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Anotace  

V tyhle práci sem se snažil stručně přiblížit současný trend geodetických prací v 

oblasti tunelárstva využíváním nejmodernějších totálních stanic jako i softwarového 

vybavení. Práce popisuje Norsko tunelovací metodu a následné geodetické práce pro její co 

nejefektivnější využití. Podnět pro diplomovou práci bilo moje působení na projektu cestního 

tunelu na Islandu. 

Klíčová slova: Leica, TMS, laser 

 

 

Annotation 

 In these work here trying to briefly introduce the current trend of geodetic work in the 

field tunneling use of modern total stations as well as software  installations. The work 

describes Norvey tunneling method and the subsequent surveying work for its most effective 

use. The motivation for my thesis noticeable effect on projekte road tunnel in Iceland. 
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Úvod 

Island je země známá jako Země ohně a ledu, o čem jsme se mohli přesvědčit i na 

vlastní kůži. Podmínky, při nichž bylo nutné uskutečňovat geodetické práce se jen těžko 

dají srovnávat s těmi našimi. Na Islandu se říká jedno přísloví: "Zdá se Vám, že je ošklivé 

počasí? Počkejte 10 minut a bude ještě horší." My jsme se tom důkladně přesvědčili, 

zejména při měřeních provedených na povrchu. 

V této práci bych se chtěl hlavně věnovat připojovacím a orientačním měřením 

během ražby tunelu samotného jakož i vzpomenout technologie a pracovní postupy, které 

jsme uplatňovali při samotné ražbě tunelu. Problematiku orientační ražby jakož i vyrovnání 

sítě tunelu bych chtěl blíže přiblížit v části teoretické. V praktické části bych se chtěl 

hlavně zaměřit na vedení ražby pomocí laseru, jakož i na realizaci samotných měření. 

 Cílem diplomové práce bylo přiblížit realizaci geodetických prací při výstavbě 

silničního tunelu v jiných zeměpisných šířkách než našich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ján Trgiňa: Geodetické práce při ražbě silničního tunelu Oshlid na 

Islandu 

 

2010 Stránka 2 

 

1. Tunel Oshlid  

 Silniční tunel Oshlid se nachází na severozápadě země jen kousek od polárního 

kruhu. S podmínkami jaké mě čekali na této stavbě jsem se setkal poprvé ve svém životě, 

což bylo více než motivující pro co nejlepší prezentaci mé práce v této oblasti geodézie. 

Tento tunel představoval velký přínos pro místní obyvatele, protože cesta podél pobřeží si 

již vyžádala dost lidských obětí a její stav se z roku na rok zhoršoval, což vyústilo do 

stavby tohoto tunelu (Obr. 1.1.1.). 

 

Obr. 1.1.1. Poloha tunelu Oshlíd 

Samotný tunel byl realizován Norskou tunelovacou metodou (NTM), která se 

používá při rozpukaných horninách. Tato metoda nám dovoluje postupy při ražba od 5 do 8 

metrů, což představuje rychlý postup ražby. NTM byla vyvinuta ve Skandinávii. Tato 

metoda se porovnáním tunelování v Evropě začala používat později, ale o to intenzivněji. 

Řidší doprava dovoluje stavět tunely s menším průřezem a geologické podmínky jak jsme 
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zmínili, dovolují rychlejší postupy. Norskou tunelovacou metodou byl vybudován i nejdelší 

suchozemský tunel na světě Aurland - Laerdal o délce 24 500 metrů, který byl uvedení do 

provozu v roce 2000. Tunelování probíhá v tvrdých a netlačivých horninách. Výhody NTM 

oproti Nové rakouské tunelovacej metodě (NRTM) jsou převážně finance. Úspornost se 

odráží především v rozdílných geologických podmínkách. Dokud NRTM, která vzešla z 

alpských podmínek, překonává tiskopisy a bobnaté horniny u kterých je nutností a běžnou 

součástí technologických postupů observace měření, u NTM nám tato měření nejsou nutné. 

Další úsporou je absence sekundárního ostění a hydroizolačních technologií, které navazují 

na sekundární ostění. U NTM se využívá sekundární ostění pouze v poruchových zónách. 

Mezi rozdílnosti a také úspory se počítá i absence ocelových výztuh. Ty se při NTM také 

používají jen při zhoršených zónách. Zajištění primárního ostění je realizováno pouze ze 

stříkaného betonu a kotev. NTM sešla ze zkušeností při ražbě téměř 5000 km ve 

Skandinávských podmínkách. Pro cenový rozdíl, který jsem zmínil, nazýváme tunely 

ražené pomocí NTM i jako nízko nákladové tunely. 

Při samotné realizaci tunelu Oshlid nás zastihly všechny problémy s NTM, což 

výrazně zpomalovaly postup prací. Největší problémy oproti plánováním přepočtem 

představovala změna geologie, která se neshodovala s geologickým průzkumem. Avšak a 

tyto podmínky byly překonány a nic nebránilo k úspěšnému proražení tunelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ján Trgiňa: Geodetické práce při ražbě silničního tunelu Oshlid na 

Islandu 

 

2010 Stránka 4 

 

2. Vytyčovací síť pro stavbu raženého tunelu 

Při geodetických měřeních prováděných v dopravním stavebnictví se kladou 

nároky na zvýšenou přesnost vytyčovacích prací. Přesnost měření dosáhneme 

vybudováním vhodné vytyčovací sítě. Tvar vytyčovací sítě závisí od podmínek, jako jsou 

členitost terénu, technologický postup výstavby a v konečném důsledku také od zvolené 

měřičskými metodami. Přesné měření nám zajistí vybudování vytyčovací sítě ve tvaru 

trojúhelníkového řetězce. Během realizace projektu budeme využívat námi vytvořenou 

vytyčovací síť (Obr. 2.1.1.). Samotné geodetické měření při výstavbě tunelů se neliší od 

měřicích metod, které uplatňujeme při vytyčování různých stavebních děl. Samotná 

realizace stavebního díla je z hlediska podmínek pro výstavbu náročnější, proto se kladou 

zvýšené požadavky pro vytyčovací práce. Vytyčování tunelů nám závisí na směrových 

poměrech tunelu a jeho celkové délky, ale samozřejmě i od metody technologie výstavby. 

