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Anotace 

 

 Obsahem diplomové práce jsou důlně měřické práce spojené s výstavbou podzemní 

části areálu volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Mezi 

realizované důlně měřické činnosti patří zejména připojovací a usměrňovací měření, 

vytyčovací práce, sledování stability důlního díla a pro doplnění podkladů ke změnám 

v projektové dokumentaci také zpracování DMT části stávajících stropních konstrukcí. 

Zpracováno bylo také zaměření skutečného provedení stavby ve smyslu vyhlášky ČBÚ 

č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech 

prováděných hornickým způsobem. Výsledkem diplomové práce je soubor důlně měřické 

dokumentace všech etap výstavby díla. 
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Summary 

 

 The subject of this thesis are mine surveying works on the construction of Free Time 

Activities Area at the Old Town Square in Mlada Boleslav. Among mine surveying activities 

carried out are building of geodetic control on the surface and underground, staking-out of 

construction characteristic elements, monitoring the stability of the construction, processing 

DMT of the part of ceiling structures.  Furthermore, maesurement of actual construction 

according to the specific Decree of CBU No. 435/1992.. The result of this thesis is mine 

surveying documentation of the Free Time Activities Area construction. 

 

Keywords 

 geodetic control, staking-out, measurement, actual construction, position, altitude 

 

 

 

 



 

Obsah:  

1. Úvod ................................................................................................................................... 1 

2. Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí ................................................... 3 

2.1 Geologické poměry ...................................................................................................... 6 

2.2 Statický stav sklepů ..................................................................................................... 8 

2.3 Vývoj projektu AVA ................................................................................................... 9 

3. Činnosti důlního měřiče při ČPHZ .................................................................................. 11 

4. Přípravné práce důlně měřických činností ....................................................................... 13 

4.1 Technické zadání ....................................................................................................... 13 

4.2 Rekognoskace objektu a ověření projektové dokumentace ....................................... 15 

4.3 Použité měřické přístroje a pomůcky ......................................................................... 17 

4.4 Geodetické základy .................................................................................................... 19 

5. Důlně měřické práce na povrchu ..................................................................................... 20 

5.1 Umístění a stabilizace bodů důlního bodového pole ................................................. 20 

5.2 Určení bodů základního důlního bodového pole na povrchu .................................... 25 

5.3 Vytyčení výdušné jámy ............................................................................................. 28 

5.4 Monitoring stability důlního díla ............................................................................... 31 

5.4.1 Příprava a měření poklesu pozorovaných bodů .................................................. 31 

5.4.2 Zpracování měřených dat geometrické nivelace ................................................ 34 

5.4.3 Vyhodnocení poklesů pozorovaných bodů a interpretace dat ............................ 36 

5.4.4 Měření kontrolních bodů pažících rámů ............................................................. 38 

5.4.5 Vyhodnocení měření kontrolních bodů pažících rámů ....................................... 40 

6. Připojovací a usměrňovací měření ................................................................................... 42 

6.1 Realizace a vyhodnocení připojovacího a usměrňovacího měření ............................ 43 

6.2 Výškové připojení základního důlního bodového pole v podzemí ............................ 45 

7. Důlně měřické práce v podzemí ...................................................................................... 47 

7.1 Doplnění bodů důlního bodového pole v podzemí .................................................... 47 

7.2 Vytyčení prorážek ...................................................................................................... 48 

7.3 DMT části stávajících stropních konstrukcí .............................................................. 51 

7.3.1 Zpracování zaměřených dat pomocí SW Geus verze 18.0 ................................. 52 

7.3.2 Kontrola polohového určení podrobných bodů .................................................. 54 

7.3.3 Kontrola výškového určení podrobných bodů .................................................... 55 



 

7.3.4 Grafické zpracování dat a vyhotovení DMT ...................................................... 55 

7.4 Zaměření skutečného provedení stavby ..................................................................... 59 

8. Navazující činnosti .......................................................................................................... 63 

9. Závěr ................................................................................................................................ 64 

 



 

Seznam použitých zkratek: 

 

S-JTSK  systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv   systém Baltský po vyrovnání 

ZPBP   základní polohové bodové pole 

PBPP   podrobné bodové pole polohové 

ČSNS   Česká státní nivelační síť 

DM   důlní měřič 

HDM   hlavní důlní měřič 

ZDPBP  základní důlní polohové bodové pole 

PDPBP  podrobné důlní polohové bodové pole 

ZDVBP  základní důlní výškové bodové pole 

PDVBP  podrobné důlní výškové bodové pole 

ČSN   česká technická norma 

ÚOZI   úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

HIP   hlavní inženýr projektu 

ppm   par per milion; 1 milióntina celku   

ATR   automatické docilování hranolu 

USB   Universal Serial Bus (komunikační rozhraní) 

PC   osobní počítač 

CAD   computer-aided design 

DMT   digitální model terénu 

ČPHZ   činnost prováděná hornickým způsobem 
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1. Úvod 

 

Obsahem této diplomové práce je popis realizace komplexních důlně měřických 

prací při výstavbě podzemní části Areálu volnočasových aktivit (dále jen AVA) na 

Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. 

Veškeré práce byly realizovány na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi 

generálním dodavatelem stavebních prací společností Energie stavební a báňská a.s. a 

společností Správa komunikací s.r.o., která byla dodavatelem veškerých důlně měřických 

prací. Některé práce nad rámec výše zmíněné smlouvy pak byly provedeny na základě 

jednotlivých objednávek vystavených investorem celé akce, tedy Statutárním městem Mladá 

Boleslav. Činnostem důlního měřiče obecně v podmínkách výstavby podzemních objektů je 

v této práci věnován prostor po úvodním vysvětlení širších souvislostí stavby AVA 

realizované v podzemních prostorech historického centra města Mladá Boleslav. 

Další část diplomové práce obsahuje podrobné technické zadání měřických prací, 

seznámení s projektovou dokumentací, popis přípravné části samotného geodetického 

měření, výběr přístrojů, pomůcek, jejich popis a technickou specifikaci. Následuje 

chronologicky řazený popis prací vykonaných při realizaci zakázky od vybudování 

bodového pole na povrchu a v podzemí, připojovacího a usměrňovacího měření, vytyčování 

prorážek a dalších charakteristických bodů, výškové měření realizované v souvislosti 

s přibírkou počvy v jednotlivých částech AVA, přes některé speciální práce vynucené 

nedostatky v původním geodetickém zaměření stávajícího stavu historických sklepů a 

nedostatky v projektové dokumentaci, až po zaměření a zpracování elaborátu skutečného 

provedení stavby ve smyslu vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při 

hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem U každé 

z realizovaných činností je popsán způsob zaměření, vyhodnocení dat a jejich interpretace. 

Současně jsou popsány jednotlivé geodetické metody, které byly použity, včetně 

uživatelských programů, ve kterých byla data zpracována.  

Samostatná část je věnována grafickému zpracování dat, a v případě zpracování 

DMT části stropních konstrukcí také tvorbě 3D modelu. 
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Závěr této práce je věnován popisu kompletace předávaného díla, jeho jednotlivých 

částí, nárokům na technickou zprávu a procesu předání díla objednateli, včetně specifikace 

dalších navazujících důlně měřických prací a zeměměřických prací v katastru nemovitostí. 
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2. Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí  

 

V roce 2009 byl (při archeologických průzkumech staveniště podzemního 

parkovacího domu na severním konci Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi) objeven 

pod náměstím komplex historických navzájem se prolínajících sklepů, vyražených do 

pískovcové skály.  Poloha sklepů ve vztahu k objektu parkovacího domu a nadzemní části 

AVA je zobrazena na obrázku 1. 
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 Historicky spadá původ labyrintu sklepů do 17. století. Na základě dohody vedení 

města, památkářů a archeologů bylo dohodnuto, že se část těchto sklepů využije k posílení 

turistické a kulturní aktivity historického centra. 

Sklepy jsou součástí areálu volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí a z toho 

důvodu byl projekt zpracován tak, aby se vzájemně propojily v podzemních prostorech nově 

instalované herní prvky volnočasových aktivit s interaktivními prvky již instalovanými 

v povrchové části AVA a s expozicí s objevenými historickými nálezy umístěnou v kopuli 

parkovacího domu. 

Vzájemným propojením dvou sklepů, vůči sobě umístěných v různých výškách a 

polohách, vznikl labyrint sklepních prostor, kterým lze volně procházet. 

Sklepy, spolu s již postaveným podzemním parkovacím domem, jsou nedílnou 

součástí celého areálu volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí. Vchod, respektive 

východ, ze sklepů je z prostoru vstupní haly podzemního parkovacího domu. Jeden vchod – 

východ je v místě vstupní kupole, druhý vchod – východ je za výtahem u schodiště, 

propojující jednotlivá patra parkovacího domu a je od vstupní haly oddělen požární 

prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi. 

Sklepy mají různá výšková uspořádání a před zahájením stavby a realizací prorážek 

nebyly vzájemně propojeny. Pro docílení maximálního využití stávajících chodeb a 

sklepních místností, byly navrženy tři krátké štoly ve třech výškových úrovních. Tímto 

dispozičním zásahem vznikl labyrint, který umožnil maximální využití prostor pro umístění 

jednotlivých atrakcí. Výkresy sklepů číslo jedna a dva, včetně návrhu realizovaných úprav 

jsou zobrazeny na výřezech výkresů půdorysu (Obrázek 2, Obrázek 3).  
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2.1 Geologické poměry 

 

 Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČR (viz [1]) náleží zájmové 

území k okrsku Skalská tabule. 

Okrsek Skalská tabule dle vyššího členění patří do: 

 • Soustava (subprovincie): Česká tabule, 
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 • Podsoustava (oblast): Středočeská tabule, 

 • Celek: Jizerská tabule, 

  • Podcelek: Středojizerská tabule. 

 

 Sklepní prostory jsou vytvořeny v pískovcovém masívu, těsně pod bází nadložních 

jílovců. Kontakt jílovců s pískovci je zřetelný ve vstupní chodbě sklepa 1, jílovce je potom 

možno dále dokumentovat i ve výkopu stavební jámy před vstupem do sklepů.  

 

 Na lokalitě jsou následující geologické poměry. 

a) Skalní podloží  

• Jílovce jsou většinou pevných konzistencí šedých barev místy až s černošedými 

záteky. Jsou na nich zřetelné projevy drobivosti ve formě zrn a šupinek jílovců. 

Hornina je charakteru zeminy s velmi malou pevností v tlaku, lehce se drobí v ruce. 

Polohy jílovců jsou v místech stropů sklepů pravděpodobně zajištěny dozdívkami 

stěn a velmi hojně i stropů, zejména ve sklepě 2.  

• Pískovce tvoří horninový masiv v prostoru sklepů. Pískovce jsou vodorovně 

vrstevnaté se vzdáleností vrstevních ploch až cca 0,5 – 1 m, porušené puklinami. 

Vzhledem situování zájmového území v blízkosti hrany křídové plošiny jsou 

pískovce porušeny převážně typickými svislými rozevřenými puklinami, vzniklými 

v souvislosti s pohyby bloků pískovců. Prostor sklepa 1 je porušen výraznou 

puklinou, místy rozevřenou až v šíři okolo 10 cm, která je na mnoha místech 

vyplněna vplaveným pískem. Ze závěrečné zprávy posouzení stability sklepů [8] je 

zřejmé, že puklina se větví a vytváří tak systém až čtyř rovnoběžných téměř svislých 

diskontinuit směru V-Z (340 – 360°/75-90°). Tyto pukliny resp. jejich systém je 

rovnoběžný s horní hranou svahu nad tokem přítoku Jizery – Klenice. 

Ve sklepě 2 byly v polohách stejnozrnného pískovce pozorovány čočkovité vložky 

tmavších pískovců evidentně s vyšší pevností, které vytváří horizontálně uložené 

čočky maximální mocnosti 0 až 0,3 m. Vzhledem k promývání pískovců vodou z 

nadloží je možno usuzovat na možné vyplavení vápnité složky z tmelu, čímž mohlo 

dojít k celkovému snížení pevnosti horniny.  

b) Pokryvné útvary  

• kvartérní písky − Skalní podloží je překryto kvartérními uloženinami o mocnosti 

cca 2,5 až 3,5 m.  
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 - Bazální polohy kvartérních sedimentů jsou zastoupeny fluviálními 

 sedimenty charakteru písku s příměsí jemnozrnné frakce a jílovitých a 

 písčitých štěrků.  

 - Mocnost fluviálních sedimentů v zájmové lokalitě byla ověřena inženýrsko-

 geologickým průzkumem [9] a pohybovala se v rozmezí 0,35 – 1,15 m.  

 - Svrchní polohy kvartérních uloženin tvoří navážky.  

