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Abstrakt 

V súčasnom období prebieha na Slovensku veľmi intenzívna výstavba železničných (tunel 

Milochov – 1861 m, tunel Diel – 1082 m) a diaľničných (tunel Považský Chlmec – 2218 m, 

tunel Čebrať – 3650 m, tunel Ovčiarsko – 2360 m, tunel Žilina – 687 m, tunel Višňové – 

7520 m, tunel Prešov – 2244 m) tunelov, ktorých najdôležitejšou úlohou je prekonávanie 

náročných a nebezpečných horských masívov, horských priesmykov s cieľom zjednodušiť, 

urýchliť a skrátiť čas dopravy. 

Príspevok kolektívu autorov je zameraný na všeobecný opis požiadaviek a neustále 

narastajúce nároky na geodetické práce pred, počas ako aj ukončení výstavby tunela. Úlohy 

geodeta zhotoviteľa v jednotlivých fázach výstavby. Špecifiká a problémy dodávateľských 

geodetických činností ako aj popis dôležitých faktorov geodetických prác pri realizácii 

stavebného diela tohto typu. 

 

Abstract 
In the current period takes place in Slovakia very intensive construction of the rail tunnels 

(tunnel Milochov 1861 m, tunnel Diel 1082 m) as well as motorway tunnels (Tunnel 

Považský Chlmec 2218 m, tunnel Čebrať 3650 m, tunnel Ovčiarsko 2360 m, tunnel Žilina 

687 m, tunnel Višňové 7520 m, tunnel Prešov 2244 m) whose most important task is 

challenging and overcoming the dangerous mountain massifs, mountain passes, in order to 

simplify, speed up and reduce the time of transport. The paper is focused on the general 

description of the requirements and constantly growing demands on geodetic surveying 

before, during, as well as after the completion of the construction tunnel works. It describes 

the role of contractor´s surveyor in various stages of construction and the specifics and 

difficulties of the geodetic activities. It also focuses on description of the important factors of 

the geodetic works during the implementation of the construction works of this type. 

 

Povinnosti geodeta pri výstavbe tunela: 

1. Prevzatie základnej vytyčovacej siete stavby 

2. Tvorba a aktualizovanie základnej vytyčovacej siete (ZVS) 

3. Tvorba a aktualizovanie podrobnej vytyčovacej siete (PVS) 

4. Meračské práce na vyhotovení primárneho ostenia 

5. Monitoring deformácií 

6. Meračské práce na vyhotovení sekundárneho ostenia 

7. Vyhotovenie banskomeračskej dokumentácie 

8. Prístrojové vybavenie a software 
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1 Prevzatie základnej vytyčovacej siete stavby 

Hlavný banský merač tunela preberie zoznam súradníc (Y a X) a výšok bodov (Z) 

povrchovej základnej vytyčovacej siete stavby, čiže Základné bodové pole tunela (t.j. body 

stabilizované ako piliere v okolí tunela) od zástupcu investora - objednávateľa. Overí ho 

meraním a preurčí podrobné body v okolí portálu alebo na portálovej stene. Veľmi výhodná je 

stabilizácia „portálového bodu“ viditeľného z oboch tunelových rúr. Tu je nutné, aby stavba 

bola ochotná spolupracovať s hlavným banským meračom pri tvorbe a osadení portálových 

bodov. 

Bohužiaľ, často vytyčovacia sieť dodaná investorom pri odovzdávaní - preberaní stavby 

nespĺňa presnosti potrebné pre tunelové stavby a  je nutné ju spresňovať novým meraním po 

prevzatí stavby a následne kontrolovať aj počas výstavby, čo komplikuje následné presnosti 

pri ražbe. 

2 ZVS – Základná vytyčovacia sieť (ZVS) 

alebo tiež základne banské polohové pole. V podzemí ho tvoria body základných 

orientačných priamok, poloha ktorých sa určila pri pripojovacom a usmerňovacom meraní a 

body orientačných priamok, ktoré sú súčasťou veľmi presných polygónových ťahov. 

Orientačné priamky sa rozmiestňujú tak, aby vzdialenosti medzi nimi boli okolo 100 m 

(samozrejme v závislosti od smerového vedenia tunela - polomerov a oblúkov trasy). Stavba 

musí spolupracovať s meračmi aj v prípade zohľadnenia urýchlenej ražby prepojok (cca 

100 m od zarazenia prepojky) na úkor postupu vpred, aby sa prepojil polygónový ťah medzi 

oboma rúrami a tým sa spresnilo bodové pole a vedenie trasy, čím sa minimalizuje konečná 

odchýlka prerážky. 