Faktor metody použité technologie výstavby zohledňujeme hlavně při tunelech ražených, 

avšak tento faktor zohledňujeme i při tunelech hloubených, hlavně při propojení hloubení 

tunelu s ražení tunelů. Vytyčování stavebního objektu sestává z vytýčení prostorové polohy 

a podrobného vytyčování. Ke stabilizaci hlavních pilířů vytyčovací sítě použijeme vhodné 

materiály, které na pevno osadíme pro přesné určení jejich polohy. Mezi sousedními body 

musí být zajištěna oboustranná viditelnost.  

 

Obr. 2.1.1. Poloha bodů hlavní vytyčovací sítě 
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Podle požadavků na přesnost by měla vytyčovací síť splňovat minimální kritéria 

pro II. třídu přesnosti. Při určování výšek musíme splňovat kritéria pro přesnou nivelaci. 

Požadavky na kvalitu a přesnost vytyčovacích a kontrolních prací jsou dány technickými 

normami. 

Po provedení všech měření pro určení vytyčovací sítě se řádně vyhotoví technická 

zpráva, která bude obsahovat podrobný popis průběhu měření s čísly měřených bodů a 

jejich výslednými souřadnicemi ve tvaru XYZ, geodetické údaje a přehled geodetických 

bodů vytyčovací sítě. Výsledný opery se odevzdává zhotoviteli díla pro další kontinuitu 

geodetických prací. 

2.1. Polohová a výšková vytyčovací síť  

Pro realizaci projektu, jeho přenesení do terénu a správné umístění objektů celé 

stavby a jejích částí je nezbytné zřídit vytyčovací síť. Tvar sítě se řídí hlavně druhem a 

rozsahem stavby. 

V nejjednodušších případech je síť představována spojnicí dvou pevných bodů. Je 

nutné si uvědomit, že dva nezajištěné body nezajišťují danou úsečku trvale. Při ztrátě, nebo 

posunu jednoho z bodů je zničení celý vytyčovací systém. Proto body takové sítě 

zajišťujeme buď souřadnicemi ve známém souřadném systému, nebo zajišťovacími body, 

zpravidla na jejich prodloužené spojnici. Nejčastěji se používají oba způsoby zajištění 

současně. 

Při směrových staveb tvoří vytyčovací síť polygon, spojující pevné body osazeny 

podél vytyčování objektu. Na takovouto síť jsou navázány všechny hlavní směrové a 

ostatní důležité body objektu. Je podstatné, aby byly polygony připojeny k trigonometrické 

síti. Tím je jednoznačně určena jejich poloha a ověřena jejich přesnost. Délky stran 

polygonu závisí na konfiguraci terénu a druhu vytyčování objektu a pohybují se v rozmezí 

od 50 až do 300 metrů. Zkrácení délek polygonový stran asi na 80 metrů znamená vyšší 

náklady na stabilizaci, ale zjednodušují měření délek na potřebnou přesnost a hlavně 
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vytyčení stavebního objektu. Také zničené body je jsou snadněji nahraditelné. Zauzlené 

polygonové tahy představují plošnou vytyčovací síť a dobře se osvědčily při výstavbě měst. 

Pro rozsáhlou průmyslovou výstavbu se téměř výhradně používá místní pravoúhlá 

síť, která je pro projekt a jeho realizaci velmi výhodná. Pravoúhlá síť, jejíž osy jsou 

rovnoběžné s hlavními osami budované stavby se skládá z delších nebo kratších řad 

pevných bodů se stejnými souřadnicemi x, nebo y. Body jsou zvoleny tak, aby nebyly 

zničeny výstavbou a aby nebyla znemožněno viditelnost mezi body během výstavby. Body 

musí v dostatečném počtu pokrývat celé staveniště. Taková síť se odvozuje nebo přímo 

navazuje na státní trigonometrickou síť. 

Speciální trojúhelníkové sítě vysoké přesnosti se vytvářejí při vytyčování složitých 

inženýrských a průmyslových staveb, nebo k pozorování posunů objektu. 

Na území naší republiky se nachází soustava výškových bodů, které byly převzaty 

z Československé jednotné nivelační sítě. Přesnost těchto bodů je vysoká a plně vyhovuje i 

dnešním potřebám přesnosti při stavebních pracích.  

Nadmořské výšky nivelačních bodů byly vypočteny dvou výškových systémů a to 

systém Jadranský, jehož výška byla odvozena od nulového horizontu střední hladiny 

Jaderského moře v Terstu v Itálii. Druhý výškový systém pocházel od nulového horizontu 

střední hladiny Baltského moře v Kronštadtu v bývalém SSSR a nazýváme ho baltský 

systém po vyrovnání zkratka Bpv.  

Síť výškových bodů je základem pro výškové umístění všech objektů stavebního díla. 

V prostoru stavby se vytvoří řídká síť základních výškových bodů umístěných tak, aby byla 

zachována jejich stálost po celou dobu výstavby stavebního díla.  

Z těchto bodů se odvodí celá výšková vytyčovací síť a z těchto bodů se vychází i při revizi 

výškové sítě. Síť se naváže na body státní nivelace. Při navazování na státní nivelační síť je 

nutno ověřit stabilitu propojovacího bodu kontrolou převýšení minimálně mezi třemi 

sousedními body. Výškový systém lokální se povoluje jen výjimečně.  

Výšky hlavních výškových bodů určujeme velmi přesnou nivelací, ostatní body výškové 
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sítě určujeme přesnou nivelací s přesností ± 2 až 3 mm. Výšky pomocných bodů se určují 

nacentimetry.  

  Hustota výškových bodů v průmyslové části výstavby je ve vzdálenosti asi 100 

metrů, ostatních částech asi 200 m a u liniových staveb je to až 300 m. V kopcovitém 

terénu se vzdálenost výškových bodů zkracuje.  

 Při bodech, které jsou stabilizovány trubkami se musí počítat s kolísáním výšky 

během roku (zima - jaro) o 1 až 2 cm, ve výjimečných případech to může být až 5 cm.  

Vytyčovací síť pro projekt Tunelu Oshlid byla vytvořena v souřadném systému 

ISN93. Síť ISN93 byla vybudována v roce 1993 za pomoci německých geodety. Síť měla 

119 referenčních stanic s průměrnou vzdáleností mezi stanicemi 40 km (Obr. 2.1.1.).  