• navážky − Navážky mají nehomogenní charakter, tj. směs písku, dlažby, cihel, 

štěrku a úlomky podložních hornin.  

 - Mocnost navážek se pohybovala v rozmezí od 1,1 m do 3,2 m.  

 

2.2 Statický stav sklepů 

 

 V roce 2009, při odkrytí vstupních schodišť do sklepení se prováděl archeologický 

průzkum v místě plánované výstavby parkovacího domu a ve sklepeních. V této době nebylo na 

stěnách ani na stropě sklepů viditelné zvodnění, svislé pukliny pískovcového masivu se jevily 

stabilní.  

 V letech 2011 – 2012 byla dokončena stavební část podzemního parkovacího domu 

a po odkrytí vstupu do sklepení byl zjištěn jejich havarijní stav, který znamenal vážné 

ohrožení stability sklepních prostor. Z tohoto důvodu bylo nutno vypracovat projekt 

dočasného (provizorního) zajištění sklepů [11], jehož realizace zajišťovala spolehlivě 

bezpečnost podzemí do doby provedení definitivního statického zajištění.  

 Po provedení stavby „Revitalizace Staroměstského náměstí“ byl prostor sklepení 

vystaven intenzivním účinkům dešťové a podzemní vody, která již nebyla z asfaltových 

ploch odváděna do městské kanalizace, ale vsakovala do nadloží sklepů a schodišť. 

Vytvořením pilotového zajištění jámy stavby parkovacího domu přibližně obdélníkového 

půdorysu (34,0×36,0 m) vznikla umělá přehrada původním tokům podzemní vody a 

změněná hydrogeologická situace a průsaky dešťové vody po odstranění asfaltového 

povrchu na náměstí zapříčinily, že v roce 2012 se na podlaze sklepů objevila stojící voda a 

skalní pískovcový masiv byl silně zvodněn. Při realizaci stavby „Areálu volnočasových 

aktivit – nadzemní část“ byly dle dohody s projektanty provedeny drenáže, jejichž cílem 

bylo odvést prosakující dešťovou vodu mimo prostor nad schodišti do sklepení.  
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 Dočasné (provizorní) statické zajištění bezprostředního pískovcového nadloží (strop 

výrubů) bylo provedeno kombinací ocelové důlní výztuže K 21, ocelových KARI síti 100 x 

100/4 x 4 mm a dostropních lepených svorníků.  

 

2.3 Vývoj projektu AVA 

 

 Po dokončení provizorního statického zajištění sklepních objektů, které bylo 

v období 8-10/2012 realizováno společností POHL CZ, a.s., přistoupil investor výstavby 

AVA (Statutární město Mladá Boleslav) k výběru generálního dodavatele projektové 

dokumentace na výstavbu podzemní části areálu. Zpracování projektové dokumentace bylo 

zadáno společnosti Hlaváček – architekti, s.r.o. a hlavním inženýrem projektu byl doc. Ing. 

arch. Michal Hlaváček. Subdodavatelem projektanta a vyhotovitelem stavebně technické 

části dokumentace zpracovávající zajištění druhé etapy stability sklepů byla společnost 

POHL CZ, a.s., jmenovitě pak Ing. Jaromír Zlámal (autorizovaný inženýr pro obor 

geotechnika – ČKAIT 0000137, osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta 

č. 2132/07). 

 Základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo geodetické 

zaměření podzemních prostor zpracované společností ARCHEOSERVIS spol. s r.o. 

v období 11/2009. 

 V technické a konstrukční části projektové dokumentace byl specifikován 

předpokládaný základní rozsah stavebních prací, které jsou níže uvedeny. 

• Bourací práce a ražba: 

 - hloubení výdušné šachty hluboké cca 7 m sloužící v průběhu výstavby 

k dopravě veškerého stavebního materiálu, odtěžení foroty a odvětrání 

podzemních prostor v průběhu výstavby. Později využité jako výdušné šachty 

vzduchotechnického systému podzemní části AVA, 

 - ražba propojovacích štol (komunikačních chodeb) a otvorů pro 

 vzduchotechnická zařízení, 

 - bourání částí stropních konstrukcí a zajištění injektážními svorníky, 

 - snížení úrovně počvy v jednotlivých místnostech sklepního systému. 

• Výkopové práce. 

• Základy. 
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• Hydroizolace. 

• Schodiště. 

• Svislé konstrukce. 

• Vodorovné konstrukce: 

 - revizní plošiny ve výdušné šachtě, 

 - železobetonové průvlaky, 

 - torkrety na stávajících stropech, 

 - cihlové klenby ve stávajících a budovaných komunikačních chodbách. 

• Podlahy. 

• Povrchové úpravy. 

• Zábradlí. 

 

 Předpokládané náklady na realizaci celého projektu byly odhadnuty na 

13.000.000,- Kč. Financování realizace bylo zajištěno částečně z vlastních zdrojů 

Statutárního města Mladá Boleslav a částečně čerpáním finančních prostředků z dotačního 

titulu Regionálního operačního programu – Střední Čechy. 

 Po vydání stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem byla uzavřena 

smlouva o dílo s vybraným dodavatelem stavebních prací společností Energie stavební a 

báňská a.s. a zahájena výstavba díla. 
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3. Činnosti důlního měřiče při ČPHZ 

 

 Činnost prováděná hornickým způsobem je jednoznačně vymezena § 3 zákona č. 

61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů [12]. V bodě d) výše uvedeného paragrafu je tato činnost definována jako podzemní 

práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení štol a tunelů, 

jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3 a v § 3, písmeno e) [12] jako práce 

k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce). 

 Ze soupisu projektovou dokumentací předpokládaných stavebních prací (Kapitola 

2.3) realizovaných při výstavbě podzemní části AVA je zřejmé, že některé z činností jsou 

činnostmi prováděnými hornickým způsobem.  

 Povinnost vedení důlně měřické dokumentace je dána ustanoveními § 39 zákona č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů [13], 

který v odstavci jedna zmíněného paragrafu ukládá organizaci při hornické činnosti vést, 

včas doplňovat a uchovávat důlně měřickou a geologickou dokumentaci. V odstavci tři pak 

stanoví, že podrobnosti o důlně měřické dokumentaci stanový Český báňský úřad obecně 

závazným předpisem, kterým se rozumí vyhláška ČBÚ č. 435/1992 Sb., o důlně měřické 

dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým 

způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 

382/2012 Sb. 

 Tento prováděcí předpis (viz [14]) pak v § 2 stanovuje odpovědnost za vedení 

dokumentace, ze kterého je zřejmé, že za řádný výkon důlně měřické dokumentace odpovídá 

vedoucí pracovník organizace (závodní). Za správnost a úplnost vyhotovené dokumentace 

odpovídá hlavní důlní měřič a za správnost a úplnost jednotlivých měření a částí 

dokumentace odpovídá pracovník, který tyto práce prováděl nebo řídil, tedy důlní měřič. 

Hlavní důlní měřič a důlní měřič jsou fyzické osoby, jimž bylo vydáno osvědčení o odborné 

způsobilosti pro výkon uvedených činností.  

 Vyhláška [14] dále stanovuje parametry důlního bodového pole, metody jeho 

určování, předepsané přesnosti a způsoby stabilizace. Definuje také měřické metody 

používané v oboru důlního měřictví. V části čtvrté vymezuje obsah vedené dokumentace. 

Ovšem zde vymezený obsah dokumentace je ve své podstatě definován pro potřeby 

organizací provádějících otvírku, přípravu a dobývání vyhrazených či nevyhrazených 
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nerostů. Obsah dokumentace pro specifické činnosti prováděné hornickým způsobem, 

například výstavbu podzemních objektů, není jednoznačně definován. Obecně lze 

konstatovat, že v případech nejednoznačného definování účelové mapy související 

s výstavbou díla rozhoduje o obsahu a způsobu zpracování hlavní důlní měřič. Aplikovatelná 

ustanovení prováděcího předpisu [14] však zůstávají závazná. V konkrétním případě důlně 

měřické dokumentace ke stavbě AVA byl její obsah a způsob zpracování konzultován také 

s Ing. Štěpánem Matulou, obvodním báňským inspektorem pověřeným dohledem nad 

stavbou. 

 

 

 

 

 



Mgr. Petr Zbíral: Důlně měřické práce při výstavbě areálu volnočasových aktivit v Mladé Boleslavi 

2015 13 

4. Přípravné práce důlně měřických činností 

 

Na 21.11.2013 byl svolán první kontrolní den stavby za účasti zástupců generálního 

dodavatele stavby, subdodavatelů, projektantů, technického dozoru investora a dodavatele 

důlně měřických prací. Proběhlo předání projektové dokumentace subdodavatelům a 

odsouhlasen harmonogram jednotlivých prací. Současně bylo ze strany společnosti 

EREBOS podpovrchová výstavba spol. s r.o. (subdodavatel Energie stavební a báňská a.s.) 

a společnosti Správa komunikací s.r.o. vyžádáno stavební povolení jako příloha ke společně 

podávanému ohlášení zahájení hornické činnosti na pracovišti AVA ve shodě s ustanoveními 

vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb. a vyhlášky č. 434/2000 

Sb.  

V případě stavby podzemní části AVA bylo stavební povolení nahrazeno podle §115 

stavebního zákona [15] veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Magistrátem města Mladá 

Boleslav odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu a úřadu územního 

plánování a Statutárním městem Mladá Boleslav dne 3.11.2011. Citovaná smlouva nabyla 

účinnosti v okamžiku, kdy s ní třetí osoba, tj. ta, která by byla účastníkem řízení podle § 27 

odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyslovila písemný souhlas. Citovanou 

třetí osobou je v daném případě společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., 

která podpisem svého zástupce stvrdila svůj souhlas na cit. smlouvě.  

 Po prostudování smlouvy a příloh byl zjištěn závažný legislativní nedostatek 

spočívající ve skutečnosti, že veřejnoprávní smlouva nebyla uzavřena po vydání závazného 

stanoviska místně příslušného obvodního báňské úřadu, který nikdy nedostal příležitost se 

ke zpracované projektové dokumentaci vyjádřit a ani s ní nebyl seznámen. Inženýrská 

činnost spojená s odstraněním tohoto nedostatku a uvedením veřejnoprávní smlouvy do 

souladu se závaznými legislativními předpisy byla investorem stavby zadána také u 

společnosti Správa komunikací s.r.o. 

 

4.1 Technické zadání 

 

Při koordinační schůzce byl zástupcem objednatele důlně měřických prací specifikován 

jejich předpokládaný rozsah. Technickou podmínkou zakotvenou v uzavřené smlouvě o dílo 
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bylo dodržení platných předpisů a norem, zejména pak ustanovení vyhlášky ČBÚ 

č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech 

prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky ČBÚ č. 158/1997 Sb., vyhlášky 

č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb. Důlně měřické práce měli být realizovány v 

následujícím rozsahu:  

• vybudování měřické sítě na povrchu a v podzemí, 

• vytyčovací práce: 

- geodetické vytyčení objektu výdušné šachty, 

- výškové vytyčení přibírek počvy v jednotlivých prostorách sklepů, 

- geodetické vytyčení prorážek štol pro komunikační chodby, 

- geodetické vytyčení monolitických betonových sloupů pro železobetonové 

průvlaky, 

 • zaměření skutečného provedení stavby. 

 

 K úpravě rozsahu plánovaných důlně měřických prací došlo po obdržení závazného 

stanoviska k projektové dokumentaci pro stavbu AVA, které dne 25.11.2013 vydal Obvodní 

báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského pod 

č.j. SBS/33736/2013/OBÚ-02/1 a kde si vyžádal doplnění projektové dokumentace mimo 

jiné o následující: 

- požadavky na náplň a rozsah geomonitoringu, zónu ovlivnění s ohledem na vyvolané 

deformace nadloží, seismické účinky a ovlivnění režimu podzemních vod v souladu 

s § 16a odst. 6 vyhlášky č. 55/1996 Sb., 

- způsob zajištění pravidelného vyhodnocování geomonitoringu s ohledem na 

případné dosažení varovných stavů a včasné použití stanovených opatření 

k bezpečnému provádění v souladu s § 16a odst. 6 vyhlášky č. 55/1996 Sb., 

- doplnění projektové dokumentace o vytyčovací výkres ražených štol a jejich 

jednoznačné směrové a výškové určení. 

 

Výše zmíněné závazné stanovisko bylo předáno zpracovateli stavebně – konstrukční 

části projektové dokumentace a báňskému projektantovi Ing. Jaromíru Zlámalovi, který 

následně vypracoval doplnění projektové dokumentace.  
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Na základě úprav PD byl rozsah důlně měřických prací doplněn o: 

 • zpracování vytyčovacího výkresu navržených prorážek, 

 • monitoring stability důlního díla. 