Konečná presnosť bodov ZVS v podzemí sa určí po prerazení tunela a uzavretí 

polygónových ťahov. Tu je opäť nutná spolupráca vedenia stavby s meračmi, pretože je nutné 

odstaviť dopravu a práce na 1 - 2 dni, kým sa polygón zameria. Ak vedenie stavby nie je 

ochotné túto prestávku akceptovať, spôsobí si do budúcna problémy s následnými prácami 

a má to  dopad na plynulosť a aj ekonomiku stavby.  

3 PVS – Podrobná vytyčovacia sieť (PVS) 

alebo tiež podrobné banské polohové bodové pole. V podzemí ho tvoria body, ktorých poloha 

sa určila meraním, ktoré vychádza zo ZVS. Toto pole sa používa pri prácach na ražbe, kde sa 

využívajú osadené konvergenčné body. To sa často predurčuje, keďže horninový masív nie je 

stabilný, hýbe sa a v miestach pohybov je nutné nové premeranie bodov. Po prerazení tunela 

a následnom vyrovnaní ZVS polygónom sa preurčia všetky PVS. Pri betonáži tunela, keď je 

masív stabilizovaný a nehýbe sa, body sa z primárneho ostenia prenesú do základových 

pásov, kde sa stabilizujú kovovou hmoždinkou a tŕňom (bolcňou) s vyfrézovanou hlavičkou 

na uchytenie zrkadla. Toto bodové pole sa ďalej používa pri betonáži sekundárneho ostenia 

a priebežne s postupom hornej klenby sa opäť prenáša zo základových pásov do hornej 

klenby. Z neho sa realizujú ďalšie konštrukčné vrstvy ako drenážne odvodnenie, pojazdné 

vrstvy, chodníky, požiarny vodovod a pod. Problémom je ,keď počas výstavby pracovníci 

v tuneli neberú ohľad na „nedotknuteľnosť“ podrobných bodov a prípadné poškodenie 

nenahlásia (povinnosť predáka, štajgra, vedúceho partie, majstra), čím vznikajú obrovské 

problémy pri následnom meraní konštrukcií a kontinuite merania.  

4 Meračské práce na vyhotovení primárneho ostenia 

Primárne ostenie je vstva striekaného betónu aplikovaného mokrou cestou na horninu 

v a nad čelbou. Primár je priečne vystužení priehradovými oceľovými nosníkmi (tzv. 

bretexy). V našich podmienkach - pri NRTM - je výrub členený najčastejšie v troch 
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horizontálnych úrovniach - kalota, stupeň, dno (Obr. 1). Prácou geodeta je tieto nosníky podľa 

vystrojovacej triedy priečne a pozdĺžne osadiť, čim sa určí ďalšie smerovanie tunela (Obr. 2). 

Po osadení sa BTX zameria. Následne sa zameria aj nadvýrub vypadnutej horniny. Vytyčujú 

a zameriavajú sa aj čistiace a SOS výklenky. Z meraní sa vyhotoví zápis a protokol. Protokol 

výrubu obsahuje tiež plochu nadvýrubu, z ktorej sa následne počítajú objemy.  

Pri ražbe sa sleduje aj pohyb masívu meraním týchto pohybov – konvergencií. Po prerazení 

tunela, ustálení konvergencií a po vyrovnaní základnej vytyčovacej siete polygónovým ťahom 

sa celý povrch primárneho ostenia sprofiluje v sieti cca 1 m medzi profilmi a 50 - 80 cm 

medzi bodmi na profile a meranie sa vyhodnotí graficky. Odchýlky sú určované od 

projektovaného tvaru (Obr. 3). Na protokole sú vyznačené zásahy, ktoré sa následne v tuneli 

označia sprejom, aby sa povrch upravil do požadovaných odchýlok. Po frézovaní (alebo 

vyzbíjaní) sa opäť dané miesto skontroluje meraním.  

Až keď povrchy vyhovujú povoleným odchýlkam a rovinatosti povrchu, dozor 

investora preberie daný úsek a môže sa začať s budovaním sekundárneho ostenia (Obr. 4 a 5). 

Z meraní Hlavný banský merač vyhotoví Základnú banskú mapu, ktorú dopĺňa aspoň 1x 

za mesiac (Obr. 14).  

Pre odovzdanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) sa vyžaduje 

výkres situácia tunela - pôdorys rezaný vo výške 1 m nad niveletou tunela a pozdĺžny rez 

tunela.  