 

Obr. 2.1.1. Rozdělení referenčních stanic sítě ISN93 

 

Parametry sítě ISN93  (Obr. 2.1.2. ):  

- Lambertovo komformné kuželové zobrazení  

- 1st Standard parallel φl: 64 ° 15 '00 "N  

- 2nd Standard parallel φu: 65 ° 45 '00 "N  

- Centrální meridián λ0: 19 ° 00 '00 "W  
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- Latitude of Grid Origin φb: 65 ° 00 '00 "N  

- False Easting E0: 500 000.0m  

- False Northing Nb: 500 000.0m  

- Elipsoid GRS80 

 

Obr. 2.1.2.  Zobrazení parametru sítě ISN93 

 

Nakolik je Island země, která leží na rozhraní dvou zemských desek (americká a 

evropská), které se osa sebe vzdalují je logické, že i samotný ostrov se zvětšuje. Tento 

posun je asi 2cm za rok. Po deseti letech po vytvoření sítě ISN93 se přepočty zjištěn rozdíl 

20 cm mezi východním a západním pobřežím. V blízké budoucnosti bude prioritou 

islandských zeměměřičům proměřit síť, aby zajistily přiměřenou přesnost na celém území. 

ISN93 není zdaleka jediný systém, který se na Islandu využíval.  

Polohové a výškové sítě na Islandu se začaly naplno používat v roce 1900 až 1902, kdy 

byly stanoveny tři základnice, a samotná síť dostala název Reykjavík 1900. Další 

významný krok pro vybudování sítí na Islandu přišel po druhé světové válce, jelikož na 

Islandu bylo vybudováno vojenské letiště s mezinárodním charakterem. Letiště bylo pod 
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správou NATO a to vyžadovalo propojení amerického a evropského kontinentu triangulaci. 

Tak vznikl nový souřadnicový systém Hjörsey55, který plně nahradil zastaralé 

souřadnicový systém Reykjavík 1900. V roce 1992 v důsledku tektonických procesů 

(erupce sopky) přišlo nařízení pro vybudování komplet nové 3D sítě, která dostala název 

ISN93. 

2.2. Umístění a stabilizace bodů vytyčovací sítě 

Umístění hlavních vytyčovacích bodů pro realizaci geodetických měření nám 

představuje položení pevných základů pro další měření. Body vytyčovací sítě musí být 

budovány na stabilním podloží. Polohu hlavních bodů vytyčovací sítě volíme vhodným 

trigonometrické rozložením v terénu. Poloha bodů nám zohledňuje umístění projektu v 

terénu pro maximální využití vytyčovací sítě. Vhodným umístěním hlavních bodů 

vytyčovací sítě částečně eliminuje problémy, které nám mohou vznikat v budoucnu, jak 

obrostlý terénu porostem. Pro dosažení optimálních výsledků při určování trasy raženého 

tunelu volíme rozmístění hlavních bodů vytyčovací sítě ohledem na celkovou délku 

realizovaného projektu. Orientace mezi jednotlivými body vytyčovací sítě by měla být 

větší než celková délka raženého tunelu. Při nedodržení této podmínky se nám snižuje 

přesnost vytyčovacích prací při usměrňování trasy raženého tunelu. K této problematice se 

podrobněji věnovat v následující kapitole. 

Stabilizaci hlavních bodů vytyčovací sítě jsme provedli obetonováním pilířů, které 

byly vsazeny do vyhloubené jámy. Pro nejlepší stabilizaci pilířů je nejideálnější jámu 

vyhloubit do tzv. zdravého podloží, které po propojení obetonováním pilíře vytvoří pevní 

základ a výbornou stabilizaci pilíře. Takový druh stabilizace nazýváme i trvale těžká 

stabilizace (Obr. 2.2.1.)  
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Obr. 2.2.1. Stabilizace bodu 

 Samotný pilíř nám tvoří ocelová trouba s průměrem 20 centimetrů na konci, jejíž 

je upevněna ocelová deska, uprostřed níž je vyvrtána díra pro uchycení teodolity. Pro co 

nejdelší využitelnost pilířů je vhodné pilíře ochránit nátěrem, který nám prodlužuje jejich 

životnost. 

 

Obr. 2.2.2. Stabilizovaní pilíř před portálem 
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V našem případě jsme polohu hlavních bodů vytyčovací sítě určovaly metodou 

GPS, kterou jsme doplnili terestetickími měřeními kde pro lokální konfiguraci terénu 

nebylo možné použít metodu měření GPS. Samotné měření se provádělo kombinací měření 

dvojfrekvenčními GPS přístroji firmy Trimble (Obr. 2.2.3.) a elektronickými totálními 

stanicemi firmy Leica typ TCRA 1201 +. Výškové měření se realizovaly pomocí nivelační 

soupravy a byla připojena na bod státní nivelační sítě, který se nacházel v blízkosti 

stavebního díla. Síť byla připojena polohově na body polohové sítě dodané od investora. 

 

Obr. 2.2.3. GPS sestava TRIMBLE 

GPS měření sestávaly z měření pomocí čtyř přístrojů. V síti se všechny body 

zaměřili statickou metodou. Každý bod PBPP byl určen alespoň ze dvou nezávislých 

vektorů. 

Terestrické měření byly prováděny pomocí elektronických totálních stanic Leica 

TCRA 1201 + (Obr. 2.2.4.) v stabilizovaných atmosférických podmínkách. 
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Obr. 2.2.4. Totální stanice LEICA 1200+ 

 

 Úhly byly měřeny ve dvou skupinách, šikmé délky byly měřeny oboustranně 

vždy třikrát. Měřeny délky byly přímo přístrojem redukovány na vodorovnou délku. 

 

Obr. 2.2.5. Měření v terénu při vyrovnání sítě 

Zpracování měření jsme rozdělili na zpracování měření metodou GPS a 

zpracování terestetických měření pomocí elektronické totální stanice. Měření GPS jsme 

vyhodnocovali pomocí softwaru od firmy Leica. Terestrické měření se vyhodnocovány 
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pomocí programu Leica Geo Office jakož i českého programu Groma . Odhad souřadnic 

všech bodů provedl pomocí metody nejmenších čtverců. Takový odhad směrodatných 

odchylek souřadnic bodů nepřesahoval hodnotu 15mm. Absolutní poloha a orientace sítě v 

souřadném systému ISN93 je dána souřadnicemi a výškami daných bodů. Tyto body jsme 

považovali za fixní body s nulovými disperzemi. Aby bylo splněn kvalitativní požadavek 

určení bodů PBPP v II. třídě přesnosti, definitivní odhad souřadnic bodů PBPP byl 

proveden s připojením na body dodané polohové sítě. Samotné GPS měření jsme takto 

sedmiprvkovou transformací transformovaly do roviny ISN93, spolu s uvážením průměrné 

lokální měřítka sítě a odhad souřadnic byl proveden metodou nejmenších čtverců. Tak isto 

se metodou nejmenších čtverců odhadnuty i výšky bodů. 

