech se požadavky na naši práci vy-

skytují jen zřídka. ČÚZK je zcela soustředěn na katastr 

a snaží se mít co nejméně práce. Pro geodety a zvláště pro 

ÚOZI je však situace opačná - ti práci hledají a není zde 

na celospolečenské úrovni nikdo, kdo by zajistil ať už le-

gislativním předpisem, nebo jinou celospolečenskou objed-

návkou pro ně práci!!! Práce pro geodety je ve skutečnos-

ti stále velmi mnoho! Nedaří se ale prosazovat její prová-

dění a to i když se jedná o data pro infrastrukturu státu tolik 

potřebná - zejména pro informační systémy. Obor musí být 

podstatně silnější ve srovnání s ostatními obory a musí být 

schopen při získávání zakázek pro geodety prosadit povin-

nost měřením dokladovat fakta a vytvářet opravdová geoda-

ta (nikoliv jen hezké obrázky).  

Pozitivní příklady můžeme najít v zahraničí, kde silné 

profesní organizace s legislativním mandátem jsou zárukou 

síly oboru zcela nezávislou na organizačních změnách 

ve strukturách a rozdělování či soustřeďování kompetencí 

různých ministerstev a ústředních orgánů odvislých od sou-

časné vládnoucí politické garnitury jednající někdy 

bez ohledu na určitou pro harmonický rozvoj společnosti 

potřebnou profesi. Je tedy zcela pochopitelné, že potřebuje-

me silnou a nezávislou samosprávnou profesní organizaci 

vzniklou ze zákona - ZEMĚMĚŘICKOU KOMORU. 

Jak může komora ze zákona přispět k řešení 

současného stavu oboru? 

V letošním roce publikovaná koncepce rozvoje oborů 

zeměměřictví a katastru nemovitostí v ČR shrnuje a popisu-

je veškeré činnosti v jejich rámci prováděné. Ačkoliv se 

zdá, že obor je kompaktní a jednotlivé činnosti na sebe na-

vazují, nebo spolu souvisí, ve skutečnosti je rozčleněn 

do mnoha zájmových skupin, které jej do určité míry rozdě-

lují. Existuje mnoho zájmových sdružení s celostátní působ-

ností - svazem počínaje a komorou konče, která sice částeč-

ně vycházejí ze společných zájmů, ale ke skutečně cílevě-

domé spolupráci mezi nimi nedochází. Nejmohutnější 

strukturou oboru je resort Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního, který však nepokrývá celou škálu činností 

oboru a i když má ve svém názvu slovo „zeměměřický“, 

věnuje se takřka výhradně katastru nemovitostí s určitým 

přesahem do oblasti informatiky. 

Důsledkem tohoto stavu je současný déletrvající pokles 

prestiže oboru, zejména v inženýrské geodézii. Projevuje se 

to i tam, kde je to nejcitlivější: v cenách. Za této situace, 

kdy dochází k hlubokému cenovému podbízení, provázené-

mu nevyhnutelným poklesem kvality prací, se pak jen velmi 

těžko může prosadit nějaká koncepce i sebelépe zpracova-

ná. Je nutné, aby všechny složky oboru, tj. státní správa, 

školy a soukromá sféra spolupracovaly. Jak toho však do-

sáhnout? 
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Co se týče kontroly kvality (s následnou možností re-

prese při jejím nedodržení) jsou v současné době jisté 

možnosti jen v oblasti katastru nemovitostí. 

V inženýrské geodesii se kontrola a dohled neprovádí 

vůbec. 

Nedostatečná kontrola a dohled je i v oblasti pozemko-

vých úprav. 

Nezávislá kontrola a dohled nad geodetickými praco-

višti v ostatních resortech není prakticky vůbec. 

Odbornost a aktuální profesionální znalosti úředně 

oprávněných zeměměřických inženýrů ani pracovníků 

státních organizací mimo resort ČÚZK nejsou systematic-

ky zajišťovány ani jinak sledovány. 