 

K dalším úpravám rozsahu realizovaných prací došlo po rekognoskaci objektu a 

ověření projektové dokumentace. Samotné vymezení těchto činnosti je podrobněji 

provedeno v následující kapitole. 

  

4.2 Rekognoskace objektu a ověření projektové dokumentace 

 

 Společně se závodním organizace provádějící ČPHZ Ing. Petrem Rudolfem 

(EREBOS podpovrchová výstavba, spol s r.o.) byla provedena rekognoskace okolí stavby a 

to jak na povrchu, tak i samotných sklepních objektů v pískovcovém masivu. Souběžně byla 

prováděna kontrola zpracované projektové dokumentace, zvláště pak porovnání 

zakresleného stávajícího stavu objektu a technické proveditelnosti některých stavebních 

prací. 

Samostatným bodem prohlídky bylo uzavření dohody o způsobu vytyčení prorážek 

a stabilizaci vytyčovaných bodů. 

 

Na základě provedené vizuální kontroly stavu objektu a projektové dokumentace 

bylo identifikováno několik zásadních problémů, z nichž níže uvedené se bezprostředně 

týkaly náplně důlně měřických prací. 

• V geodetickém zaměření stávajícího stavu objektu, které bylo podkladem pro 

zpracování projektové dokumentace, nebyly zaměřeny žádné geologické poruchy a 

to ani významné (Obrázek 4). V důsledku čehož byly v projektové dokumentaci 

navrženy nic neřešící subtilní železobetonové průvlaky nepostihující tyto poruchy a 

neplnící funkci statického zajištění stropních konstrukcí. Ukázka kresby 

geodetického zaměření části sklepa č. 1 nejvíce ovlivněného geologickými 

poruchami je na obrázku 5.  
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Obrázek 4  Geologické poruchy – sklep č. 1 

Obrázek 5  Geodetické zaměření – sklep č. 1, podklad pro PD 
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• Některé části sklepů nebyly zaměřeny vůbec, nebo byly zaměřeny nedostatečně. 

Nebyly zaměřeny některé slepé výběžky a nedostatečně byly zmapovány nerovnosti 

počvy a stropních konstrukcí, důsledkem čehož byly zásadní nesrovnalosti ve výkazu 

výměr a cenových jednotkách.  

• V důsledku vynesení řezů v projektové dokumentaci z nejednoznačného a 

nedostatečného zaměření nebyly správně vyznačeny přechody pískovcového masivu 

v nadložní vrstvy jílovců. Výsledkem byly opět chyby ve výkazu výměr a rozpočtu. 

• Prostou vizuální kontrolou byla zjištěna zásadní chyba v PD. Pravděpodobně 

v důsledku nedostatečného množství výškových kót v geodetickém zaměření byl 

v místě, kde se sklepy č. 1 a 2 navzájem překrývají, navržen strop níže položeného 

sklepa 1 výš než podlaha sklepa 2 umístěného nad ním. Navržené technické řešení 

bylo vyhodnoceno jako stavebně nerealizovatelné. 

 

Všechny identifikované problémy byly předloženy k řešení na nejbližším kontrolním 

dnu a výsledkem bylo rozšíření plánovaných prací o: 

• zaměření části stropních konstrukcí sklepa č.1 a výběžku sklepa č.2 zasahujícího 

nad tento strop, včetně identifikace a zaměření geologických poruch. Zpracování 3D 

DMT modelu zaměřovaných objektů a vynesení prostých řezů v zadaném rastru, 

• další geodetické práce spojené zejména s doměřením skutečného stavu počvy a 

následným výpočtem kubatur odtěžené horniny. 

 

4.3 Použité měřické přístroje a pomůcky 

 

 Pro měřické činnosti spojené s připojovacím a usměrňovacím měřením, 

vytyčovacími pracemi, zaměřením dat pro zpracování DMT modelu a zaměřením 

skutečného provedení stavby byla použita robotická totální stanice Leica Viva TS 12P 3“. 

Totální stanice byla doplněna o polní radio-kontrolér Leica Viva CS10 s integrovanou 

bezdrátovou komunikační technologií a polním softwarem SmartWorx Viva verze 5.50. 

Dále byly využity 3 x dřevěný stativ Leica GST-9 Professional, 2 kusy trojnožky Leica 

GDF121, 1 x hranol GRZ4 Professional a 1x minihranol GMP101 Professional. Pro 

promítnutí bodu do podzemí výdušnou jámou byl použit oboustranný optický centrovač 
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(provažovač) FG-L30 společnosti SCCS včetně trojnožky 46-FG-L3. Tento centrovač byl 

zvolen s ohledem na hloubku horizontu důlního díla cca 9 m a nutnost vyhovět požadavkům 

na přesnost promítnutí bodu z povrchu do podzemí dle vyhlášky [5]. Přesnost tohoto 

centrovače deklarovaná výrobcem je ± 1 mm / 30 m. Tento centrovač byl využíván také pro 

centraci pod měřické body stabilizované ve stropě důlního díla. 

 Technické parametry totální stanice Leica TS 12 dle [20] jsou uvedeny v příloze 1. 

 

 Veškerá výšková měření spojená se sledováním stability důlního díla a výškovým 

měřením důlního bodové pole byla provedena přístrojem Leica DNA 03 s výrobním číslem 

362630. Princip měření tohoto nivelačního přístroje je založen na jednorozměrném 

zpracování obrazu zakódované měřické latě. V případě měření s invarovou latí s čárovým 

kódem může být použit také pro měření metodou velmi přesné nivelace. Technické 

parametry přístroje Leica DNA03 dle [21] jsou uvedeny v příloze 2. 

Při měření kontrolních a vztažných bodů v rámci monitoringu důlního díla byla 

použita pevná invarová lať NEDO GPCL3 disponující čárovým kódem s přesností 

ΔL = ±(0,02 mm + L∙2∙10-5) a krabicovou libelou s citlivostí 30‘/2 mm.  

Pro výškové zaměření bodů důlního bodového pole, kdy s ohledem na světlost díla 

nebylo možno využít lať GPCL3, byla použita kombinovaná laminátová lať pro digitální 

nivelaci GKNL4M Basic.  

 

Dalšími použitými pomůckami byl ruční laserový dálkoměr Leica Disto D510 

používaný pro měření konstrukčních a kontrolních oměrných, ocelové pásmo BMI 50m a 

pro měření některých polárních doměrků také pentagonální hranol. 

Před zahájením důlně měřických prací byla provedena kontrola kalibračních listů 

použitých přístrojů a pomůcek a doba jejich platnosti. Nebylo shledáno závad, což 

zaručovalo při dodržení doporučených postupů odstranění většiny systematických chyb 

měření.  

Kontrolní zaměření některých bodů na povrchu bylo provedeno GNSS přístrojem 

Leica VIVA NETROVER GS08PLUS. Technické parametry přístroje GS08PLUS dle [22] 

jsou přílohou 3. 
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 4.4 Geodetické základy 

 

 Geodetické základy dle [23] reprezentují bodová pole skládající se z geodetických 

bodů pevně stabilizovaných v terénu se známými souřadnicemi v závazných referenčních 

systémech. Dle [2] soubory těchto bodů pak vytvářejí bodová pole dále se dělící podle svého 

účelu na polohové, výškové a tíhové. 

 Jedním ze závazných referenčních systémů polohopisného geodetického základu 

v České republice je souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

Závaznou zkratkou tohoto systému je S-JTSK. Tento systém je podle [10] definován: 

• Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397.16 m , b = 6356078.96 m, kde “a“ je 

délka hlavní poloosy a “b“ je délka vedlejší poloosy, 

• křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, 

• souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

 

Výškopisný geodetický základ tvoří Česká státní nivelační síť (ČSNS). Výšky bodů 

v  této síti jsou určeny ve výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv), který je dle [16] 

určen:  

• výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu, 

• souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 

 

 S odkazem na ustanovení § 6 odst. 7 a § 7 odst. 5 vyhlášky [14] byly veškeré důlně 

měřické práce realizované při výstavbě podzemní části AVA prováděny v systémech  

S-JTSK a Bpv. 
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5. Důlně měřické práce na povrchu 

 

 Tato kapitola zahrnuje popis veškerých důlně měřický činností, tak jak byly postupně 

realizovány v průběhu výstavby AVA. V první fázi se jednalo o stabilizaci bodů důlního 

bodového pole a určení polohy bodů důlního bodového pole na povrchu, následované 

vytyčením charakteristických bodů hloubené výdušné jámy, na které navazoval monitoring 

stability tohoto důlního díla. Následovalo vybudování měřické sítě v podzemí, provedení 

připojovacího a usměrňovacího měření a měření polygonového pořadu vedeného sklepem 

č. 1. pro určení polohy bodů podrobného důlního polohového bodového pole v podzemí. 

Dále byly připojeny stabilizované body důlního výškového bodového pole. Pro ražbu 

propojovacích štol bylo provedeno vytyčení těchto děl. Dále jsou v podkapitole popsáno 

zaměření a zpracování DMT části stropních konstrukcí sklepa č. 1. V poslední fázi výstavby 

pak bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby.   

 

5.1 Umístění a stabilizace bodů důlního bodového pole  

 

Při návrhu rozložení důlního bodového pole, stabilizaci bodů a způsobu navázání na 

systémy S-JTSB a Bpv bylo třeba vyřešit několik problémů, vyvolaných technicko –

ekonomickými podmínkami realizace díla.  

S ohledem na rozsah, hloubku horizontu a charakterem podzemních prostor AVA lze 

dílo definovat jako malého rozsahu, avšak tvarově složité a z hlediska bodového pole 

náročné na počet měřických bodů. Umístění objektu v historickém centru města znamenalo 

zvýšené požadavky na bezpečnost stavby a současně omezení staveništního prostoru, kdy 

zábor staveniště byl minimální, staveniště bylo oploceno plným oplocením a veškerý 

materiál a technické zázemí bylo soustředěno v těsném okolí budované výdušné jámy, která 

po vyhloubení sloužila jako dopravní cesta pro veškerý potřebný materiál a techniku. 

 Bylo tedy třeba volit maximálně účelné umístění bodů důlního bodového pole, které 

by minimalizovalo potřebu neustálého rozebírání plotových dílců, přesun techniky, 

neomezovalo provoz stavby a současně splňovalo ustanovení § 8 důlně měřického předpisu 

[14], který uvádí, že body důlních bodových polí se stabilizují na místech bezpečných proti 

jejich poškození a zničení.  
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Prostor staveniště je zachycen na obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6  Staveniště 

 

Na povrchu bylo přistoupeno ke stabilizaci bodů důlního polohového bodového pole 

č. 4001 – 4003. Body důlního výškového bodového pole na povrchu nebyly s ohledem na 

blízkost bodů České státní nivelační sítě zřizovány. Body 4001 – 4003 byly stabilizovány 

měřickými hřeby do betonových konstrukcí (součástí komunikace pro pěší). Jejich poloha a 

vazba na body ZPBP, PBPP a ČSNS je patrná z obrázku 7. Přímka definovaná body 4002 a 

4003 byla uvažována jako orientační přímka pro budoucí připojovací a usměrňovací měření. 

 

Při volbě umístění bodů důlního bodového pole v podzemí byl základním problémem 

způsob stabilizace. Z projektové dokumentace bylo zřejmé, že dojde k doplnění injektážních 

svorníků do stropu důlního díla, zajištění pletivem, následně ke zkrácení hlav původních i 

doplněných svorníků a nástřiku torkretu na strop v tloušťce cca. 5 cm. Byla zvažována také 

montáž konzol pro umístění bodů důlního bodového pole v podzemí, která však byla 

vyhodnocena jako technicky i ekonomicky velice náročná. Navíc by v budoucnu mohlo dojít 

ke střetu s osazovanými interaktivními prvky, jejichž umístění nebylo v době stabilizace 

bodů bodového pole zcela zřejmé.  
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Obrázek 7  Konfigurace bodů základního důlního polohového bodového pole na povrchu 

 

Pro ochránění bodů důlního bodového pole v podzemí stabilizovaných do stropu byla 

zvolena instalace univerzálních instalačních krabic UK2, které byly přišroubovány do stropu 

díla. V místě předem vylomeného montážního otvoru byla do masivu předvrtána díra o 

průměru 2.5 mm, do které byla vtlučena skoba, v jejíž plošce byl vyvrtán otvor o průměru 1 

mm představující samotný bod. Krabice byla zakryta víčkem. Tento způsob ochrany se 

osvědčil a body stabilizované ve stropě díla se zachovaly až do předání stavby.  
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Princip stabilizace bodů ve stropě je zobrazen na obrázcích 8 a 9.

 

Obrázek 8  Stabilizace bodu ve stropě díla 

 

       

      Obrázek 9  Ochrana bodu ve stropě díla         Obrázek 10  Odrazný štítek – bod 5008 

 

Při výběru místa pro stabilizaci bodů byla důsledně prováděna vizuální kontrola 

vzájemné viditelnosti. 