2.3. Návrh sledování stability vytyčovací sítě během výstavby 

Během výstavby dochází k posunům stabilizovaných bodů, proto je nezbytné body 

vytyčovací sítě podrobovat kontrolním měřením. Tento požadavek nám splňuje návrh na 

sledování stability hlavních bodů vytyčovací sítě. Časový harmonogram pro pozorování 

stability hlavních bodů vytyčovací sítě se sestrojí po zvážení podmínek, které mají výrazný 

dopad na posun hlavních bodů vytyčovací sítě. V tomto případě musíme brát hlavně v 

úvahu podloží, v němž jsou body osazeny. V případě tendence výrazného posunu se hlavní 

body proměřit po jednom měsíci od jejich prvotního zaměření a vyhodnocení. V případě 

výrazného posunu je nutné provést přeměření hlavních bodů, jejichž poloha bylo výrazně 

změněna. V takovém případě můžeme postupovat tak, že body, jejichž poloha byla 

změněna měříme z hlavních bodů, jejichž poloha nebyla změněna. Samotné měření 

realizuje Křížení napřed a měřením ve skupinách. Výšky bodů sledujeme pomocí velmi 

přesné nivelace a přesné nivelace, které můžeme porovnávat s trigonometrickým určením 

výšek bodů. Takové řešení jsme zvolili záměrně kvůli méně časové náročnosti vůči měření 

pomocí metody GPS. Z naměřených hodnot vyhotovíme záznam, který nám slouží pro 

následující srovnání. Po vyhodnocení se měření opakuje znovu po uplynutí jednoho 

měsíce. Po vyhodnocení druhého pozorovacího měření zhodnotíme naměřené rozdíly a 

určíme následující postup. V případě výrazné změny polohy budeme měření provádět 
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každý měsíc, v krajním případě přistoupíme k stabilizaci nového hlavního bodu na jiném 

místě. Při nezměněné poloze budeme provádět kontrolní měření pololetně až do ukončení 

výstavby. 

2.4. Určení podrobných bodů vytyčovací sítě 

Pro zvýšenou přesnost je třeba zahustit bodové pole, tedy v našem případě 

vytyčovací síť. Po vhodném rozmístění zhušťovacích bodů a jejich stabilizaci přecházíme k 

samotnému určení jejich polohy. Při určování polohy zhušťovacích bodů vytyčovací sítě 

vycházíme z hlavních bodů vytyčovací sítě, aby nám vznikla postupnost jednotlivých 

měření. Vhodnou metodou pro zjištění polohy je protínání napřed s trigonometrické 

určením výšek bodů. Tyto body využíváme během našich měření nejčastěji, proto je třeba 

zvolit co nejvhodnější polohu pro co nejširší využití zhusťovacích bodů. Takové 

zhušťování bodů nazýváme podrobná vytyčovací síť. Body podrobné vytyčovací sítě jsou 

napojeny na hlavní vytyčovací síť. Počet podrobných bodů vytyčovací sítě není omezení, 

protože se vytyčovací měření provádějí po plné stavební výstavby a velmi často dochází k 

vynucené, ale i nepovinných likvidaci podrobných bodů vytyčovací sítě. Nucenou likvidaci 

můžeme charakterizovat jako likvidaci bodů podrobné sítě během pracovních postupů z 

důvodu neviditelnosti bodů. Tento problém nám vzniká během izolatérské práce 

primárního ostění, avšak tyto práce probíhají při NTM jen v určitých oblastech s velkým 

průsakům vody. Čili již během profilace primárního ostění můžeme na 90 procent 

odhadnout místa učené na izolaci. Během stabilizace bereme v úvahu výšku vozovky z 

hlediska dalšího použití bodů. Z hlediska ekonomického je vhodnější zvolit levnější 

alternativu použití měřičských terčů pro měření podrobných bodů vytyčovací sítě, z 

důvodu, který jsem zmínil v předchozí větě. V našem případě jsme zvolili fóliové 

reflektory od firmy Leica (obr.2.4.1.). Jejich použití nás omezuje při měření vzdálenosti, 

protože je možné měřit délky do vzdálenosti 180 metrů, což je vzdálenost maximální, 

protože již při opakovaném měření této vzdálenosti se projevují rozdíly ve výsledných 

hodnotách délkových i výškových. Spolehlivá vzdálenost pro splnění požadované přesnosti 

se pohybuje v rozmezí 30 až 120 metrů. 
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Obr. 2.4.1. Fóliový reflektor 

2.5. Přesnost vytyčovacích prací 

Protože se normy pro výstavbu na Islandu nedají srovnávat s našimi, uvádím proto 

naše normy, které se aplikovaly i během výstavby na Islandu (Přesnost vytyčovacích prací 

při liniových stavbách nám udává norma ČSN 73 0422). Stavební objekt jako je ražený 

tunel z hlediska posuzování přesnosti vytyčovacích prací a technologie vytyčování 

zařazujeme mezi stavební objekty liniové, kde převládá jeden rozměr. Trasa je při 

liniových stavebních objektů definována jako prostorová čára, která se skládá ze směrové a 

výškové části. Výšková část se nazývá nivelety, která je zobrazena podélným profilem. 

Hodnocení přesnosti měření a jejich rozbor nám charakterizuje vytyčovací 

odchylka, krajní odchylka, stavební odchylka, střední polohová chyba a střední 

souřadnicová chyba. Jejich definice říkají:  

Vytyčovacia odchýlka je algebrický rozdiel medzi skutočnou a projektovanou 

hodnotou vytyčovanej veličiny. 