V oblasti informatiky chybí kontrola a dohled nad za-

váděním a vedením zeměměřických dat (geodat) v infor-

mačních systémech. 

Nepochybně zde schází instituce, která by to byla 

schopna zajistit a takovou institucí je samosprávná profes-

ní organizace - KOMORA. 

Zeměměřická komora bude pečovat po odborné strán-

ce o celý obor. Bude k tomu mít potřebná zákonná ustano-

vení, neboť bude sdružovat všechny autorizované ze-

měměřické inženýry (nyní to jsou úředně oprávnění ze-

měměřičtí inženýři). Jejich prostřednictvím dokáže ovliv-

nit chování celého oboru a to jak po stránce odborné tak 

i o stránce obchodní a to zejména kultivací vzájemných 

vztahů mezi zeměměřiči a postupném zvyšování spoluprá-

ce jednotlivých složek našeho oboru.  

 Zeměměřická komora bude: 

 spolupracovat s ČÚZK a se všemi zájmovými sdruže-

ními oboru 

 organizovat celoživotní vzdělávání 

 se podílet na tvorbě a změnách legislativy oboru 

 zajišťovat povinné pojištění svých členů, 

 se snažit o rozšíření působnosti ÚOZI (ověřování, vý-

pisy z KN, geoinformace), 

 prosazovat povinné vytyčování hranic pozemků při 

vytyčování staveb a při změnách vlastnických vztahů 

k nemovitostem, 

 provádět kontrolu kvality a dodržování předpisů, 

 ledovat a podporovat odborné činnosti geodetů jak 

ve státních tak i soukromých organizacích, 

 posuzovat a vyjadřovat se k různým podnikovým, či 

oborovým normám a předpisům s ohledem na geode-

tickou legislativu, 

 sledovat vypisování veřejných zakázek na geodetické 

práce a spolupracovat s jejich zadavateli zejména 

se zvýšenou pozorností na poctivý průběh zadávacích 

řízení a serióznost nabízených prací s cílem eliminovat 

případy, kdy uchazeč evidentně není schopen zajistit 

řádné splnění předmětu díla, 

 iniciovat vznik popisů zeměměřických činností včetně 

jejich časové náročnosti s důrazem na splnění kvalita-

tivních ukazatelů a to zejména v inženýrské geodézii, 

 prosazovat nové katastrální mapování všude tam, kde 

současná katastrální mapa již zcela nesplňuje požadav-

ky na moderní mapové dílo využitelné pro tvorbu in-

formačních systémů o území a pro tvorbu technických 

map jako jednoho ze zdrojů informací pro digitální 

mapu veřejné správy, územní plány apod., 

 vyvíjet tlak na vznik tzv. podzemního katastru, 

 pracovat na důsledném dodržování stávajících zákonů, 

zejména ustanoveních o  poskytování prostorových dat 

v ověřené kvalitě, poskytování informací o životním 

prostředí, 

 sledovat vše, co se děje kolem nás (zákony, průmy-

sl, výstavba, lidské vztahy, věda a technika) a to 

nejen u nás, ale i ve světě a posuzovat, zda to s naší 

prací souvisí. Vše, co je třeba, aby bylo vyjádřeno 

délkou, nebo výškou, nebo tvarem, nebo plochou, 

nebo kubaturou nebo polohou relativní, nebo polo-

hou absolutní a má to sloužit pro účely evidenční, 

správní, právní, informační, vědecké a podobně 

musí určovat geodeti, 

 propagovat na veřejnosti činnost geodetů a její význam 

pro naši společnost. 

