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Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi 

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními úlohami a metodami geodetických 

měření, které se používají při výstavbě a zaměřovaní podzemních staveb. Posluchač si osvojí 

znalosti nezbytné pro  orientaci v problematice a další vlastní rozvíjení a prohlubování 

odborných poznatků samostudiem z odborné české a cizojazyčné odborné literatury. 

 

Anotace (po jednotlivých tématech) 

Obsahem předmětu jsou témata, pokrývající problematiku geodetických prací, které zajišťují 

procesy výstavby podzemních staveb a zaměřování podzemních prostor.  

 

Tematické okruhy přednášek 

Historie 

Zaměření povrchových zarážkových bodů podzemních staveb  

Měřické body v podzemních dílech 

Připojovací měření 

Zaměřování podzemních děl 

Projekce podzemních děl na povrch terénu 

Vytyčování směru ražby cyklickými metodami 

Vytyčování směru ražby tunelovacími stroji a štíty 

Vytyčování směru ražby úklonných a vertikálních podzemních děl 

Vytyčování směru ražby velkoprostorových podzemních děl 

Geodetická dokumentace k podzemním dílům a stavbám 

Legislativa, normy, předpisy 
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Kontrolní otázky 
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