Krajná odchýlka je najväčšia dovolená vytyčovacia odchýlka, ktorá sa líši od 

druhu vytyčovaného stavebného objektu.  
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Stavebná odchýlka je rozdiel medzi skutočným a projektovaným rozmerom 

stavebnej konštrukcie. Stavebná odchýlka v sebe zahrňuje odchýlku v rozmere stavebných 

dielov, nepresnosť vyhotovenia a vytyčovaciu odchýlku. V našom prípade sa krajná 

odchýlka pri vytyčovaní  pohybuje v rozmedzí ± 3cm. 

Stredná polohová chyba určuje ju vzťah 22
yxp mmm +=  

Strednú súradnicovú chybu určuje vzťah 22(5,0 yxxy mmm += , kde hodnoty mx 

a my sú stredné chyby súradníc. 

Vytyčovací práce považujeme za nevyhovující, pokud překročí skutečná hodnota 

vytyčovací odchylky hodnotu krajní odchylky. Hodnoty krajních vytyčovacích odchylek 

jsou stanovené příslušnými normami, podle druhu stavebních objektů. 

3. Polohové a výškové vyrovnání sítě tunelu 

 Při celkové délce tunelu nad 5 kilometrů je nejdůležitější věc správně vyrovnaná a 

určená polohová a výšková síť. Pro dosažení co největší přesnosti při vytyčování liniových 

staveb, zvláště při podzemních stavbách je přesnost obzvlášť důležitá. Nejvyšší přesnost je 

dosažitelná vybudováním sítě použitím některé z metod měření úhlů. Námi zvolená av 

praxi nejpoužívanější je metoda měření směrů ve skupinách. Dodržet podmínky pro 

přesnost měření odpovídajícím laboratorní jednotce nebylo v drsných islandských 

podmínkách jednoduché. Hlavní roli hrála náhlá změna počasí, takže naplánovat měření v 

terénní se vůbec nedalo. Zde by se dalo použít heslo "Vždy připraven". Nám z části 

usnadnila měření na portálech pozice pilířů. Připojovací měření se začínalo na pilíři před 

portálem tunelu s dlouhou orientací a dalším připojením na známy bod. Po zvládnutí 

vnějších měření nám už výkyvy počasí nedělali problémy, protože jsme se přemístili do 

podzemí. 
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3.1. Měření úhlů a délek pomocí programu Set of angels 

 Program "Sets of ANGLES" je program od firmy Leica (Obr. 3.1.1.), který se po 

samostatném dokoupení instaluje do totální stanice. Toto měření probíhá buď při plné 

automatizaci, nebo s nutností docilování, takže "Měření úhlů a délek pomocí programu Set 

of angels" je vlastně měření osnovy směrů ve skupinách. Metoda měření osnovy směrů ve 

skupinách nachází využití při budování lokálních sítí. 

 

Obr. 3.1.1. Hlavní menu totální stanice LEICA 1200+ 

 Počet směrů osnovy nesmí přesáhnout počet 8-10. Při čtení na první směr se zvolí 

hodnota blízká nule, aby bylo čtení větší než Kolimační chyba přístroje. Při měření se 

postupuje ve směru číslování limba teodolity. Postupně se změří první, druhý až n-tý směr. 

Všechny tyto prvotní měření provádíme v první poloze dalekohledu a nazýváme je rada 

(skupina). Měření druhé řady provedeme nastavením dalekohledu do druhé polohy a 

nastavením hodnoty blízké 200g na první směr. Postupujeme opačně jako při první řadě, 

čili proti směru číslování Limba. Měření druhé řady dokončíme čtením na první směr 

osnovy. Obě rady nám vytvářejí celek, který nazýváme první skupina (Obr. 3.1.2.). 
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Obr. 3.1.2. Nastavení průběhu měření programu SET OF ANGELS 

 Měření pro druhou skupinu začíná tak jako v první skupině měřením v první 

poloze na první směr a následující postup ve směru číslování Limba. Rozdíl je v tom že 

počáteční čtení prvního směru se nastaví na hodnotu 200g / s + a / s, kde s je počet skupin 

a je rozsah stupnice optického mikrometru. Další postup ve druhé ale i v ostatních 

skupinách je stejný jako v první skupině. 

 Při nárocích pro větší přesnost je třeba dodržovat určité zásady: 

- Je podstatné dobře zvolit počáteční směr. Počáteční směr musí být dobře viditelní a 

signalizaci. Počáteční bod by neměl být bodem zaměřování lokální sítě. 

 - Měřič musí plynule a hlavně ve stejných časových intervalech provádět jednotlivá měření 

pro jednotlivé skupiny. 

 - Body osnovy směrů by měly být rozmístěny rovnoměrně po horizontu, aby nemuselo 

docházet k výraznému přeostřování dalekohledu. Tato zásada se využívá hlavně při 

přesných pracích.  

- Před zahájením měření každé nové skupiny se doporučuje překontrolovat, případně 

opravit centraci a horizontáciu přístroje. 



Ján Trgiňa: Geodetické práce při ražbě silničního tunelu Oshlid na 

Islandu 

 

2010 Stránka 19 

 

 Při současném trendu nám tyto postupy nahrazují elektronické teodolity vybaveny 

příslušným programem Set of angels. Využití programu Set of angels - měření osnovy 

směrů ve skupinách při plné automatizaci přístroje a cílení na terč pomocí funkce ATR 

(Automatic Target Recognition), což představuje automatické cílení, nám odpadává 

množství úkolů uvedených v předchozích řádcích. Naším hlavním úkolem je vhodné 

rozmístění bodů, pro další měření. Po urovnání libely přístroje, který je stabilizováni na 

pilíři, který je dán souřadnicemi nastavíme způsob měření. Jak jsme uváděli nejdříve záběr 

na první polohu. Předtím však do přístroje zadáme údaje ohledně osnovy směrů, tj. kolik 

řad má přístroj měřit. Počet směrů osnovy měříme v první poloze ručně. Pod dokončení 

první polohy se přístroj automaticky převrátí do druhé polohy a celé měření opakuje již 

automaticky bez našeho zásahu. Výhodou takového měření je hlavně dodržení přesných 

časových intervalů, což značně zvyšuje přesnost výsledků. Tuto skutečnost nám může 

ovlivnit jen dlouhá záměra (cca nad 300 metrů), kdy podle vlastních zkušeností 

nedoporučuji, využívat funkci ATR pro vychýlení ze směru. Při záměrech kratších než 300 

metrů se nám vychýlení ze cílení na terč neprojevovali. V tomto případě se jednalo jen o 

výchozí záměru na počátečním měření před portálem. V samotném tunely nám délky 

nedosahovaly takové vzdálenosti, takže jsme mohli plně využít automatizaci přístroje. 