V současné době se KGK sice snaží vyvíjet většinu sho-

ra uvedených činností, avšak jako občanské sdružení 

s malou členskou základnou a z toho vyplývající pozicí 

jsou její možnosti značně omezené. Hlas Zeměměřické 

komory ze zákona bude zcela jistě více slyšet, bude více 

respektován a to bude k prospěchu celého oboru. Proto 

je velmi důležité, aby snaha o vznik komory ze zákona 

našla podporu u většiny geodetů. Je však nutné počítat 

i s tím, že těm, kteří neodvádějí poctivou a kvalitní práci 

se myšlenka komory ze zákona s povinným členstvím 

nebude líbit. Pro ty, kteří odvádějí poctivou a kvalitní 

práci - a těch je drtivá většina - bude komora podporou 

a zároveň i nadějí, že za kvalitní práci se dočkají i lep-

ších cen.■ 

Ing. Jan Fafejta 

NNÁVŠTĚVAÁVŠTĚVA  UU  MMETROSTAVUETROSTAVU, , RAŽBARAŽBA  

METRAMETRA  TBMTBM  
Dovolte nám, abychom vás ve zkrácené formě obezná-

mili s prací geodetů na razícím štítu. Naše firma koupila 

dva razící štíty (TBM – Tunnel Boring Machine) pro za-

kázku prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická. Na-

še štíty patří do skupiny plnoprofilových zeminových ští-

tů. 

Razící štíty byly vyrobeny na míru německou firmou 

Herrenknecht a mají výrobní číslo S609 (Tonda) a S610 

(Adéla). Názvy navrhli pacienti dětského oddělení onko-

logie nemocnice v Motole. Délka samotného štítu je 9 m 

a za ním nasleduje cca 95 m dlouhý závěs (vozíky 1-7). 

Řezná hlava má průměr 6060 mm (max 6100 mm), celý 

1 – řezná hlava, 2 – přepadový otvor, 3 – těžní komora, 4 – obálka 

štítu, 5 – tlačné písty, 6 – šnekový dopravník 
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komplex váží cca 700 tun. Definitivní ostění tvoří 

5 + 1 segmentů z prefabrikovaného betonu odlévaného 

v přesném bednění. 

Na nové trase bude metodou TBM vyraženo 

2 x 4051 m jednokolejných traťových tunelů, kde bude 

maximální spád 39.5 ‰, minimální poloměr směrového 

oblouku 630 m a minimální poloměr zakružovacího ob-

louku 1800 m. 

Geodetické práce na TBM můžeme dělit na: 

 Přípravné práce 

 Převzetí staveniště 

 Převzetí bodového pole + kontrola, případně doplnění 

na základě analýzy prorážky 

 Vytyčovací práce na povrchu (oplocení, inženýrské 

sítě, buňkoviště ) 

 Geodetické práce průběhu výstavby 

 Přenesení bodů do podzemí 

 Budování ZVS (základní bodové pole) 

 Budování PVS (podrobné bodové pole) 

 Přesun konzolí s totální stanicí (TC) pro řízení štítu 

 Kontrola ostění (tybinků) 

 Vedení důlně měřické dokumentace 

 Závěrečné práce 

 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

 

Velmi důležitá je analýza přesnosti prorážky, kterou 

pro nás zpracovala firma Angermeier Engineers s.r.o. ještě 

před zahájením prací. Jako vstupní údaje zde byly zadány 

přesnost a tvar základní vytyčovací sítě na povrchu, tvar 

sítě v podzemí, přístrojové vybavení (Leica TCRA 1201) 

a samozřejmě požadované stavební tolerance. 

Výsledkem analýzy jsou podmínky, za kterých jsme 

schopní zabezpečit požadovanou přesnost prorážky. Zde 

je uvedeno, jak přesně vlastně máme měřit: 

 Měření délek 1+1 ppm resp. 2+2 ppm 

 Měření úhlů 0,2 mgon resp. 0,3 mgon 

 Homogenita primární sítě na povrchu 5 – 8 mm 

 Gyroteodolit – směr do 1 mgon (3 strany na každý 

tubus dle analýzy) 

 

A když všechno dodržíme, jak by měla vypadat proráž-

ka? 