Následně byly ve stěnách díla vybroušeny plošky pro osazení pomocných bodů, 

zajišťujících jednotlivé body stabilizované ve stropě. Na plošky byly montážní pěnou 

přilepeny odrazné štítky. Tyto body byly umísťovány tak, aby bod stabilizovaný ve stropě 

byl zajištěn alespoň třemi pomocnými body. Příklad umístění štítku je na obrázku 10. 
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 Posledními stabilizovanými body byly body důlního výškového bodového pole 

v podzemí. Byla volena místa s ne zcela svislou stěnou pro možnost bezpečného přiložení 

latě. Body byly stabilizovány ocelovými hřeby HILTI ve výšce cca. 30 cm nad počvou díla. 

V přehledce důlního bodového pole v podzemí na obrázku 11 jsou tyto body označeny 

7001 – 7004. 
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5.2 Určení bodů základního důlního bodového pole na povrchu 

 

Předně je třeba zmínit skutečnost, že při provádění úhlových měření spojených 

s určováním základního důlního polohového bodového pole na povrchu byla použita totální 

stanice s přesností měření úhlů 1 mgon a nikoliv vteřinového teodolitu, jak požaduje důlně 

měřický předpis [14]. 

Stejně tak nebyly body na povrchu polohově určeny oboustranně připojeným 

polygonovým pořadem, případně úhlovým protínáním. Důvod je zřejmý z dříve uvedeného 

obrázku 7 a je jím blízkost a rozložení bodů ZPBP a PBPP ve vztahu k objektu stavby. 

Určení polohy bodů důlního bodového pole na povrchu bylo provedeno dle body 1.1.5. 

přílohy č. 2 vyhlášky [14] kombinovanými metodami, a to tak, aby byla dodržena polohová 

přesnost určovaných bodů. 

Výše uvedené skutečnosti byly konzultovány s Ing. Matulou, obvodním báňským 

inspektorem pověřeným dohledem nad stavbou, který k navrhovanému a realizovanému 

postupu určení bodů důlního bodového pole neměl připomínek. 

 

Poloha bodů ZDPBP na povrchu, tedy bodů č. 4001 – 4003 byla určena 

kontrolovaným rajónem z bodu 1402-71. Orientační směry byly měřeny na body 1402-73, 

1402-70, 1402-75 a bod PBPP 190. Geodetické údaje bodů geodetického základu jsou 

přílohou 4 této diplomové práce. Měření úhlů bylo provedeno v jedné skupině a měřené 

délky byly určovány z opakovaného měření na umístěný hranol GMP101. Na totální stanici 

bylo zvoleno násobné měření vzdáleností (programem Averaging), kdy po ukončení měření 

je registrovanou délkou aritmetický průměr všech uskutečněných měření délek.  

Kontrolér Leica CS10 s uživatelským programem SmartWorx v. 5.50 umožňuje 

export naměřených dat v uživatelských sestavách definovaných tabulkami *.FRM 

sestavovanými v programu Leica Geo Office. Data naměřená při určování polohy bodů 4001 

– 4004 byla dle struktury definičního souboru 12_MAPA_VODOROVNY.FRM 

exportována přes rozhraní USB do PC. Zápisníky měření (Příloha 5) byly ze souboru ASC 

importovány do předdefinovaných tabulek vytvořených v programu Excel 2013. 

 Zpracováním tabulek v podobě zápisníku měřených vodorovných směrů (Příloha 6) 

byl proveden výpočet měření v jedné skupině pro stanovisko a dle [5] bylo provedeno 

vyrovnání osnovy směrů. 
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 Pro stanovisko byla vypočtená hodnota uzávěru ve skupině porovnána s mezní 

hodnotou uzávěru v jedné skupině, která je dle [6] určena ze vztahu: 

  
max 0pu n ,       (5.1) 

kde: 
pu …  je koeficient spolehlivosti, 

pu  = 2 …odpovídá cca P = 95%, 

        
0
…- směrodatná odchylka jednoho měření, pro Leica TS 12 v módu ATR je  

          
0
 = 1,6 mgon, 

         n …   - počet měřených směrů. 

 

 Vypočtená mezní hodnota uzávěru na stanovisku nebyla překročena. 

 

 Vypočtené úhly společně s naměřenými délkami uvedenými v zápisníku měření byly 

použity do výpočtu polární metody k určení souřadnic bodů ZDPBP na povrchu č. 4001 – 

4003. Výpočty byly provedeny v programu GEUS 18.0.  Krátkému popisu programu GEUS 

bude věnována část kapitoly 7.3.1 o určení podrobných bodů v rámci zaměření části stropní 

konstrukce sklepa č. 1. Do výpočtu polohy bodů 4001 - 4003 byly zavedeny korekce na 

nulový horizont, korekce z kartografického zobrazení pro systém S-JTSK a korekce 

z nadmořské výšky. Hodnota zkreslení délek pro oblast měření kolektoru a její průměrnou 

nadmořskou výšku v systému Bpv byla 0.999916578685. 

Celý protokol o výpočtu určení polohy bodů ZDPBP na povrchu je přílohou 7. Níže je 

uvedena pouze část protokolu pro ilustraci dosažené střední chyby orientace. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

                    Orientace:Roz.délek:    Mezní: 

  1: 0010 0000 0190   29.7487  neměřeno     0.050     

  2: 0009 1402 0070   29.7529  neměřeno     0.050     

  3: 0009 1402 0073   29.7511    -0.013     0.154     

  4: 0009 1402 0075   29.7446     0.011     0.130     

 -------------------------------------------------------------------------------- 

 Výsledná orientace :    29.7494 

 Stř.chyba orientace =    0.0017     Mez.stř.chyba =    0.0100 

 Zavedené zkreslení délek:   0.999916578685 

 -- PODROBNÉ BODY --------------------------------------------------------------- 
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 Poloha bodů 4001 – 4003 byla následně zaměřena také metodou měření GNSS 

v módu RTK. Měření bylo realizováno dvakrát nezávisle v rozmezí cca. 4 hodin. 

Registrováno bylo vždy 30 odpočtů po 1 sekundě. Kompletní protokol o určení bodů S-

JTSK metodou měření GNSS je přílohou 8 této práce. 

 Body určené metodou měření GNSS byly následně porovnány s body určenými 

kontrolovaným rajónem. Cílem bylo porovnání vypočtených odchylek určení polohy bodů 

základního důlního polohového bodového pole dvěma nezávislými měřickými metodami 

podle bodu 3.1. přílohy č. 2 vyhlášky [14], který povolenou hodnotu stanovuje jako: 

  P = ±6·10-2 [m].       (5.2) 

 

 Povolené hodnoty nebyly překročeny (viz níže) 

 

== Vkládání bodů do seznamu souřadnic ========================================== 

 

Body S-JTSK určené metodou měření GNSS v módu RTK  

 

 -- Kontrolní určení bodu  0010 7202 4001  -------------------------------------- 

                           Y:            X: 

 Původní:          703933.810   1011901.743   [3] 

 Nový:             703933.818   1011901.733   [3] 

 Rozdíl:               -0.008         0.010  Sxy=   0.009  Dxy=   0.013 

 -- # Ponechán původní bod.  ---------------------------------------------------- 

 -- Kontrolní určení bodu  0010 7202 4002  -------------------------------------- 

                           Y:            X: 

 Původní:          703913.200   1011918.963   [3] 

 Nový:             703913.221   1011918.975   [3] 

 Rozdíl:               -0.021        -0.012  Sxy=   0.017  Dxy=   0.024 

 -- # Ponechán původní bod.  ---------------------------------------------------- 

 -- Kontrolní určení bodu  0010 7202 4003  -------------------------------------- 

                           Y:            X: 

 Původní:          703942.064   1011922.969   [3] 

 Nový:             703942.069   1011922.955   [3] 

 Rozdíl:               -0.005         0.014  Sxy=   0.011  Dxy=   0.015 

 -- # Ponechán původní bod.  ---------------------------------------------------- 

 

Při navazujících důlně měřických pracích spojených s připojovacím a usměrňovacím 

měřením a vytyčováním podrobných bodů bylo provedeno v rámci bodů základního důlního 

polohového pole na povrchu vzájemné proměření směrů a délek. Největší naměřené 

odchylky byly zaznamenány v řádech 10-3 m a měřická síť tvořená body 4001 – 4003 je ve 

smyslu primární sítě stavby homogenní. 
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5.3 Vytyčení výdušné jámy 

 

 Poloha výdušné jámy byla v projektové dokumentaci definována charakteristickými 

lomovými body (souřadnicemi polohy – y, x) identifikující průsečíky vnějších hran vrchního 

osazovaného rámu. Ze strany závodního byl vznesen požadavek na jejich vytyčení a 

stabilizaci v terénu.  

 Vhledem k tomu, že v projektové dokumentaci nebyly pro objekt určeny mezní 

vytyčovací odchylky (δxMv) ani tolerance (Tx) vymezená mezními hodnotami geometrické 

veličiny a pro nejednoznačné zatřídění objektu pro převzetí hodnoty mezní vytyčovací 

odchylky podle technické normy ČSN 73 0420-2, byl zpracovatel dokumentace na 

kontrolním dnu požádán o definování jedné či druhé hodnoty. Projektant zápisem do 

stavebního deníku stanovil funkční toleranci Tx = ± 70 mm. Tato tolerance byla určena pro 

šachtu, i pro štoly vytyčované v další etapě prací, pro které mezní vytyčovací odchylky také 

nebyly stanoveny. 

 

 Hodnota mezní vytyčovací odchylky podle bodu 5.2 příslušné normy [18] byla 

stanovena ze vztahu: 

  
 

5
Mvx

Tx
,        (5.3)  

po dosazení hodnot : 

  
 

70

5
Mvx  = 14 mm.      (5.4) 

 

 Pro posouzení zvolené metody vytyčení byla dále stanovena hodnota směrodatné 

odchylky dvojího vytyčení daná vztahem: 

  
p

Mvx

u
,        (5.5) 

kde 
 Mvx je mezní vytyčovací odchylka; 

u - hodnota normované náhodné veličiny s normálním rozdělení, 

 

po dosazení hodnot:  

  
14

1,64p
9 mm.       (5.6) 
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Samotné vytyčení charakteristických lomových bodů objektu bylo provedeno z bodu 

základního důlního polohového bodu č. 4003. Orientační směry byly měřeny na body 4002 

a 4003. Podrobné body byly vytyčeny polární metodou s měřením délek na minihranol 

GMP101 a stabilizovány ocelovými hřeby. Organizace měření je zřejmá z měřického náčrtu 

na obrázku 12. 

 

 

Kontrola vytyčení byla provedena opakovaným vytyčením a to stejným postupem se 

stejnými přístroji a pomůckami. 
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Naměřené hodnoty byly z totální stanice exportovány dle struktury definičního 

souboru VYTYC_REVIZE.FRM do protokolu zobrazujícího mimo jiné odchylku v poloze 

projektovaného a zaměřeného (vytyčeného) bodu, jak je zobrazeno na ukázce protokolu 

níže.  

                     Číslo bodu        Y            X         H 

------------------------------------------------------------------ 

Projekt:                      1  703941.568  1011920.581   

Vytyčení:                 Stkd1  703941.570  1011920.579   236.626 

Rozdíl:                   Stkd1      -0.002        0.002  -236.626  up=0.003m 

Datum a čas:   11.12.2013...06:59:48 

------------------------------------------------------------------ 

Projekt:                      2  703940.997  1011919.240   

Vytyčení:                 Stkd2  703941.000  1011919.239   236.661 

Rozdíl:                   Stkd2      -0.003        0.001  -236.661  up=0.003m 

Datum a čas:   11.12.2013...07:02:08 

------------------------------------------------------------------ 

Projekt:                      3  703943.687  1011919.680   

Vytyčení:                 Stkd3  703943.688  1011919.681   236.704 

Rozdíl:                   Stkd3      -0.001       -0.001  -236.704  up=0.001m 

Datum a čas:   11.12.2013...07:03:23 

------------------------------------------------------------------ 

Projekt:                      4  703943.116  1011918.338   

Vytyčení:                 Stkd4  703943.116  1011918.336   236.762 

Rozdíl:                   Stkd4      -0.000        0.002  -236.762  up=0.002m 

Datum a čas:   11.12.2013...07:05:12 

------------------------------------------------------------------ 

Projekt:                      1  703941.568  1011920.581   

Vytyčení:                 Stkd1  703941.570  1011920.580   236.628 

Rozdíl:                   Stkd1      -0.002        0.001  -236.628  up=0.002m 

Datum a čas:   11.12.2013...07:09:11 

------------------------------------------------------------------ 

Celý elaborát o vytyčení objektu výdušné jámy je přílohou 9. 