Avšak i výsledky při plné automatizaci mohou být ovlivněny chybami. Chyby při 

měření horizontálních úhlů rozdělujeme na systematické a náhodné. Mezi chyby 

systematické patří: 

- Chyba z excentricity alidády  

- Koliminačná chyba  

- Chyba ze sklonu otočné osy dalekohledu  

- Chyba dělení kruhu a sekundového bubínku  

- Chyba ze stočení observačního pilíře  

- Chyba z nezvislej polohy svislé osy teodolity  

- Chyba způsobená postrčený limba a strháváním celého teodolity 
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Mezi chyby náhodné patří chyba ze špatného cílení na bod, chyba v koincidácií. 

Chyby náhodné nejsou rozhodující pro přesnost měřeného úhlu, protože počet záměr a 

minus je při opakovaném měření vysoký. O přesnosti měřených úhlů rozhodují převážně 

chyby systematické. Pro dosažení nejpřesnějších výsledků by úhly měly měřit sekundovým 

teodolitem. 

3.2. Výpočtové zpracování naměřených údajů 

 Samotné měření jsme dělali pomocí programu set of angels a vyrovnané směry a 

délky jsme použili jako podklad pro výpočet jednostranně připojeného a orientovaného 

polygonového tahu. Výpočtové zpracování naměřených údajů jsme dělali pomocí 

geodetických programů Groma V. 7 od českého výrobce a program Leica Geo Office od 

švýcarského výrobce Leica. Jednodušší výpočty se nám dělaly přes program Geo Office 

jelikož program plně spolupracuje s totální stanicí. Po finanční stránce je však rozumnějším 

řešením software Groma. 

Vstupní údaje pro výpočet jsme získali stažením dat měřených v programu Set of 

Angel. Výpočet byl jednodušší, než jsem zmínil přes Geo Office nakolik nám stačily pro 

výpočet pouze pohyby myší bez zadávání dat přes klávesnici. Údaje nebylo třeba zadávat z 

klávesnice, protože všechny parametry jako jsou fyzikální korekce a geodetické korekce 

(ppm korekce) jsme zadávali přímo při měřeních. Důležité bylo zadávání atmosférických 

korekcí, protože prostředí bylo v oblasti portálu proměnlivé a orientace se pohybovaly do 

1000 metrů. V samotném tunely jsme mohli považovat atmosférické opravy za konstantní.  

Z poznámek měření jsme dostali měřené délky a úhly na jejichž základě jsme vypočítali 

hlavní body vytyčovací sítě. Po výpočtu jsme souřadnice transformovány do formátu pro 

export do totální stanice. Po výpočtu jsme také udělali archivaci naměřených dat. 

 

 



Ján Trgiňa: Geodetické práce při ražbě silničního tunelu Oshlid na 

Islandu 

 

2010 Stránka 21 

 

3.3. Srovnání výpočtů pomocí programů Groma7 a Leica GEO Office  

Protože výpočty jsme dělali dvakrát nezávisle na sobě přes dva různé programy, 

museli je i vzájemně porovnat (Obr. 3.3.1.). Rozdíly ve výpočtech se lišily s narůstající 

vzdáleností tunelu. Pro neúplnou znalost daných softwarů, kde již nepatrné změny v 

nastavení mohou dělat při délce polygonového tahu nemalé rozdíly. Proto je nejrozumnější 

řešení zvolit jeden program pro výstavbu celého díla. 

 

Obr. 3.3.1. Pracovní prostředí programu GROMA v.7 

 

  Vzniklé rozdíly při výpočtech jsem vyrovnal poměrem 1:3 vypočítaných 

souřadnic, přičemž větší váhu jsem po několika přepočtech přiklonil k teorii, že jde o 

software dodávaný přímo k totální stanici (samozřejmě jen v základní verzi, k úplné verzi 

třeba ještě přiložit pár stovek euro) přidělil k souřadnicím vypočítaných v programu Geo 

Office (Obr. 3.3.2.).  
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Obr. 3.3.2. Pracovní prostředí programu LEICA GEO OFFICE 7 

Moje rozhodnutí se zdálo být jako dobré, protože nezávisle od nás přeměřili síť i z 

Univerzity v Reykjavíku a výsledné souřadnice se nám shodovaly. 

     Porovnání výpočtů jakož i samotné protokoly z jednotlivých programů jsou 

uvedeny v přílohách této diplomové práce (příloha č.. 

 

3.4. Připojení podrobných bodů vytyčovací sítě po vyrovnání  

 

       Po výpočtu a transformací HBS jsme měli za úkol připojit podrobné body 

vytyčovací sítě. Podrobných bodů je mnohem méně než při NRTM, jelikož při NRTM za 

podrobné body vytyčovací sítě považujeme konvergenční body. 

Během samotného měření sítě jsme na každém stanovisku zaměřili i podrobné 

body vytyčovací sítě. Takto jsme získali délku a úhly, tedy údaje potřebné pro výpočet 

prostorových souřadnic. Souřadnice podrobných bodů jsme počítali dodatečně po 

vyrovnání bodů hlavní vytyčovací sítě. Výpočet nám zjednodušily naměřené hodnoty, které 

jsme naměřili během měření polygonového tahu. Výpočet jsme polární metodou 

zadáváním naměřených údajů do programu. Po výpočtu jsme mohli nejlépe vidět odchylky 
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v dosavadním směřování trasy tunelu, protože jsme měly možnost porovnat podrobné body 

vytyčovací sítě před vyrovnáním a po vyrovnání sítě tunelu. 

4. Usměrňování razících prací po vyrovnání sítě  

Po vyrovnání sítě tunelu velké změny při usměrňování ražby nenastanou, tedy 

alespoň pokud nenastaly velké změny v souřadnicích po vyrovnání sítě, ale to by byl ten 

nejhorší případ, který by měl za následek v nejhorším případě změnu projektu, co by stálo 

nemalé finance. Důležité je, aby všechny používané přístroje, které byly naváděny ze 

souřadnic, případně z propočtů se souřadnice opravili o změnu, která nastala po vyrovnání 

sítě a po přepočtu podrobných bodů vytyčovací sítě. Změny pro jednotlivé operace jsou 

popsány v následujících řádcích. 