Apriorní přesnost 0.3 mgon, 2+2ppm  (Leica 1201), 

ZVS na povrchu do 5 mm 

A jak jsme dopadli: 

V době psaní článku jsme měli vyrovnané bodové pole 

po prorážce na úseku BRE1 (Vypich) – Veleslavín 

(cca 2 km), zde jsme dosáhli příčnou odchylku 17 mm 

a podélnou odchylku 5 mm. Očekávané hodnoty byly 

44 resp. 46 mm. 

 

A nyní podrobněji k našim hlavním úkolům: 

O zajištění ražby se starají dva směnoví geodeti, kteří 

mají na starost zajištění nepřetržité navigace TBM. Ta je 

realizována pomocí systému fy. VMT. Kontinuální měření 

polohy TBM provádí motorizovaná TC umístěná na kon-

zoli. Data vyhodnocuje počítačový systém,  který 

s využitím dalších hodnot (z inklinometrů, počáteční polo-

hy TBM a úhlu dopadu laseru na terč) určuje polohu vůči 

projektu. Problémem navigace jsou, jak směrové a sklono-

vé poměry trasy (nutno posouvat TC každý den), tak 

i  tísněné podmínky na stroji a refrakce (veliké teplotní 

rozdíly). 

 Dalším úkolem je kontrola postavených kroužků 

(tybinků). Výstupem jsou pak profily hotového díla 

v požadovaných intervalech. 

 Všechna tato činnost by neměla smysl bez budová-

ní sítě ZVS a PVS, kdy  je třeba postupovat stejně rychle,  

jak postupuje samotné TBM. Při špičkových výkonech 

bylo dosaženo přes 600 m za měsíc. Při vzdálenosti bodů 

 dQ – příčná složka  dS – podélná složka  

S gyroteodolitom jáma E2  47 mm  54 mm  

S gyroteodolitom Dejvická  59 mm  15 mm  

 dQ – příčná složka  dS – podélná složka  

Bez gyroteodolitu jáma E2 93 mm  104 mm  

Bez gyroteodolitu Dejvická 121 mm  17 mm  

Analýza prorážky úsek šachta BRE1 – jáma E2 
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ZVS cca 75 m měříme 2x týdně na jednom tunelu. Proto-

že budujeme definitivní ostění  před prorážkou, je nutno 

dosahovat vysoké přesnosti již během ražby, a proto bu-

dujeme trojúhelníkovou síť s velkým počtem nadbyteč-

ných měření. Bohužel není možné zastavit ražbu po dobu 

měření (cca 3 h), tak jsme nuceni se vyrovnávat s vysokou 

prašností a pohybem vozů dovážejících materiál na čelbu. 

 Velikým pozitivem  je, že investor provádí průběž-

nou kontrolu bodů během ražby. 

Ještě bychom rádi připomenuli legislativu, která je 

pro nás závazná. Mimo jiné se jedná o zákony: 

 Zákon 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného 

bohatství „Horní zákon“ 

 Zákon 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách 

a státní báňské správě 

 Vyhláška 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci 

při hornické činnosti a některých činnostech provádě-

ných hornickým způsobem 

 Zákon 200/1992 Sb. o zeměměřictví 

 Vyhláška č. 55/1996 Sb.  o požadavcích k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při činnosti prováděné hornickým 

Literatura: 

 Interní dokumenty MTS 

 Dokumentace štítu č. 609, 610 zpracované firmou Her-

renknecht 

 Analýza prorážky (Angermeier Engineers s.r.o.) ■ 

Ing. Štefan Orbán, Jan Mleziva 

GGEODETICKÉEODETICKÉ  PRÁCEPRÁCE   NANA  TUNELUTUNELU  

BBLANKALANKA  --  RAŽENÝRAŽENÝ  ÚSEKÚSEK  KKRÁLOVSKÁRÁLOVSKÁ  

OBORAOBORA  
Tunel Blanka je nejdelší tunelový komplex budovaný 

v současné době v České republice. Způsobem výstavby 

se dělí na ražené a hloubené části. Hloubené úseky jsou 

betonovány v připravených jámách a po provedení izolací 

jsou tunely zase zasypány. Výstavba ražených tunelů, 

probíhá postupně od připravených zajištěných portálových 

stěn za použití trhacích prací. Po odtěžení horniny je vyra-

žený profil zajištěn stříkaným a později i litým betonem. 