 

Po vytyčení byla posouzena jeho přesnost dle bodu 6.2 příslušné normy [18] a to 

porovnáním rozdílu mezi prvním a druhým vytyčením ( v ) a mezní vytyčovací odchylkou 

(δxMv) podle vztahu: 

 2 Mvv x         (5.7) 

Vstupní hodnoty byly čerpány z protokolu o vytyčení podrobných bodů. Vytyčení 

svým provedením vyhovělo požadavkům na přesnost. 
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5.4 Monitoring stability důlního díla 

 

 V kapitole 4.1 byl zmíněn požadavek OBÚ na doplnění způsobu monitoringu 

stability důlního díla. V doplňku projektové dokumentace č. A1 z 15.12.2013 báňský 

projektant určil rozsah monitoringu takto: „ 

- aby byl zajištěn bezpečný provoz stavby, stanovuje se v souladu s vyhláškou ČBÚ 

č.55/1996 Sb. zóna ovlivnění při těžení jámy v rozsahu 4m od vnějšího líce zapažení 

jámy. V této zóně se první zaměření svislých deformací provede bezprostředně po 

zabudování pažení, další měření se bude provádět po dobu těžení. Po vytěžení jámy 

pak další tři týdny a pak při ukončení nárůstu deformací bude měření ukončeno.  

Při výstavbě jámy se bude provádět měření vodorovných roztečí pažení jámy. Tento 

vodorovný rozměr se bude měřit na pažících rámech, 

- pravidelné vyhodnocování monitoringu zajistí organizace tak, aby měření včas 

upozornila na případné dosažení varovných stavů a mohla se včas stanovit opatření 

k bezpečnému provádění stavby. Měření bude prováděno minimálně 1 x týdně, 

- v bezprostředním okolí jámy nejsou žádné inženýrské sítě, a proto se stanovuje 

maximální hodnota poklesu terénu v zóně ovlivnění -7 mm. Maximální hodnota 

měřených změn vodorovných roztečí pažících rámů je ±7 mm.“ 

 

Náplň monitoringu stability budovaného díla byla rozdělena na dvě části. Měření 

poklesu pozorovaných bodů a na měření změn délky mezi pozorovanými body vyznačenými 

na jednotlivých rámech výztuže jámy. 

 

5.4.1 Příprava a měření poklesu pozorovaných bodů 

 

První realizovanou činností bylo zpracování návrhu rozmístění vztažných a 

pozorovaných bodů ve vztahu k poloze budovaného objektu a místním podmínkám.  
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Návrh je zobrazen na obrázku 13. 

 

 

 

Z obrázku 13 je zřejmé umístění vztažných bodů mimo projektantem stanovenou 

zónu ovlivnění a umístění pozorovaných bodů k budovanému objektu v bezpečné 

vzdálenosti vymezené místními podmínkami. 

Návrh rozmístění všech bodů byl na kontrolním dnu odsouhlasen báňským 

projektantem a o této skutečnosti byl proveden zápis do stavebního deníku a zápisu 

z kontrolního dne. 
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Poloha jednotlivých bodů byla následně vytyčena technologií měření GNSS a na 

označených místech byla provedena jejich stabilizace, kdy do připravených betonových 

základů byly vyvrtány díry, do nichž byly vloženy chemické ampule pro kotvení do betonu 

a následně zašroubovány závitové tyče M16 s hlavou upravenou do vhodného tvaru. Princip 

stabilizace je vyznačen na obrázku 14. 

 
Obrázek 14  Princip stabilizace vztažných a pozorovaných bodů 

 

Pro potřeby volby metody určení výšek vztažných a pozorovaných bodů bylo provedeno 

určení vyžadované přesnosti měření. Dle zápisu projektanta do stavebního deníku byla pro 

výpočet závaznou technická norma ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů, 

konkrétně pak bod 3.4.3 této normy [19], který stanoví, že hodnota mezní odchylky měření 

posunů užívaných stavebních objektů, ovlivněných stavební činností v okolí, nemá překročit 

hodnotu: 

  
2

5
Kp  [mm],       (5.8) 

kde Kp je kritická hodnota v mm, při jejímž dosažení dojde k ohrožení sledovaného objektu, 

po dosazení hodnot: 

  
2

7 2,8
5

mm.       (5.9) 

 Z určené hodnoty mezní odchylky měření je zřejmé, že použití zvolených přístrojů a 

pomůcek, tedy přístroje Leica DNA03 a invarové latě NEDO GPCL3, zaručuje při volbě 

vhodné metody geometrické nivelace a dodržení pro ni doporučených postupů požadovanou 



Mgr. Petr Zbíral: Důlně měřické práce při výstavbě areálu volnočasových aktivit v Mladé Boleslavi 

2015 34 

přesnost měření. Výšky bodů byly určovány geometrickou nivelací ze středu s připojením 

na bod ČSNS CD-79.1 (ověřen na bod CD-79.2). 

 Z hlediska přesnosti byla pro určení výšek vztažných a pozorovaných bodů zvolena 

metoda přesné nivelace. Jde o metodu běžně využívanou v inženýrské geodezii pro sledování 

posunů. 

  

 Před zahájením jednotlivých etap měření byla na měřické základně v areálu sídla 

organizace prováděna zkouška vodorovnosti záměrné přímky nivelačního přístroje. 

Výsledky jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1  Odchylky od vodorovné záměry 

  Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 

Datum 15.12.2013 22.12.2013 29.12.2013 5.1.2014 12.1.2014 19.1.2014 26.1.2014 

α -1,5" -0,3" -2,3" -1,9" -0,8" -0,1" -2,8" 

 

 

5.4.2 Zpracování měřených dat geometrické nivelace 

 

 Hodnoty zaměřené geometrickou nivelací ze středu byly za použití programu Leica 

Geo Office Tools exportovány z nivelačního přístroje do PC ve formátu GSI. Následně byly 

importovány programem GLevel verze 2.3, ve kterém byly realizovány také veškeré výpočty 

všech nivelačních pořadů zaměřených v rámci sledování stability důlního díla. 

 Uživatelský program GLevel v2.3 je univerzálním nástrojem pro výpočty 

polygonových pořadů zaměřovaných digitálními nivelačními přístroji. Umožňuje přímou 

komunikaci s přístroji společností Leica a podporuje načtení hrubých dat exportovaných 

z nivelačního přístroje v datovém formátu *.GSI, případně *.ASC. Uživatelské rozhraní 

programu se zavedeným výpočtem nivelačního pořadu 3.etapy monitoringu je na 

obrázku 15. 

 V prostředí programu GLevel byly provedeny kontroly nivelačního zápisníku. 

Jednalo se zejména o kontrolu typu záměr vpřed, vzad a vyloučení jejich záměny. Po 

doplnění hodnot počátečního a koncového bodu pořadu, upřesnění typu nivelačního pořadu 

a nastavení parametrů kontrol (Obrázek 16) v příslušném dialogovém okně bylo vyvoláno 
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automatické zpracování NP. Shodný postup byl uplatněn pro každou etapu měření. 

Vyhodnocované nivelační pořady byly automaticky vyrovnány s rozdělením odchylek 

vztažené na délky záměr, kdy je celková chyba rozložena na jednotlivá měření s ohledem na 

délku záměr a platí, že čím větší záměra, tím větší chyba měření a tedy i odchylka. 

 

 

Obrázek 15  GLevel v2.3 

 

 

Obrázek 16  Parametry kontroly dat 
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 Přesnost bodů určovaných přesnou nivelací byla vyhodnocena posouzením skutečné 

odchylky v uzávěru obousměrné nivelace s její mezní hodnotou definovanou dle [10] 

vztahem: 

  5M kmR   [mm],      (5.10) 

kde R je  délka nivelačního oddílu v kilometrech. 

 

 Tuto kontrolu provádí program GLevel automaticky společně s kontrolou maximální 

délky záměr a jejich souměrnosti. V případě překročení mezních hodnot vyvolává chybová 

hlášení upozorňující uživatele. Současně v rámci vyhodnocení počítaného pořadu zobrazuje 

základní informace o vypočítaných hodnotách (viz níže). 

 

___________________________________________________________________________________ 

Součet Vzad1:       10.2916 

Součet Vpřed1:      10.2913 

Rozdíl 1:           0.0003 

Součet Vzad2:       10.2915 

Součet Vpřed2:      10.2911 

Rozdíl 2:           0.0004 

Hodnota uzávěru:    +0.0007   (Max. přípustná hodnota: 0.0023) 
Součet délek záměr: 215.4785 

  

 Určené výšky vztažných a pozorovaných bodů byly po ukončení jednotlivých etap 

exportovány do souborového formátu TXT a připraveny pro další zpracování a vyhodnocení 

poklesů. 

 Nivelační zápisníky 3. etapy a protokoly jejich zpracování jsou přílohou 10. 

 

5.4.3 Vyhodnocení poklesů pozorovaných bodů a interpretace dat 

 

 Omezené finanční prostředky uvolněné na monitoring stability, časová náročnost 

měření a potřeba prezentovat výsledky průběžně v rámci pravidelných kontrolních dnů 

stavby vedla ke snaze o rychlé zpracování dat, jehož výsledkem měl být materiál 

srozumitelný i účastníkům kontrolních dnů bez širších znalostí problematiky. 

 Řešením bylo průběžné vkládání naměřených hodnot do připravené tabulky 

zpracované v programu Excel 2013 (Tabulka 2) s následným automatickým generováním 

spojnicového grafu (Graf  1) zobrazujícího vývoj poklesů pozorovaných bodů a jejich vztahu 
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ke kritické hodnotě v rámci časové osy. Tento graf byl pravidelně předkládán na kontrolních 

dnech stavby.  

Tabulka 2  Zpracování hodnot poklesů 

        Výška (Bpv [m])       

Datum Etapa Vztažný 1 Vztažný 2 Vztažný 3 Vztažný 4 Pozorovaný 1 Kritická hod. Pozorovaný 2 Kritická hod. 

    Bod č.1 Bod č. 3 Bod č. 4 Bod č. 6 Bod č. 2 Pozorovaný 1 Bod č. 5 Pozorovaný 2 

15.12.2013 Etapa 0 236,8359 236,6855 236,7710 236,6083 236,7454 236,7384 236,6299 236,6229 

22.12.2013 Etapa 1 236,8362 236,6856 236,7708 236,6087 236,7452 236,7384 236,6285 236,6229 

29.12.2013 Etapa 2 236,8361 236,6854 236,7710 236,6082 236,7446 236,7384 236,6282 236,6229 

5.1.2014 Etapa 3 236,8360 236,6852 236,7709 236,6085 236,7445 236,7384 236,6280 236,6229 

12.1.2014 Etapa 4 236,8362 236,6851 236,7709 236,6087 236,7445 236,7384 236,6281 236,6229 

19.1.2014 etapa 6 236,8357 236,6853 236,7711 236,6086 236,7443 236,7384 236,6279 236,6229 

26.1.2014 etapa 7 236,8361 236,6855 236,7708 236,6084 236,7445 236,7384 236,6279 236,6229 

    0,00014 0,00015 0,00009 0,00016         

 

 

 

Graf č. 1. Zobrazení poklesů a kritických hodnot 

 

 V tabulce bylo současně vyřešeno ověření stability bodů vztažné soustavy. Stabilita 

vztažných bodů nebyla provedena testem polohových změn  i vztažných bodů mezi 
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jednotlivými etapami při podmínce metody nejmenších čtverců, jak je doporučeno 

v technické normě [19], ale do poledního řádku tabulky byla pod hodnoty výšek vztažných 

bodů vložena funkce vracející průměrnou hodnotu absolutních odchylek bodů od jejich 

střední hodnoty. V případě výrazné změny této hodnoty po vložení dat nové etapy měření 

by bylo přistoupeno k podrobnějšímu vyhodnocení poklesu konkrétního vztažného bodu. 

Příslušné hodnoty zobrazené v tabulce 2 však potvrzují stabilitu bodů vztažné soustavy. 

  

 Veškeré výsledky byly zapracovány do závěrečné zprávy monitoringu stability 

důlního díla (Příloha 11), která byla předána závodnímu organizace provádějící hloubení 

jámy. Ve zprávě bylo konstatováno, že v období od 15.12.2013 do 29.12.2013 došlo 

k poklesu pozorovaných bodů, který však nepřekročil kritickou hodnotu stanovenou 

projektantem a ani se k ní významným způsobem nepřiblížil. Další poklesy pozorovaných 

bodů nebyly zaznamenány. 

 

5.4.4 Měření kontrolních bodů pažících rámů 

 

 Princip monitoringu stanoveného projektantem byl založen na měření vzdálenosti 

mezi dvěma kontrolními body důlčíkem označenými do každého ze dvou dílů, z nichž se 

každý rám pažení jámy skládá. Měřené spojnice bodů přibližně odpovídali podélné ose jámy. 