4.1. Řízení ražby tunelu pomocí liniového laseru  

Vrtací vozy používány v současnosti při výstavbě tunelů a podzemních staveb 

nám umožňují různé způsoby navigace. Ne trhu v oblasti vrtných vozů udávají trend dva 

skandinávští výrobci a to TAMROCK a ATLAS COPCO. My jsme využívali TAMROCK, 

který byl plně automatizovaný (Obr 4.1.1.).  

 

Obr. 4.1.1. Vrtní vůz TAMROCK v čelbě 
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Zároveň se strojem je dodávání i software pro navigaci a pro rozmístění děr pro 

vrtní režim. Liniový laser se osadí na konzolu, která je kvůli bezpečnosti umístěno 

přibližně 100 metrů od čelby (Obr. 4.1.2.). 

 

Obr. 4.1.2. Pohled od čelby na trasu liniového laseru 

V našem případě to nemělo velký vliv, neboť byla trasa tunelu po obloucích na 

začátku vedena přímkou. V tomto případě po dobrém osazení laseru jsme mohli ponechat 

ražení s procházením na laser i na délku 200 až 250 metrů. Viditelná stopa laseru 

samozřejmě vidět i na mnohem delší vzdálenosti, ale vzhledem k prostředí v tunely a na 

pozici laseru je lepší nepřekračovat tuto vzdálenost. 

Laser se zpravidla stabilizuje na boční stěnu tunelu, kde se osadí na konzolu (Obr 

4.1.3.). Volba místa je důležitá pokud chceme laser využívat co nejdéle. Neměl by překážet 

při pracích v tunelu, ale měl by mít co nejlepší dosah do čelby. Výšku laseru zvolíme tak 

abychom mohli dělat jeho obsluhu ze země. Zpravidla dáváme laser na tu stranu ostění, kde 

se vede i elektrické vedení, voda, vzduch, kvůli menšímu riziku poškození. Z hlediska 

přesnosti je lepší, pokud máme laser obsazení co nejdále od stěny. Připevněním laseru 

blízko stěny může mít za následek zkreslení polohy laseru při větších vzdálenostech.  
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Obr. 4.1.3 Stabilizace liniového laseru na ostění tunelu 

Po správném osazení laseru se nasměruje směrem na čelby, nastavíme polohu 

laseru, že bereme v úvahu i směrové a výškové vedení trasy tunelu. Asi v polovině trasy 

laseru se osadí na ostění konzola s terčem, který nám bude sloužit na kontrolu po 

opětovném osazení laseru. Po stabilizaci a narovnání terče ještě jednou nasměrujeme 

paprsek laseru tak, aby procházel přes otvor ve středu terče. Když máme laser i terč 

stabilizované zaměříme pozici paprsku laseru na konzole a pozici paprsku laseru v čelbě. V 

tomto případě není třeba nastavit paprsek laseru, tak aby byl rovnoběžný s osou tunelu. 

Samotné rozdíly od osy tunelu staničení nám přepočítá software. Samotný laser po 

zaměření slouží jako kontrola pro ražení a po zadání parametrů do stroje i pro vrtání vrtné 

režimu.  

Navádění vrtného stroje pomocí liniového laseru spočívá ve vytvoření projektu v 

programu dodaném s vrtným vozem. V programu se definuje trasa tunelu, schéma 

vyřezávání, vrtná schéma. Po zaměření pozice laseru se odměřené souřadnice počítají pro 

vrtný vůz pro určitý rozsah staničení (Obr. 4.1.4.).  
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Obr. 4.1.4. Program pro navedení vrtního vozu se souřadnicemi laseru 

Pomocí USB klíče se informace přenesou z počítače do stroje. Po zadání aktuální 

pozice laseru na monitoru kabině stroje se osadí terče na lafetu vrtného stroje (Obr. 4.1.5.). 

 

Obr. 4.1.5. Pohled na čelbu z kabiny vrtního vozu 
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Princip nastavení je stejný jako při samotné kontrole laseru. Na konci lafety je terč 

s otvorem a na konci je cílení terč. Po nastavení laseru se potvrdí pozice ve stroji . Po 

potvrzení zadáme aktuální staničení čelby a vybereme si příslušné režimy pro dané 

staničení. 

4.2. Kontrola čelby tunelu a kontrolní profilace výrubu 

NTM vyžaduje častější kontrolu, protože tam neprobíhá profilaci primárního 

ostění jako při NRTM (Obr.4.2.1.). Také měření postupů na čelbě je nutno měřit 

pravidelněji, aby se vyrovnal postup, jelikož čelba neni rovnoměrná a po deseti postupech 

se nám staničení, které měří technik, se může lišit od skutečného i dva metry. Na kolik se 

jedná většinou o dlouhé tunely zjištění podprofilu větších rozměrů by si žádalo vrácení 

techniky zpět na místo podprofilu, což by zpomalilo práce postupu. 

 

Obr. 4.2.1. Čelba tunelu před zajištěním stříkáním betonem 
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Výrub v čelbě kontrolujeme body po ostění výrubu v kroku asi 1 až 2 metry. V 

případě podprofilu nebo nadvýlomu je lepší zaměřit danou oblast podrobnější pro její 

případné grafické zpracování. 

4.3. Profilace primárního ostění tunelu po zastříkání  

 

              Profilace primárního ostění po zastříkání se při NTM bere jako definitivní 

profilaci. Protože se při NTM neměří konvergence, můžeme považovat profilaci za finální 

a opravovat tak hned úseky s podprofilom během postupu ražby. Při NTM je jednodušší 

dělat profilaci hned za čelbou hned po zastříkání (Obr. 4.3.1.). 

Profilaci provádíme postavením stroje na určité staničení, nejlépe na celou 

hodnotu staničení jako např.. 10 510,10 515. Po stabilizování přístroje urovnáme 

elektrickou libelu a vytočíme volné stanovisko. Pozice je nejlepší uprostřed tunelu na ose, 

protože máme stejný výhled na obě strany. Avšak ne vždy je možné se postavit se strojem 

do středu tunelu, takže tato činnost je časově vázána. Většinou máme nejvíce času při 

vrtání čelby. Tehdy je vrtný stroj stabilizování při čelbě a zůstává na jednom místě delší 

dobu, co je pro nás vyhovující. Postup profilace by měl být úměrný s postupem čelby a 

neměl by zaostávat. Zaostávat by neměl v důsledku montáže rozvodů a ventilací na ostění 

tunelu, které nám překážejí při profilací celého ostění tunelu.  