Pro zrychlení postupu výstavby se razí ze dvou míst proti 

sobě s následnou prorážkou budovaných úseků. Nejdelší 

ražený úsek Blanky je dlouhý přes 2200m a to při požado-

vané přesnosti prorážky v řádu maximálně pár desítek 

milimetrů, představuje zvýšené požadavky na přesnost 

prováděných geodetických prací. 

V současné době jsou již tunely převážně hotové 

a bude instalována vnitřní technologie, pokládány vozov-

ky, prováděny povrchové úpravy. Pouze některé krátké 

úseky hloubených častí nám chybí částečně dobetonovat. 

Jsem mile překvapen, že se tak velký počet geodetů 

zajímá o technické zajímavosti a vytyčovací práce na této 

stavbě. Jsem rád, že Vás mohu s výstavbou seznámit 

a v následujících řádcích se pokusím  přiblížit posledních 

pět let práce týmu geodetů z divize 5 Metrostavu a.s. 

 

Příprava základního bodového pole, 

výpočet chyby z prorážky s následným 

zvážením metody měření při vedení ražeb. 

Matematické zadání projektu: 

Základní bodové pole je tvořeno na každém portálu 

a v jeho blízkosti trojúhelníkovou sítí čtyř až osmi bodů 

s nucenou centrací, převážně pilířů, s osazenou výškovou 

nivelační značkou. Polohově se bodové pole mezi portály 

propojuje GPS měřením s vlastním transformačním klí-

čem, a jednotlivé body mezi sebou měřením v řadách 

a skupinách. Pro výškové provázání se používá přesná 

nivelace a systém je považován polohově i výškově 

za místní, blízký JTSK. Přesnost takto vzniklé sítě, dosa-

huje po vyrovnání všech směrů a provázání, střední chyby 

v poloze i výšce ±3mm. 

Dalším krokem, který je prováděn před začátkem ra-

žeb, je výpočet předpokládané chyby z prorážky. Ten vy-

chází z konfigurace základní vytyčovací sítě, délky tunelu, 

trasových parametrů, velikosti profilu, přesnosti použitého 

přístroje, systému měření (počty řad a skupin). Dále má 

na výpočet vliv případné měření gyrotheodolitem 

pro usměrnění některých stran v průběhu výstavby. 

Pro ražený tunel Královská obora byl výpočet zadán 

na ČVUT a pro chybu z prorážky bylo předloženo několik 

hodnot. Maximální chyba při nepříznivém čerpání všech 

nepřesností činila až 90mm, střední chyba prorážky 50mm 

a předpokládaná chyba při použití gyrotheodolitu, byla 

výpočtem stanovena na 35mm. Jelikož projektová doku-

mentace počítala se stavební nepřesností 50mm, do které 

jsme se museli vejít i my geodeti, nebyl počáteční výhled 

pro směrové a výškové vedení ražeb úplně příznivý. Bylo 

nutné provést další zpřesnění metody, a to využitím štoly. 

Ta byla jako geologický průzkum ražena s předstihem 

několika let ve zhruba polovině projektované trasy budou-

cího tunelu. Její větrací šachty ve Stromovce nám poslou-

žily k provážení a tím i k propojení vytyčovací sítě s po-

vrchem. Po tomto zpřesnění jsme se dostali na zhruba 

poloviční hodnoty uváděné ve výpočtu chyby z prorážky. 