V jednotlivých etapách měření byly vyhodnocovány změny vzdáleností mezi kontrolními 

body vůči hodnotě naměřené v nulté etapě pro konkrétní rám.  
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 Princip je zřejmý z obrázku č. 17. 

 

Obrázek 17  Kontrolní body 

 Po dohodě s báňským projektantem byla hodnota mezní odchylky určení délky 

určena dle bodu 3.4.1 technické normy [19] ze vztahu: 

  
1

2

15
p ,        (5.11) 

kde p je očekávaný celkový posun nebo jeho složka v mm. 

Po dosazení: 

  
1

2
7

15
1 mm.       (5.12) 

 Délky mezi kontrolními body v jednom rámu byly v každé etapě měřeny ocelovým 

pásmem BMI vždy dvakrát, tam a zpět. Délky byly odečítány s přesností 0,5 mm. Přímo 

v terénu byl porovnáván rozdíl mezi dvojím měřením a maximálním přípustným rozdílem 

d . Jeho hodnota je identická s dříve určenou  
1
, tedy 1 mm. Do měřického náčrtu byla 

vpisována vždy hodnota aritmetického průměru dvou naměřených hodnot, zaokrouhlena na 

0,5 mm. 
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 5.4.5 Vyhodnocení měření kontrolních bodů pažících rámů 

 

 Vyhodnocení naměřených hodnot bylo opět provedeno v tabulce (Tabulka 3) 

připravené v programu Excel 2014. Data byla použita pro automatické generování grafů 

vyjadřujících změny délek mezi souvisejícími kontrolními body a jejich vztah vůči příslušné 

kritické hodnotě. Příklad grafických výstupů jsou v grafech 2 a 3.  

  

Tabulka 3  Kontrolní body pažících rámů – měřené hodnoty 

       délka [m]        

  Rám 1 Rám 2 Rám 3 Rám 4 Rám 5 Rám 6 Rám7   

  2,2305             kr.h. + 

15.12.2013 2,2235             d 

  2,2165             kr.h. - 

  2,2305 2,2400 2,2340         kr.h. + 

22.12.2013 2,2225 2,2330 2,2270         d 

  2,2165 2,2260 2,2200         kr.h. - 

  2,2305 2,2400 2,2340 2,2290       kr.h. + 

29.12.2013 2,2235 2,2335 2,2275 2,2220       d 

  2,2165 2,2260 2,2200 2,2150       kr.h. - 

  2,2305 2,2400 2,2340 2,2290 2,2355 2,2435   kr.h. + 

5.1.2014 2,2230 2,2340 2,2260 2,2235 2,2285 2,2365   d 

  2,2165 2,2260 2,2200 2,2150 2,2215 2,2295   kr.h. - 

  2,2305 2,2400 2,2340 2,2290 2,2355 2,2435 2,2360 kr.h. + 

12.1.2014 2,2225 2,2325 2,2255 2,2225 2,2285 2,2350 2,2290 d 

  2,2165 2,2260 2,2200 2,2150 2,2215 2,2295 2,2220 kr.h. - 

  2,2305 2,2400 2,2340 2,2290 2,2355 2,2435 2,2360 kr.h. + 

19.1.2014 2,2220 2,2330 2,2260 2,2235 2,2285 2,2365 2,2300 d 

  2,2165 2,2260 2,2200 2,2150 2,2215 2,2295 2,2220 kr.h. - 

  2,2305 2,2400 2,2340 2,2290 2,2355 2,2435 2,2360 kr.h. + 

26.1.2015 2,2225 2,2315 2,2255 2,2230 2,2285 2,2375 2,2300 d 

  2,2165 2,2260 2,2200 2,2150 2,2215 2,2295 2,2220 kr.h. - 

Kde: kr.h.+ … je kritická hodnota odvozená od délky určené v nulté etapě a kladné hodnoty 

  maximálního očekávaného posunu p, 

  d … je naměřená vzdálenost mezi kontrolními body na jednom rámu v jedné etapě,  

kr.h.- … je kritická hodnota odvozená od délky určené v nulté etapě a záporné hodnoty 

  maximálního očekávaného posunu p. 



Mgr. Petr Zbíral: Důlně měřické práce při výstavbě areálu volnočasových aktivit v Mladé Boleslavi 

2015 41 

 

Graf 2  Kontrolní body pažících rámů – Rám 1 

 

 

Graf 3  Kontrolní body pažících rámů – Rám 4 

 

V závěrečné zprávě o monitoringu stability důlního díla (Příloha 11) bylo konstatováno, že 

v období od 15.12.2013 do 26.1.2014 nedošlo ve vzdálenostech mezi kontrolními body na 

jednotlivých rámech ke změnám, které by se blížily stanoveným kritickým hodnotám, či je 

přímo překročily. 
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6. Připojovací a usměrňovací měření 

 

 

 Účelem připojovacího a usměrňovacího měření je, podle [4], přenesení polohy bodu 

a směru do podzemí tak, aby bylo možno připojit důlní bodové pole v podzemí na povrchové 

a usměrnit je navzájem tak, aby se mohla určovat poloha bodů důlního bodového pole ve 

stejné souřadnicové soustavě jako na povrchu. Někdy bývá toto měření také nazýváno jako 

orientační.  

 Způsob připojení a usměrnění horizontu podzemního díla závisí především na 

způsobu a počtu přístupů do dolu případně podzemí. Připojení a usměrnění důlního díla se 

provádí především důlním polygonovým pořadem. Pouze v případě kdy nelze realizovat 

polygonový pořad, je možno připojit a usměrnit důlní dílo jinou vhodnou geodetickou 

metodou. 

  

Důlně měřický předpis [14] uvádí v bodě 4.1.2. přílohy tyto typy důlních 

polygonových pořadů pro připojovací a usměrňovací měření: 

• polygonový pořad vedený mezi body promítnutými dvěma nebo více jámami, 

• polygonový pořad vedený mezi orientačními přímkami, stabilizovanými na povrchu 

při ústí štol nebo úklonných důlních (podzemních) děl, 

• polygonový pořad vycházející z jedné orientační přímky stabilizované na povrchu při 

ústí štoly nebo úklonného důlního (podzemního) díla a končícího alespoň na jednom 

bodě promítnutém jamou, 

• polygonový pořad vycházející z bodu promítnutého jednou jamou a usměrněné 

orientační přímky gyroteodolitem. 

 

 Vyhláška [14] dále stanovuje přesnosti některých typů připojovacího a 

usměrňovacího měření. 

 

 Připojovací a usměrňovací měření realizované na stavbě pozemní části AVA bylo 

provedeno důlním polygonovým pořadem vycházejícím z jedné přímky stabilizované na 

povrchu při ústí štoly respektive před kopulí parkovacího domu a končícím na bodě 

promítnutém výdušnou jamou. 
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6.1 Realizace a vyhodnocení připojovacího a usměrňovacího měření 

 

 Na úvod celého měření byla určena poloha bodu č. 4004, který byl umístěn nad 

výdušnou jamou a následně promítnut a stabilizován hřebem v počvě důlního díla. Umístění 

stativu nad jámu umožnilo umístění ocelového nosníku na vrchní rám výztuže jámy, 

k němuž byl uchycen několika bodovými sváry. Následně bylo možno postavit stativ 

s trojnožkou a hranolem GMP 101 tak, že jedna noha stativu byla umístěna na nosníku a dvě 

mimo okraj jámy. Položené podlážky umožňovali přístup ke stativu.  

 Poloha bodu č. 4004 byla určena kontrolovaným rajónem z bodu základního důlního 

polohového bodového pole na povrchu č. 4003. Orientační směry byly měřeny na body č. 

4001 a 4002. Vzájemná poloha bodů je zřejmá z obrázku 11 v kapitole 5.1. Měření bylo 

provedeno v jedné skupině. Určení polohy bodu č. 4004 nebylo vzhledem k místním 

podmínkám možno provést jinou geodetickou metodou, například úhlovým protínáním, 

směrovým protínáním, či délkovým protínáním. 

 

 Po zaměření bodu č. 4004 byl hranol vyměněn za optický centrovač (provažovač) 

GF-L30, kterým bylo provedeno promítnutí bodu do podzemí.  

 Povolená odchylka v poloze promítnuté bodu je stanovena důlně měřickým 

předpisem [14] v bodě 4.2.1.1. přílohy a činí: 

  3
7 10 m.        (6.1) 

 

 Vyhovění této podmínce bylo zajištěno použitím přístroje GF-L30, jehož přesnost 

deklarovaná výrobcem je ± 1 mm / 30 m. 

 Promítnutý bod byl stabilizován v počvě a po znovu urovnání centrovače bylo 

přistoupeno k nezávislému promítnutí bodu. Poloha promítnutého bodu byla vizuálně 

vyhodnocena jako identická (střed hlavy měřického hřebu). 

 

  Následně bylo provedeno zaměření důlního polygonového pořadu vycházejícího 

z  přímky stabilizované na povrchu vymezené body č. 4003 a 4002 a končícím na bodě č. 

4004. Určovány byly body č. 4005 až 4011. Délka polygonového pořadu byla 52,6 m a měl 

9 vrcholových bodů. Měření vrcholových úhlů na jednotlivých bodech bylo provedeno 

v módu ATR (automatického docilování na minihranol GMP101) vždy v jedné skupině. Na 
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totální stanici byla nastaveno vyvolání chybového hlášení v případě překročení povolené 

odchylky v uzávěru skupiny, jejíž hodnota je pro přesná měření v důlních polygonových 

pořadech stanovena bodem 2.1.2. vyhlášky [14]: 

  10PU “.        (6.2) 

 

 Délka jednotlivých stran polygonového pořadu byla určována z opakovaného 

měření. Na totální stanici bylo použito násobné měření vzdáleností s programem Averaging. 

 V rámci měření na jednotlivých bodech byla vždy určena výška horizontu stroje ve 

vztahu k měřickému bodu stabilizovanému ve stropě a prostorovou polární byly zaměřeny 

pomocné měřické body (odrazné štítky ve stěnách díla) pro výpočet jejich polohy včetně 

parametru z. Tyto výpočty byly provedeny později až po určení výšek bodů zaměřovaných 

polygonovým pořadem. 

 

 V prvním kroku zpracování dat bylo provedeno vyrovnání osnovy směrů. Aplikován 

byl postup již popsaný v kapitole 5.2. Vypočtené úhly společně s naměřenými délkami 

uvedenými v zápisníku měření byly základem pro předpis polygonového pořadu vytvořený 

v programu GEUS 18.0 (popis programu uveden v kapitole 7.3.1). Výpočty byly taktéž 

provedeny v programu GEUS 18.0. Do výpočtu byly opět nastaveny korekce na nulový 

horizont, korekce z kartografického zobrazení pro systém S-JTSK a korekce z nadmořské 

výšky. Níže je zobrazena část výpočetního protokolu, mimo jiné uvádějícího vypočtenou 

odchylku v poloze koncového bodu. Celý protokol o výpočtu tohoto polygonového pořadu 

je přílohou 12 diplomové práce. 

 

       Součet délek v pořadu  =        52.96 

       Polohová odchylka     =          0.01 [m] 

       Oy =        0.001    Ox =        0.010 

       ----------------------------------------------- 

       Minimalni delka strany =          2.00 [m] 

       Maximalni delka strany =         11.95 [m] 

       Max.pomer soused.stran   =  1 :   4.1 

       Max.pomer stran v poradu =  1 :   6.0 

       Max.vyboceni           =          0.6  SPK 

       Max.odklon od SPK      =        113.6  [g] 

       Pocet vrcholu          =          9 

  

 Podmínky přesnosti připojovacího a usměrňovacího měření jsou v bodě 4.2. 

vyhlášky [14] stanoveny pouze pro měření dvěma jámami a pro měření jednou jamou a 
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dvěma olovnicemi. S ohledem na tuto skutečnost bylo vyhodnocení přesnosti realizovaného 

polygonového pořadu provedeno porovnáním skutečné odchylky v poloze koncového body 

(viz protokol výše) a určené hodnoty povolené odchylky dané podle bodu 2.6. přílohy 

vyhlášky [14] výrazem: 

  3

, 1 2
10x yD k L k RR  [m],    (6.3) 

kde L  je součet součet délek měřených stran zavřeného důlního polygonového pořadu 

 v metrech; 

 RR je součet čtverců přímých vzdáleností jednotlivých bodů důlního polygonového 

 pořadu od koncového bodu pořadu v metrech, 

 k1, k2 jsou koeficienty podle 2.5 vyhlášky [14] (pro přesná měření: k1=2 a 

 k2=0,008). 