 
Obr. 1 Členenie výrubu čelby pri NRTM 
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Obr. 2 Vytyčovanie priehradového nosníka na kalote pri ražbe 

 

 
Obr. 3 Primárne ostenie po ražbe tunela 
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Obr. 4 Protokol pstavu primárneho ostenia s výpočtom plochy nadvýrubu hornej klenby 

 

 
Obr. 5 Protokol pstavu primárneho ostenia s výpočtom plochy nadvýrubu spodnej klenby 
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5 Monitoring deformácií 

Princíp NRTM spočíva v efektívnej kontrole deformačného procesu horniny v okolí 

výrubu s cieľom mobilizovať jeho prirodzenú pevnosť. Toho sa dosahuje technologickým 

opatrením – realizáciou primárneho pružného ostenia tunela v čase, ktorý je funkciou postupu 

ražby a následnej deformačnej reakcie horninového masívu a jeho okolia. S tohto vyplýva, že 

dôležitým faktorom pri určení ďalšieho postupu ražby je dôsledne meranie deformácii a ich 

vyhodnocovanie. Deformácie sa merajú na referenčných bodoch, ktoré sú rozmiestnene 

najčastejšie v profiloch, ktorých hustota sa určuje podľa vystrojovacej triedy. Podľa 

vystrojovacej triedy sa taktiež určí časový interval v ktorom sa meranie realizuje. Merania sa 

posúvajú ďalej na softvér, kde s údajmi pracujú geológovia a geotechnici, ktorým namerane 

hodnoty pomáhajú určiť ďalší postup ražby . 

6 Meračské práce na vyhotovení sekundárneho ostenia 

Po odznení deformácií na primárnom ostení sa môžu začať práce na sekundárnom 

ostení. Tu geodet vytyčuje podľa platnej PD jednotlivé prvky sekundárneho ostenia. 

Dôležitou časťou je horná klenba - sekundárne ostenie resp. definitívna viditeľná časť. Tu sa 

pri osadzovaní šalovacieho voza dotvára konečný tvar (Obr. 12 a 13), výška a smer tunela. 

Meria sa množstvo ďalších vecí nevyhnutných pre správny chod tunela – izolácia so 

zosilnenými pásmi, armatúra (Obr. 11 a 12), drenáž tunela (Obr. 9), základové pásy (Obr. 8), 

výplňové betóny, drenážne odvodnenie vozovky, chodníky, šachty, SOS kabíny, obrubníky, 

žľaby atď. (Obr. 6).  

Súčasťou sú aj povrchové objekty ako kanalizácie, kábelovody, povrchové odvodnenie 

portálov, požiarny vodovod a nádrže, prevádzkové budovy, nádrže havarijných vôd, zásypy a 

steny portálov a ich pohyby atď.   

 

 
Obr. 6 Vytýčené body pre armovanie spodnej klenby 

 

Z jednotlivých konštrukcií sa vyhotovujú mapy - situácie, pozdĺžne a priečne rezy, 

počítajú sa objemy betónov a zemín (Obr. 7) a ďalšie protokoly podľa požiadaviek 

geodetického dozoru investora.  
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Po ukončení betonáže sa tunel následne vystrojuje technológiou, ktorá zahŕňa 

porealizačné zameranie - Napájanie tunela elektrickou energiou, Centrálny riadiaci systém 

tunela, Bezpečnostné zariadenia, Elektropožiarna signalizácia, Rádiové spojenie, Osvetlenie 

tunela, Vetranie tunela, Riadenie dopravy a Technológia pre požiarny vodovod. 

Bohužiaľ metodika a spôsob odovzdania diela nie je zjednotená, tak dozor si vyžaduje 

na každom tuneli rôzne požiadavky, v dôsledku toho vznikajú nedorozumenia medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Situácia s rezmi ,s ktorých sa počítajú sa objemy betónov a zemín 
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Obr. 8 Debnenie základového pásu spodnej klenby 

 

 
Obr. 9 Drenážne odvodnenie tunela 
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Obr. 10 Armatúra hornej klenby 

 

 
Obr. 11 Armatúra výklenku 
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Obr. 12 Šalovací voz – debnenie hornej klenby 

 

 
Obr. 13 Protokol zo zamerania betónu hornej klenby 
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7 Vyhotovenie banskomeračskej dokumentácie 

Vyhotovuje sa podľa platného Výnosu o banskomeračskej dokumentácii pri banskej 

činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom. Na tuneloch je to 

Základná banská mapa (Obr. 14) a Mapa zdolávania havárií.   

Obr. 14 Základná banská mapa 

8 Prístrojové vybavenie a software 

Pri súčasných požiadavkách je najvhodnejším vybavením tunelový software od firmy 

Leica a to Leica TMS Office a v prístrojoch Leica Tms Pro scan.  

 