Třetím krokem, který je nutné provést před prvním 

vytyčením obrysu tunelu na portálovou stěnu, je matema-

tické zadání projektu do používaných programů. Při raž-

bách dlouhodobě využíváme přístroje Leica se speciální 

profesní programovou aplikací vytvořenou pro výstavbu 

tunelů. Geodetické práce probíhají od zadané trasy, 

na hodnoty staničení, kolmice a výšky, kdy souřadnice 

Y,X a Z se používají pouze k připojení stanoviska. Polo-

hová trasa se zadává parametry prvků přímá, kruhový 

oblouk, přechodnice a výšková dle parametrů zakružova-

cích oblouků navazujících na konstantní spády. Na takto 

zadanou trasu se matematicky „nasadí“ kruhový profil 

složený z několika různě dlouhých obloukových segmentů 

o rozdílných poloměrech, tak jak je definováno projekto-

vou dokumentací. Měřené podrobné body jsou pak vyhod-

nocovány v prostoru vůči tomuto teoretickému profilu 

jako plus mínus odchylky v rovině kolmé na zadanou tra-

su. 

 

Směrové a výškové vedení díla, prorážka a 

použité přístroje: 

Základní bodové pole na portálech je dle postupu ra-

žeb rozvíjeno jako síť bodů, kdy z každého jsou viditelné 

dva další vpřed i vzad a osazovány jsou střídavě vlevo 

i vpravo. Vzniká nám kompaktní síť bodů, kdy se 
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na všech měří osnova na sousední body minimálně 

ve třech řadách a skupinách. Jelikož nelze do dna tunelu 

v průběhu výstavby nic stabilizovat, jsou používány odní-

matelné konzole s nivelačním čepem. Ty zaručují stejnou 

polohu a výšku středu centračního talíře a čepu při každé 

instalaci a navíc umožňují i stabilní osazení totální stani-

ce . 

Tato síť se každých přibližně 500m ražeb kompletně 

přeměřovala. Měření probíhalo za vyloučení trhacích pra-

cí a veškeré stavební dopravy. Prováděli jej dvě nezávislé 

skupiny geodetů současně v jeden den. Výsledky byly 

vyrovnávány každou skupinou zvlášť. Použité programy 

se liší a každý využívá jiný způsob vyrovnání, a to metody 

nejmenších čtverců a dynamického vyrovnání. Při využití 

průzkumné štoly s možností propojení měření větrací 

šachtou na povrch, dosahovala shoda výsledných souřad-

nic hodnoty maximálně do ±3 až 4mm polohy i výšky. 

Výsledný směrník mezi dvěma nově určenými body co 

nejblíže čelby tunelu byl ještě kontrolován gyrotheodoli-

tem. Výškově se určily nivelační čepy na konzolách přes-

nou nivelací a výškovým dynamickým vyrovnáním. 

Po prorážce tunelu a následném měření, byly zjištěny 

hodnoty, 10mm v příčném směru, 7mm v podélném směru 

a 7mm ve výšce což předčilo očekávané výsledky a pů-

vodní předpoklad. Musím říct, že i dvojnásobné hodnoty 

by byly dostačující a nebránily by spokojenosti. 

Pro směrové a výškové vedení ražeb byly použity pří-

stroje Leica TCRA 1201. a nivelační přístroj Lei-

ca NA 3003. Na vedení ražeb se kromě nás geodetů z di-

vize 5, podílela také zásadní měrou firma Angermeier 

Engineers, s.r.o. a firma CCE Praha, s.r.o. 

 

Geodetické práce prováděné při ražbě 

tunelu: 

Jednotlivé stavební činnosti se neustále opakují. Jako 

první se provede navrtání čelby pomocí vrtacího vozu 

a  naládování“ trhavinou s následným odpalem. Odtěží se 

hornina, postaví ocelový rám BTX se sítěmi a vyražený 

úsek se zastříká betonovou směsí s urychlovačem tuhnutí. 

Na každé této činnosti kromě těžby, se geodeticky podílí-

me, proto je třeba mít v tunelu kvalitní a hustě rozmístně-

nou podrobnou vytyčovací síť. Ta je tvořena pěticí plasto-

vých hranolů v profilu tunelu umístěných každých cca 30 

až 50 metrů. Určuje se ze základní vytyčovací sítě ve 

dvou řadách a každý bod se zároveň určuje z více stanovi-

sek. Na podrobnou síť se vždy připojujeme protínáním 

zpět s co nejvyšším počtem orientací ve vhodné konfigu-

raci. 