Po dosazení:  

  3

,
10 2 53 0,008 3356 0,012x yD m.   (6.4)  

 Polygonový pořad vyhověl dle [14] požadovaným nárokům na přesnost. 

 

6.2 Výškové připojení základního důlního bodového pole v podzemí 

 

 Výšky bodů základního důlního výškového bodového pole, tedy body č. 7001 – 7003 

(Obrázek 11), byly určeny geometrickou nivelací ze středu s připojením na body ČSNS CD-

79.1 a CD-79.2. Místopisy těchto bodů jsou přílohou 4 diplomové práce.  

 Pro provádění výškového měření v rámci důlně měřických prací je závazný důlně 

měřický předpis [14], který v bodě 5.1. přílohy stanovuje pro geometrickou nivelaci 

v podzemí tyto povolené odchylky při měření tam a zpět: 

 • Pro velmi přesná měření určené vztahem: 

  
3

2,5 10VPD L   [m],     (6.5) 

 kde L je délka měřeného výškového pořadu tam i zpět v kilometrech.   

 • Pro přesná měření určené vztahem: 

  
3

7,0 10VPD L   [m].     (6.6) 
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 • Pro technická měření určené vztahem: 

  
3

25,0 10VPD L  [m].     (6.7) 

 Současně vyhláška [14] v § 7 odst. 2 písmeno b) stanovuje, že základní důlní výškové 

body v podzemí tvoří jednotlivé body stabilizované v hlavních důlních dílech, vzdálených 

od sebe nejvíce 300m, jejichž výšky byly určeny přesným výškovým měřením. 

  

 Dosazením reálných hodnot do vztahu 6.6 byla určena maximální přípustná hodnota 

uzávěru nivelačního pořadu, která byla při výpočtu zavedena do programu GLevel: 

  
3

7,0 10 0,328VPD 0,004 m.     (6.8) 

 

 Z části protokolu (viz níže) je zřejmé, že výšky bodů základního důlního výškového 

bodového pole byly určeny s požadovanou přesností. 

_______________________________________________________________ 

Součet Vzad:        28.9399 

Součet Vpřed:       26.2983 

Rozdíl:             2.6416 

Hodnota uzávěru:    -0.0034   (Max. přípustná hodnota: 0.0040) 

Součet délek záměr: 327.5860 

  

 Protokol zpracování příslušného nivelačního pořadu je přílohou 13 diplomové práce. 
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7. Důlně měřické práce v podzemí 

 

 Realizované důlně měřické práce v podzemí spočívali zejména v doplnění bodů 

důlního bodového pole v podzemí, vytyčení jednotlivých prorážek, zaměření a zpracování 

DMT části stropních konstrukcí sklepa č. 1 a závěrečném zaměření skutečného provedení 

stavby. 

 

7.1 Doplnění bodů důlního bodového pole v podzemí 

 

 Časově bylo doplnění důlního bodového pole provedeno až po dokončení první 

prorážky mezi oběma sklepy, ale s ohledem na logickou vazbu k připojovacímu a 

usměrňovacímu měření je téma zpracováno dříve než vytyčování prorážek. 

 Po již zmíněném dokončení první prorážky bylo možno důlním polygonovým 

měřením ve smyslu § 6 odst. 3 vyhlášky [14] určit polohu bodů podrobného důlního 

polohového bodového pole v podzemí č. 4012 – 4015. Důlní polygonový pořad byl vložen 

mezi body ZDPBP v podzemí č. 4011 a 4005 a byl měřen jako oboustranně připojený, 

jednostranně orientovaný. Metodika měření a zpracování byla shodná s již dříve popsanou 

(Kapitola 6.1). 

 Z níže uvedené části výpočetního protokolu (kompletní je přílohou 14) je zřejmá 

polohová odchylka v poloze koncového bodu pořadu. 

 

       Součet délek v pořadu  =        37.96 

       Polohová odchylka     =          0.01 [m] 

       Oy =        0.011    Ox =        0.008 

       ----------------------------------------------- 

       Minimalni delka strany =          5.07 [m] 

       Maximalni delka strany =          9.11 [m] 

       Max.pomer soused.stran   =  1 :   1.8 

       Max.pomer stran v poradu =  1 :   1.8 

       Max.vyboceni           =          0.2  SPK 

       Max.odklon od SPK      =         93.4  [g] 

       Pocet vrcholu          =          6 

 

 Tato hodnota byla porovnána s hodnotou povolené odchylky dané výrazem 6.3. Na 

rozdíl od výpočtu určení polohy bodů základního důlního bodového pole však byly doplněny 

koeficienty k1 a k2 pro technické měření dle bodu 2.5. přílohy vyhlášky [14]. 
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Po dosazení: 

  3

,
10 3 38 0,04 2531x yD 0,015 m.   (7.1) 

 Polygonový pořad vyhověl požadovaným nárokům na přesnost. 

 

 Náplní dokončovacích prací při budování měřické sítě bylo určení výšek bodů 

stabilizovaných ve stropě důlního díla č. 4007 – 4014 a 7004. Zaměření bylo provedeno 

geometrickou nivelací ze středu a navázáno na body základního důlního výškového 

bodového pole č. 7001 – 7003. Veškerá metodika byla popsána v předchozích kapitolách. 

Posledním krokem byl výpočet prostorové polární metody pro určení polohy a výšky 

pomocných měřických bodů č. 5001 – 5013 fixujících jednotlivé body důlního polohového 

bodového pole. 

 Kompletní elaborát o vybudování důlního bodového pole včetně technické zprávy, 

náčrtů a seznamů souřadnic a výšek je přílohou 15. 

  

7.2 Vytyčení prorážek 

 

 Jak bylo zmíněno v kapitole 4.1, před zahájením samotného vytyčení prorážek bylo 

nutno doplnit projektovou dokumentaci o vytyčovací výkres ražených štol ve smyslu 

požadavku báňského inspektora pověřeného dohledem nad prováděním díla. Grafická 

podoba výkresu byla stanovena vzájemnou dohodou závodního, důlního měřiče a 

generálního projektanta tak, aby zapadala do celkového konceptu a struktury projektové 

dokumentace.  

 Vytyčovací výkres byl zpracován v programu Bentley PowerCivil for Czech 

Republic V8i (SELECT series 2), který bude blíže popsán v následující kapitole. Podstatou 

požadavku báňského inspektora bylo vyznačení os prorážek a jejich jednoznačná 

identifikace v referenčních systémech S-JTSK a Bpv.  

 Podkladem pro zpracování byly výkresy podrobné situace ve formátu DWG a 

výkresy řezů sklepy č.1 a 2. ve formátu PDF. Do výkresu byly dle půdorysu štol vykresleny 

osy ukončené na liniích stávajících stěn. Z digitální kresby byly odečteny souřadnice y a x 

charakteristických bodů. Výšky těchto bodů byly dopočteny ze známých výšek počvy na 
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počátcích a koncích plánovaných štol a z profilů prorážek uvedených v příslušných řezech. 

Kresba situace byla doplněna tabulkou bodů se souřadnicemi y, x a z. 

Příklad vytyčovacího výkresu je na obrázku 18. Kompletní vytyčovací výkresy včetně 

rozpisek jsou součástí přílohy 16 diplomové práce. 

 

 

  Obrázek 18  Vytyčovací výkres 

 

 Následně byly souřadnice bodů definujících osy prorážek přeneseny do totální 

stanice a zahájeny vytyčovací práce. Vytyčení bylo provedeno prostorovou polární metodou, 

tedy obdobně jako u výdušné jámy v kapitole 5.3 s tím rozdílem, že současně s polohovým 

vytyčením bylo provedeno i vytyčení výškové. Měřeno bylo z bodů důlního bodového pole 

a orientační směry byly měřeny na sousední viditelné body důlního bodového pole, případně 

na pomocné měřické body z číselné řady 5000.  
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 Vytyčovány nebyly přímo body definující osy štol, protože tyto by s ohledem na 

úklon stěn důlního díla nebylo možno stabilizovat, byly tedy stabilizovány průsečíky os 

prorážek s fyzicky existující stěnou a kromě toho byly vytyčeny a ocelovými hřeby 

stabilizovány průsečíky přímek polohově shodných s osami, avšak výškově odsazené o 

určitou hodnotu nutnou ke stabilizaci hřebu do stěny nad profil raženého díla. Princip je 

patrný z obrázků 19 a 20. 

 

Obrázek 19  Princip vytyčení prorážky 

 

 

Obrázek 20  Vytyčení prorážky - organizace 
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 Tato metoda vytyčení realizovaná prostřednictvím funkce „vytyčení přímky“ 

programu SmartWorx Viva verze 5.50 byla výhodná pro samotné provedení díla, protože 

dodavatel si při znalosti rozdílu výšek mezi osou prorážky a odsazenou osou mohl sám 

obnovit středovou osu i v průběhu postupu ražby. Cílem byla minimalizace počtu výjezdů 

důlního měřiče. 

 Všechny prorážky byly vytyčovány ze strany nižší úrovně počvy, protože jejich ražba 

byla prováděna čelbou proti úklonu díla. 

 Každý stabilizovaný bod byl kontrolován opakovaným měřením s následnou 

registrací skutečné polohy pro kontrolu polohové shody s průběhem osy prorážky. 

Vytyčení svým provedením vyhovělo požadavkům na přesnost. 

Kompletní závěrečná zpráva o vytyčení prorážek je přílohou 16 diplomové práce. 

 

7.3 DMT části stávajících stropních konstrukcí 

 

 DMT části stopních konstrukcí sklepa č.1 jako podkladu pro změny 

železobetonových průvlaků staticky zajišťujících strop výrazně postižený geologickými 

poruchami byl zpracován z podrobných bodů zaměřených prostorovou polární metodou, 

která je dnes pravděpodobně nejvyužívanější geodetickou metodou ve stavebnictví, zvláště 

pak při geodetickém zaměřování skutečného provedení staveb či stávajících objektů. 

Zápisník měření je přílohou 17 diplomové práce. Právě postižení geologických poruch, 

skutečného profilu strupu a vztahu části sklepa č. 2 půdorysně zasahující nad tuto stropní 

konstrukci bylo hlavním účelem zpracování DMT. 

 V podstatě se jednalo o zaměření prostorové charakteristiky objektu vyjádřené jeho 

polohopisem a výškopisem. Podle [16] lze polohopis a výškopis definovat takto: 

Polohopis je obraz předmětů šetření a měření na mapě, ukazující jejich polohu, 

rozměr a tvar bez závislosti na terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, čar a 

mapových značek. 

Výškopis je obraz terénního reliéfu na mapě; je to soubor vrstevnic, výškových bodů 

s jejich výškovými kótami, výškopisných značek, popř. další prostorově působící způsob 

znázornění terénního reliéfu, např. stínováním terénu. 
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 V případě zpracovávaného DMT pak jde o seskupení polohopisu a výškopisu do 

jednoho celku. 

 V rámci měření prostorové polární metody bylo využito několika způsobů měření 

délek, které totální stanice umožňuje. Kromě klasického měření na odrazový hranol bylo 

zvláště při zaměřování stropních konstrukcí používáno bezhranolové měření délek. Při 

měření některých podrobných bodů bylo provedeno doplnění hodnot o polární doměrek 

délky a kolmice. 

 Veškeré naměřené údaje byly v průběhu měření automaticky zaznamenávány 

uživatelským programem SmartWorx do polního kontroléru CS10, ze kterého byly 

exportovány v datovém formátu *.ASC v uživatelských konfiguracích dle tabulek *.FRM. 

Pro účely výpočtu podrobných bodů byly exportovány hodnoty: čísel bodů, výšky 

stanoviska a cíle, šikmé délky, vodorovného úhlu a svislého úhlu. 

Výpočetní práce byly provedeny v programu GEUS verze 18.0 a kresba DMT byla 

zpracována v programu Bentley PowerCivil for Czech Republic V8i (SELECT series 2). 

 

 7.3.1 Zpracování zaměřených dat pomocí SW Geus verze 18.0 

 

 Geus verze 18.0 je ucelený programový systém pro řešení základních geodetických 

úloh a jednoduché kreslení map velkých měřítek. Svým zaměřením je určen spíše pro práce 

v katastru nemovitostí. Geus se skládá ze dvou samostatných částí a sice z výpočetního 

modulu a z modulu grafického. Omezení Geusu pro použití v důlním měřictví spatřuji v jeho 

grafickém modulu, který datově nepodporuje řadu nejnovějších CAD systémů. Tyto 

omezení však nijak neomezují jeho použitelnost pro geodetické výpočty realizované 

v souvislosti s důlně měřickými pracemi. S ohledem na své uživatelsky přívětivé prostředí 

(Obrázek 21) má v České republice širokou uživatelskou základnu. 
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Obrázek 21  Geus verze 18.0 

 

V rámci zpracování dat byla ve výpočetním modulu vyvolána funkce „Výpočet polární 

metody dávkou“ pro zpracování zápisníku měření a také funkce „Kontrolní oměrné“ pro 

kontrolu polohového určení podrobných bodů (Kapitola 7.3.2). Tato kontrola byla také 

částečně provedena současně s výškovou kontrolou podrobných bodů (Kapitola 7.3.3), která 

byla zajištěna výběrem položky „Kontrolní výpočet“ pro dávkové zpracování zápisníku, kdy 

byla kromě porovnávané výšky identických bodů porovnána i jejich poloha respektive 

parametry souřadnic y, x, z.  