Po vytočení volného stanoviska zadáme parametry profilace. Zadáváme rozsah 

profilace a krok po ostění. Zadává se i tolerance při vytyčení staničení. Stroj ale hlavně 

program je schopen profilovat 80 metrů na jednu i na druhou stranu, což je ale 

nepoužitelné. My využíváme maximálně 20 metrů na obě strany. 



Ján Trgiňa: Geodetické práce při ražbě silničního tunelu Oshlid na 

Islandu 

 

2010 Stránka 29 

 

 

Obr. 4.3.1. Profilace ostění po zastříkání  

Po skončení profilace v terénní následuje vyhodnocení profilace v kanceláři. 

Profilaci jsme vyhodnocovali pomocí programu TMS, který jsme, zmíníme v následujících 

kapitolách. 
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5. Grafické zpracování naměřených údajů  

 

          Pro kompletní dokumentaci je také důležité grafické zpracování. Veškeré 

naměřené údaje se graficky zpracovávají. Některé slouží pouze informativní a některé 

důležitější než Polohopis, profily sekundárního ostění se po realizačním zaměřeni předávají 

do archivace. Při grafickém hodnocení je třeba dodržovat zvoleno číslování, aby nám 

grafická dokumentace seděla s dokumentací textovou. Rovněž je třeba dodržovat značky 

pro stavební dílo, ale i pro sítě které se zde nacházejí.  

Druhý způsob grafického zpracování nám poskytuje ve výstupu i program TMS. 

Tento program pochází z dílny švýcarské firmy Amberg a je to vlastně kompletní řešení 

pro podzemní stavby. Do programu zadávají všechny parametry projektu, jako trasa 

výškové vedení, profily primárního, sekundárního ostění.  

 

5.1. Grafické zpracování v grafickém prostředí programu AutoCAD  

 

  Grafické prostředí nám sloužilo ke grafické zpracování doplňujících měření, jako 

byly geologické nadvýlomy, 3D modely terénní a jejich řezy (Obr. 5.1.1.). Pomocí 

programu AutoCAD se vyhodnocovány i všechny polohopisné měření.  

Samotný program nám sloužil i jako kontrola směru ražby. Kontrolu jsme dělali 

načtením souřadnic aktuálního profilu na osu tunelu. Pomocí tohoto programu jsme si 

připravovali podklady pro vytyčování všech stavebních částí a také jsme přes tento 

program vykonávaly i jejich kontrolu.  
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Obr. 5.1.1. Grafické prostředí programu AutoCAD s 3D modelem měřených profilu 

 

5.2. Grafické zpracování v grafickém prostředí programu TMS  

 

  Program TMS, jak jsme se zmiňovali byl vytvořen švýcarskou firmou Amberg. 

Úkolem programu je kromě kompletní správy a hodnocení projektu i grafické zpracování 

naměřených dat (Obr. 5.2.1.).  

  Mezi nejčastější údaje, které zpracováváme, patří profilaci primárního ostění. 

Nejčastěji proto, že při profilaci primárního ostění se nejednou vracíme na totéž místo s 

úkolem znovu přeměřit a vyhodnotit primární ostění po profilaci.  

Program TMS v němž je definování samotný projekt zpracovává naměřené údaje v 

"různých formátech", zastavil bych se při však při formátů vstupních dat. Protože byl 

program vyvinutý firmou Amberg je zcela propojen na firmu Leica. Takže při importu 

jiných souborů jako DXF a GSI nám dá dost námahy upravit uživatelský formát do 

požadovaného formátu.  
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Obr. 5.2.1. Pracovní prostředí programu TMS OFFICE s trasou tunelu 

   

Program nám transformuje naměřená data na námi zvolený profil, který jsme dříve 

vytvořili a uložili do databáze. Takto můžeme vytvořit profil od geologického nadvýrubu 

až po sekundární ostění, na které můžeme měření transformovat. Rovněž můžeme 

definovat sekce, které ohraničíme staničení, a ke každému definujete příslušní profil podle 

třídy kácení. V tomto případě nám program přidělí daní profil automaticky dle staničení, v 

němž se nachází.  

Program také nabízí širokou paletu barevného zobrazení jako nadvýrub, podprofil, 

měřená plocha. 

5.3. Výsledky geodetických měření a jejich archivace 

   Výsledky měření a jejich archivaci jakož i archivaci veškeré činnosti podzemí nám 

určuje Vyhláška č.1/1993 o Důlně-měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 

činnostech prováděných hornickým způsobem. Protože byl tento předpis vytvořen 

počátkem devadesátých let, některá nařízení již neodpovídají současným trendům, hlavně 

co se týče činnosti prováděné hornickým způsobem. Papírové zápisníky nám nahrazují 
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digitální výstupy z totálních stanic. Rovněž se nahrazují průsvitky na mapách za vrstvy v 

digitální mapě.  

  Protože jsme naše práce vykonávaly na Islandu, kde se naše předpisy nevztahují a 

nebyly nám jednoznačně dány pokyny pro dokumentaci, řídili jsme se našimi směrnicemi a 

zákony.  
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6. Závěr  

    Touto prací jsem se snažil přiblížit problematiku ražby mimo našeho území a naší 

zeměpisné šířky. Moje působení na tomto projektu bylo krátké ale s ohledem na rozsah 

mých prací dost významné. 

   V současnosti je velkým přínosem pro geodety softwarové vybavení, ale jak jsem 

se mohl přesvědčit během mých působení na několika zahraničních projektech jsou u 

zeměměřičů středního vzdělání jediné znalosti jen ohledně softwaru a základní pojmy z 

geodézie jsou neznámé pojmy. Dalo by se říci, že v dnešní době při plně automatizovaném 

vybavení nahrazuje figurant měřiče v terénní, kde se mu vysvětlí, co má stisknout a jak 

postupovat. Podle mě to není moc dobrá vize pro geodézii, neboť alespoň v mém případě 

věřím jen tomu, co si sám naměřím.  

  Doufám, že tato práce byla alespoň trochu přínosem a zpestřením pro 

problematiku ražení tunelů.  
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