Pro nás přijde jako první na řadu navigace vrtacího 

vozu pomocí přímkového laseru. Po najetí na čelbu tunelu 

si osádka umístí na vrtací lafetu do přesně daných míst 

dva záměrné terče a urovná jejich středy do směru laseru. 

Výpočtem ze směrníku paprsku vůči zadané výškové 

a polohové trase, směru lafety s terči a údaji o staničení 

na kterém se bude vrtat se vůz naviguje s přesností 

do 13 cm. V databázi vrtacího vozu je vybráno vrtné sché-

ma, které určuje směr vrtů dle projektovaného obrysu rov-

noběžně s trasou tunelu a na základě geologie, i počet 

vývrtů pro následné vrtání a ládování. Pro nás to znamená 

pravidelné přesazování laseru a určování nového směrníku 

paprsku. V kanceláři pak vytváření vrtných schémat , kte-

ré je konzultováno s požadavky stavby. Na jejich tvorbu 

a navigaci je dodáván program od výrobce vozů Atlas 

Copco, který dokáže zpětně vygenerovat podrobnou odpa-

lovou zprávu o každém vývrtu, přesnosti najetí na danou 

pozici a jeho skutečnou vrtanou délku. 

Po odtěžení horniny je kontrolován tvar výrubu a usa-

zen ocelový rám. Po připojení totální stanice na čelbě tu-

nelu je měřen tvar horniny. Vyhodnocením ve stroji je 

provedena kontrola dodržení projektované tloušťky bu-

doucího stříkaného ostění. Pokud tomu tak není, provede 

se dočištění výrubu strojní technikou na požadované hod-

noty a pak je teprve možné vytyčit, usadit a zaměřit ocelo-

vý rám o váze 600kg. Usazení provádí personál manuálně 

z košů obslužných plošin na základě pokynů geodeta a to 

s výslednou přesností usazení maximálně ±30mm. Rámy 

jsou od sebe vzdáleny od 0,80m do 2,25m dle geologic-

kých podmínek. Činnost se opakuje 3-6krát denně 

na obou tubusech v nepřetržitém 24 hodinovém provozu. 

Ke každému tzv. postupu je následně vyhotoven výstup 

geodetického zaměření výrubu a rámu včetně odchylek 

od projektované polohy a výsledek slouží jako dokumen-

tace skutečného provedení. 

Na úseku Královská obora, včetně vzduchotechnic-

kých objektů, bylo takto za 4 roky ražeb usazeno přes 

4000 ocelových výstužných prvků, což znamená více 

než 11000 výjezdů geodeta. Profil tunelu totiž není ražen 

najednou, ale ve třech výškových úrovních, kdy prostřední 

je ražena navíc na dvě poloviny a až ve dně dojde 

k celkovému propojení a uzavření profilu. 

Závěrečným geodetickým úkonem na ražbách je za-

měření ostění s hustotou měřených bodů 1m x 1m, ke kte-

rému je využíváno programu automatické profilace 

v totální stanici. Pro přesnější vyhodnocení je ostění také 

skenováno specializovanou firmou. Výsledky pak slouží 

k výpočtům kubatur, ploch a v případě zásahů ostění 

do profilu i jako podklad pro jeho úpravu před stavbou 

definitivní obezdívky. 

Pokračování příště.■ 

Tomáš Kárník  

SSUDOKUUDOKU  

Zdroj: sudokuonline.cz 

http://sudokuonline.cz/stredni.html
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SPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEKSPOLEČENSKÝ KOUTEK   

Jménem redakce a všech důlních 
měřičů a geologů přejeme 

oslavencům a jejich rodinám pevné 
zdraví a mnoho úspěchů do dalších 

60 

13.4.1952 Ing. Jiří Hartman (SUBTERRA, a.s.) 

24.4.1952 Ing. Josef Štáf (důchodce Ostrava) 

LLETNÍETNÍ  SALÁTSALÁT  SS  TUŇÁKEMTUŇÁKEM  
Horké dny nám přináší změnu v jídelníčku a obyčej-

ně nemáme pomyšlení na vepřo-knedlo-zelo. Jsou ale 

jedinci, kteří mají silné žaludky a jsou schopni „zbaštit“ 

vše. Proto Vám přináším recept na salát s tuňákem, kde 

najdete i zeleninu a váš žaludek bude potěšen, že dostane 

zdravou a lehkou stravu a nebudete lapat po dechu, když 

jej sníte. Nyní se pustíme do přípravy. Budeme potřebovat 

hlavně kvalitní těstoviny. Nechceme si přeci zkazit chuť 

rozvařenými nudlemi, jak je známe ze školních jídelen. 

Výborné jsou například italské těstoviny a k tomuto salátu 

se hodí nejlépe Farfalle, které jsou ve tvaru motýlků. Ná-

zev je odvozen od italského slova Farfalla (motýl). Vznik 

těchto těstovin se datuje až do roku 1500 do Lombardie 

a Emilie-Romagna v severní Itálii. Farfalle se vyrábí 

v několika velikostech, ale všechny ve tvaru motýla.  Vět-

ší  farfalle jsou známé jako farfallone, zatímco  miniaturní 

verze pod názvem "farfalline". V našem salátu můžou být 

velké i malé a to podle chuti.  

 Ingredience: 

 500 g těstovin ve tvaru motýlků, 2 – 3 konzervy tuňá-

ka v oleji, olivový olej 

 ¾ bal íčku mražené  ze leniny 

„Mochovanka″ (jemně krájená a křupa-

vá) 

 4 ks jarní cibulky, 1 červenou kapii, 

2 bílé papriky, 10 cm cukety, zelenou 

petržel 

 5 ks sterilovaných okurek cca 5 cm 

 3 natvrdo uvařená vejce 

 Příprava: 

Těstoviny vsypeme do vroucí osolené vody (100g těsto-

vin / 1 litr vody). Přidáme lžičku rostlinného oleje a lžič-

ku curcumy – těstoviny budou krásně žluté. Vaříme pod 

pokličkou na mírném plameni 12-14 minut, občas pro-

mícháme. Mraženou zeleninu dáme vařit na 10 minut 

do jemně osolené vody, pak scedíme. Vývar nevylévej-

te, můžete jej dát do polévky.  Dále na rozehřátou pánev 

dáme trošku olivového oleje, na to nakrájenou bílou 

cibulku a pak postupně přidáváme na malé proužky či 

kostičky nakrájenou papriku, cuketu a nakonec zelenou 

cibulku. Zeleninu přidáváme postupně, podle rychlosti 

měknutí. Zelenina nesmí být uvařená, musí křupat. Po-

kud máme takto vše připraveno, pustíme se do přípravy 

samotného salátu. Do skleněné mísy dáme uvařené těs-

toviny a „mochovanku″, konzervy tuňáka i s olejem, 

nakrájené okurky a vejce. Nakonec přidáme z pánve 

směs zeleniny. Výborné je do salátu přidat zelenou petr-

žel. Promícháme, podle chuti přisolíme (tuňák je slaný, 

takže soli vážně málo nebo vůbec), opepříme a po hodi-

ně odležení v chladničce můžete podávat. Ozdobíme 

bazalkou, petrželkou, červenou sterilovanou kapií nebo 

pažitkou. Podle toho, co máte po ruce. 

Přeji Vám všem dobrou chuť, D. Sládková  

50 

16.5.1962 Ing. Jiří Parma (Keramost, a.s., Most) 

40 

26.4.1972 
Ing. Eva Jiránková, Ph.D. (VŠB-TU 

Ostrava) 

55 

28.5.1957 Ing. Martin Vrubel, Ph.D. (SD, a.s.) 

45 

17.6.1967 
Šárka Coufalová (SD, a.s., Doly Nástup 

Tušimice) 