 Část protokolu je přílohou 18. 

 

 V grafickém modulu programu Geus bylo realizováno pouze zobrazení podrobných 

bodů a načtení povinných spojnic ze souboru DXF vytvořeného programem SmartWorx 

Viva, kdy tyto spojnice byly vytvářeny již v průběhu měření podrobných bodů na základě 

zadávaných řídících kódů. Bylo provedeno jejich automatické dochycení na příslušné body 

a výkres byl exportován do 3D DXF souboru pro další zpracování v CAD systému. 
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 7.3.2 Kontrola polohového určení podrobných bodů 

 

 Polohové určení podrobných bodů bylo kontrolně ověřeno oměrnými mírami. 

K tomuto měření byla použita výběrová skupina jednoznačně identifikovatelných bodů na 

stropní konstrukci. Voleny byly zejména body charakterizované hranami svislých 

geologických poruch. 

 Po měření kontrolních oměrných byl určen rozdíl délek Δd, který byl vypočítán 

ze vztahu: 

Δd = dm – dk ,        (7.2) 

kde dm je délka spojnice vypočítaná z výsledných souřadnic a hodnota dk je určena 

kontrolním měřením pásmem, případně ručním laserovým dálkoměrem. 

 

 Při nastavení požadované přesnosti v programu Geus bylo vycházeno ze shody důlně 

měřického předpisu [14], který v bodě 8.1. přílohy charakterizuje přesnost v určení 

podrobných bodů střední souřadnicovou chybou, která má u jednoznačně určených bodů 

hodnotu ± 0,14 m a požadavků na přesnost určení podrobných bodů s kódem kvality 3 dle 

[17]. 

 

 Přesnost se dle [17] pokládá za vyhovující tehdy, když: 

• absolutní hodnoty všech rozdílů délek, vypočtených podle m kd d d , vyhovují 

kritériu 2 dd u k  [m], 

• kritérium dd u k  [m] je splněno pro 60% a více testovaných délek d. 

 

Koeficient se v tomto případě volí k = 1,0. 

Hodnota ud se vypočte podle vztahu: 

  
12

1,5
20

d xy

d
u u

d
 [m],      (7.3) 

kde uxy má pro body s kódem charakteristiky kvality 3 hodnotu 0,14 m. 
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 Pokud by nastal případ, kdy by rozdíl délek nevyhovoval zadanému kritériu, bylo by 

nutné prověřit správnost určení příslušných dvojic bodů a bodů sousedních a zjištěné chyby 

odstranit. 

 Úplný protokol o výpočtu kontrolních oměrných je přílohou 19. 

 

 7.3.3 Kontrola výškového určení podrobných bodů 

 

 Pro ověření přesnosti a kontrolu výškového určení podrobných bodů bylo u výběrové 

skupiny jednoznačně identifikovatelných bodů provedeno druhé nezávislé určení jejich 

výšky. Protokol o výpočtu těchto bodů je součástí přílohy 18. 

 K testování přesnosti výšek byly pro kontrolně zaměřené body vypočítány rozdíly 

výšek. Tento rozdíl je dán vztahem: 

  m kH H H ,       (7.4) 

kde Hm je výška podrobného bodu a Hk je výška téhož bodu z kontrolního zaměření. 

 

 Přesnost se pokládá za vyhovující tehdy, když hodnoty rozdílů výšek H vyhovují 

kritériu 2 HH u k .        (7.5) 

Hodnota koeficientu k byla určena v tomto případě k = 1,0. 

Mezní hodnota rozdílu výšek pro body s kódem charakteristiky kvality 3 je dána kritériem 

uH = 0,12 m. 

 

 Z přílohy 18 je patrné, že mezní hodnoty nebyly překročeny a výškové určení 

podrobných bodů tedy lze prohlásit za správné. 

 

 7.3.4 Grafické zpracování dat a vyhotovení DMT 

 

 

 Grafická data DMT byla zpracována v programu Bentley PowerCivil for Czech 

Republic V8i (SELECT series 2), který je 3D CAD kreslícím nástrojem primárně 

nabízejícím projektantům a inženýrům pružnost a flexibilitu při tvorbě návrhů a projektů 

v dopravní infrastruktuře. Je postaven na programu Bentley MicroStation rozšířeném o 
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některé implementované moduly z produktů MX, InRoads, BenleyMap a GeoPack 

společnosti Bentley. Díky tomuto spojení se jedná o silný 3D CAD systém, nabízející 

následující základní funkce: 

 • CAD kreslící funkce, 

 • integrované mapování, 

 • Survey/Sběr dat, 

 • digitální modely terénu a úpravy objektů, 

 • analýzy DMT, 

 • interaktivní souřadnicová geometrie, 

 • geometrický návrh, 

 • regresní analýzy, 

 • profily a příčné řezy, 

 • modeláře stavby, 

 • návrhy trasy pozemních komunikací, 

 • vizualizaci, 

 • publikování, 

 • … a mnoho dalších. 

 

 Při zpracování DMT byly využity hlavně automatické funkce z uživatelského okna 

„Civil“, kdy byla nadefinována struktura generovaného terénu, načteny zaměřené body, 

povinné spojnice a polygon ohraničující zájmové území a následně automaticky generován 

DMT (uživatelské rozhraní programu Bentley PowerCivil for Czech Republic V8i (SELECT 

series 2) s výsledným DMT v kreslícím okně je na obrázku 22). Ten byl dále doplněn 

vygenerovanou trojúhelníkovou sítí a vrstevnicemi ve zvoleném intervalu. Posledním 

krokem bylo automatické vynesení požadovaných řezů (Obrázek 23) 

 

 Kresba byla zpracována v rozsahu a datové struktuře požadované projektantem. 

Všechny prvky výkresu byly umístěny do příslušných předdefinovaných hladin dle svých 

funkčních parametrů.    
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Obrázek 23  DMT - řezy 
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 Do výsledné výkresové dokumentace, která je přílohou 20, byly báňským 

projektantem navrženy a vyprojektovány přepracované železobetonové průvlaky. O 

nedostatečném zdokumentování geologických poruch v geodetickém zaměření, které bylo 

podkladem pro zpracování projektové dokumentace, nejlépe vypovídá skutečnost, že nově 

navržené průvlaky byly objemově dvojnásobně nadimenzovány a také osově posunuty. 

 

7.4 Zaměření skutečného provedení stavby 

 

 Zaměření podrobných bodů skutečného provedení stavby bylo provedeno z bodů 

ZDPBR, PDPBP a pomocných měřických bodů prostorovou polární metodou. Postupy 

zaměření, zpracování a kontroly přesnosti určených bodů byly dostatečně popsány 

v předchozích kapitolách.  Náplň grafické části zaměření skutečného provedení stavby byla 

určena vzájemnou dohodou závodního, důlního měřiče a báňského inspektora pověřeného 

dohledem nad prováděním díla. Protože geodetické zaměření současně bylo podkladem pro 

generálního projektanta ke zpracování stavebně – technické části dokumentace skutečného 

provedení, byl zaměřován styk stěn díla s počvou a nikoliv, jak bývá v důlním měřictví 

zvykem, nejširší profil díla. 

 Zpracování výpočtové části bylo provedeno opět v programu Geus 18.0 a grafické 

části v programu Bentley PowerCivil for Czech Republic V8i (SELECT series 2). 

 Elaborát zaměření skutečného provedení stavby obsahoval následující části: 

  • Technická zpráva (příloha č. 21.1) obsahující minimálně: 

 -  předmět zakázky (zadání), 

 -  údaje o objednateli, 

-  další údaje o zakázce: kvalitativní podmínky a další smluvní ujednání, 

-  použité přístroje a pomůcky, 

-  užitý software, 

- stručný popis postupu prací.  

  • Seznam souřadnic bodů důlního bodového pole (příloha č. 21.2). 

  • Seznam souřadnic podrobných bodů (příloha č. 21.3). 

  • Kontrolní výtisk situace (příloha č. 21.4). 

  • CD s výše uvedeným a výkresovými soubory ve formátech DWG a DGN 

  (součást elektronické přílohy této bakalářské práce) 
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Výřez výkresu situace s vypnutou hladinou důlního bodového pole je na obrázku 24. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborát skutečného provedení stavby byl vyhotoven v počtu 6 kusů. Jedno paré 

dokumentace bylo předáno generálnímu projektantovi, jedno převzal zástupce Obvodního 

báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, tři paré byla 
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předány technickému dozoru investora a jedno bylo uloženo v archivu důlně měřické 

organizace.   

 

 Výslednou podobu díla po jeho úplném dokončení, včetně instalace interaktivních 

herních prvků lze vidět na obrázcích 25 až 27. 

 

 

Obrázek 25  Sklep č. 1 

 

 

Obrázek 26  Sklep č. 2 – skluzavka 

 

 

Obrázek 27  Sklep č. 2 – lezecká stěna 

 

 Všechny důlně měřické práce v průběhu výstavby byly provedeny důlním měřičem, 

tedy osobou s osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu regulované činnosti. Výsledky 
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realizovaných prací, tedy dílčí zprávy a závěrečný elaborát zaměření skutečného provedení 

stavby stvrdil svým podpisem hlavní důlní měřič. 
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8. Navazující činnosti 

 

 Po ukončení důlně měřických prací a předání dokumentace byla důlně měřická 

organizace oslovena investorem a vyzvána k pomoci se zajištěním potřebných dokumentů 

ke kolaudaci a předáním díla do užívání. 

 Na základě vzájemné dohody pak organizace zajistila zprávy z kontrol vykonaných 

v průběhu stavby obvodním báňským inspektorem. Zajistila prohlídku Báňskou záchrannou 

službou Odolov a v neposlední řadě také posudek vedoucího větrání. 

 Dodavatel důlně měřických prací se podílel také na přípravě výroby informační 

tabule s provozním řádem, respektive jeho grafické části (Obrázek 28). Bylo vyhotoveno 

schéma podzemních prostor s vyznačením jednotlivých provozních zón. Jejich specifikace 

byla obsažena v textové části provozního řádu. 

 

 

Obrázek 28  Grafická část provozního řádu 
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9. Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo zpracování přehledu důlně měřických činností 

realizovaných při výstavbě podzemní části Areálu volnočasových aktivit na Staroměstském 

náměstí v Mladé Boleslavi. V diplomové práci jsou popsány důlně měřické postupy obecně 

aplikovatelné pro výstavbu podzemních objektů s nízkým horizontem nacházejících se 

v obdobném typu horninového masivu. Výsledkem mé diplomové práce pak bylo několik 

elaborátů dílčích činností a závěrečný elaborát zaměření skutečného provedení stavby, který 

byl předán objednateli. 

 Důlně měřické činnosti byly prováděny po dobu celé výstavby díla, tedy v období 

12/2013 – 5/2014. Veškeré měřické činnosti jsem vedl a většinu jich samostatně realizoval. 

Na některých činnostech se spolupodíleli kolegové z geodetického oddělení společnosti 

Správa komunikací s.r.o. Výpočetní a grafické zpracování dat jsem provedl samostatně.  

 Některé další činnosti navazující na výstavbu díla, jako například vyhotovení 

geometrických plánů pro vyznačení budovy v katastru a pro vymezení rozsahu věcného 

břemene na části pozemku, nebyly již v této diplomové práci popisovány.  Stejně jako podíl 

na přípravě zápisu práva stavby k pozemku do katastru nemovitostí. Popis těchto činností, 

pouze nepřímo souvisejících s činnostmi důlně měřickými, by byl již nad rámec této 

diplomové práce. 

 Obdobné geodetické práce provádím také v rámci výstavby horkovodních kolektorů 

v Mladé Boleslavi, ale tato zakázka byla ztíženými podmínkami danými omezeným 

prostorem a v něm realizovaným rozsahem stavebních prací specifická. Jsem velice rád, že 

právě společnost Správa komunikací s.r.o. práce realizovala. 

 Výsledky důlně měřických činností byly bez připomínek předány objednateli. Žádné 

nedostatky v nich neshledal při své kontrolní činnosti ani Obvodní báňský úřad pro území 

Hlavního města Prahy a kraje Středočeského.  V současné době je areál provozován 

Statutárním městem Mladá Boleslav a těší se velké přízni návštěvníků. 
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