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1. Úvod 
 

Cílem p�edložené práce je zam��ení a vyhodnocení vliv� poddolování p�sobící     

na vybrané povrchové objekty. Zjiš�ování t�chto projev� má v praxi již dlouholetou tradici     

a své nezpochybnitelné místo. Historicky se sledování vliv� hlubinného dobývání ložisek  

datuje  od  poloviny  19. st.  Jeho  rozvoj  je  úzce  spjat  zejména s rozvojem hornictví.   

Ze získaných poznatk� lze vyhodnotit ú�inky dobývání, stanovit jejich další vývoj            

�i vhodnou volbou preventivních opat�ení škodám p�edcházet.  

 Zájmovými objekty p�edložené diplomové práce jsou kostel Slezské církve 

evangelické augsburského vyznání v Orlové a kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II - 

Doly. Oba objekty se nachází v jižní �ásti Hornoslezské uhelné pánve, v Ostravsko – 

karvinském revíru. 

M��ení bylo provedeno v listopadu roku 2008, b�eznu roku 2009 a periodicky 

navazuje na p�edchozí m��ení. Jednalo se zejména o zjiš�ování pokles�, pom�rných 

vodorovných p�etvo�ení, jak na kostelech, tak na bodech osazených v terénu v jejich t�sné 

blízkosti a m��ení naklon�ní objekt�.  

Výsledkem mé práce je �íselné a grafické zpracovaní výsledk� m��ení pohyb�         

a deformací ve sledovaných lokalitách. Sou�ástí práce je porovnání získaných dat s údaji 

z p�edchozích m��ení, vyhodnocení sou�asného stavu a vývoje p�sobení vliv� poddolování 

na body pozorovacích stanic výše zmín�ných staveb. V teoretické �ásti se zabývám 

shrnutím dosavadních poznatk� o vlivech dobývání na objekty, zp�soby jejich m��ení        

a vyhodnocení. 
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2. Poznatky z teorie poklesové kotliny a problematiky vliv� 
poddolování 
 
 Následkem hlubinného dobývání ložisek užitkových nerost� dochází k vytvá�ení 

volných prostor�. Jakmile tyto prostory dosáhnou ur�ité velikosti, dochází u nich 

následkem soust�ed�ného nap�tí v okolních horninách k jejich postupnému zavalování 

nadložními horninami �i k pružnému sblížení nadloží s podložím - prohnutí. Deformace 

hornin se postupn� p�enáší z nadloží vyrubaného prostoru až k povrchu,  kde dochází         

k pohyb�m a vzniku tzv. poklesové kotliny. Nepravidelné pohyby povrchu mnohdy 

zap�í�i�ují poškození �i devastaci objekt� na povrchu (budovy, inž. sít� …). Sledování 

t�chto projev� je i obsahem p�edložené diplomové práce, proto si dovoluji uvést n�kolik 

poznatk� z teorie poklesové kotliny a problematiky vliv� poddolování.  

 

2.1. Poklesová kotlina 

 

 Poklesové kotlina bývá zpravidla nálevkovitého nebo mísovitého tvaru. Její rozsah 

je však v�tší než pr�m�t vyrubané plochy sloje na povrch.  Tvar poklesové kotliny m�že 

být plynulý (bez trhlin) nebo nepravidelný (objevují se trhliny, propadliny, zlomy).    

 V p�ípad� vodorovn� uloženého ložiska m�žeme poklesovou kotlinu zjednodušen� 

definovat jako sou�et plochy vyrubaného ložiska a p�esahu daného polom�rem rú� [2]:  

 

µghrú� cot⋅=           (1) 

 

kde  h  je hloubka ložiska a � mezný úhel vlivu. 

 

Pohyby nadložních vrstev a vznik poklesové kotliny závisí zejména na t�chto 

�initelích [1]:  

 

- mechanické vlastnosti hornin 

- geologické podmínky uložení 

- mocnost ložiska 

- mezný úhel vlivu 

- plošný rozsah vlivu dobývacích prací 
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- hloubka ložiska pod povrchem 

- zp�soby dobývání užitkového nerostu 

- �asový pr�b�h a délka trvání pohyb� 

 

2.1.1. Geologické podmínky uložení 

 

 Podrobné znalosti geologických podmínek jsou základem úvah o charakteru           

a velikosti pohyb�. Pro velikost a sm�r pohyb� nadloží má velký vliv úklon ložiska            

a okolního souvrství.  

 

Uložení lze rozd�lit takto [1]: 
- vodorovné                     � =  00 

- ploché                           0 až 220 

- uklon�né                     22 až 450 

- polostrmé                    45 až 700 

- strmé                           70 až 850 

- svislé                           85 až 900   

 

Pohyby mají u r�zn� uklon�ných ložisek rozdílný charakter.  

U vodorovných a ploše uložených jsou pohyby v celé oblasti vlivu soum�rné, svislá 

složka pohybu (pokles) p�evládá nad vodorovnou (posun). P�i dostate�né hloubce uložení 

klesá povrch bez trhlin nebo v�tších deformací. 

 U uklon�ných slojí se více projevuje podíl vodorovné složky.  

 

2.1.2. Mocnost ložiska 

 

 P�i dobývání slojí za ur�itých shodných podmínek platí, že �ím v�tší je mocnost 

ložiska, tím budou i v�tší pohyby v bezprost�edním nadloží a na povrchu. Dle [1] lze �íci, 

že pokles s bude funkcí mocnosti:            

     s = f(M)                      (2) 

 

p�i�emž jde o funkci lineární, tedy : 
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      s = kM                      (3) 

 

kde k je konstanta úm�rnosti a M  vyjad�uje normální mocnost (tj. nejkratší vzdálenost 

mezi stropem a po�vou ložiska)  

 

Dále platí :  

 

    Smax  < M           (4) 

 

kde Smax je plný pokles. 

 

2.1.3. Mezný úhel vlivu 

 

 Pohyby nadloží dobývacích prostor se sm�rem k povrchu ší�í po šikmých plochách. 

Jejich odklon od vodorovné roviny je dán tzv. úhlem vlivu (obr. �. 1), tedy úhlem             

od vodorovné roviny, který ve zvolené svislé rovin� svírá spojnice bodu ležícího na okraji 

vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu [1].  

 

 
 

Obr. �. 1: Úhly vlivu 
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Rozlišujeme následující úhly vlivu: 

 

a) Mezný úhel vlivu �: 

 

 Jedná se o svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu na okraji 

vyrubané plochy s odpovídajícím bodem na povrchu, kde pohyb nebo deformace mají 

nulovou �i minimální hodnotu. 

 Mezný úhel vlivu je základním pojmem úvah o tvaru a velikosti poklesové kotliny. 

Je také d�ležitou sou�ástí  teoretických výpo�t� p�edb�žných hodnot pokles�, deformací     

a stanovení rozsahu vliv� dobývacích prací. V �R není hodnota minimálního poklesu 

normována, v praxi se používá hodnota 10 mm. 

 Velikost mezného úhlu vlivu závisí na druhu nadložních hornin, jejich skladb�        

a pevnosti, jedná-li se o nadložní vrstvy porušené d�ív�jšími dobývacími pracemi         

nebo nadloží neporušené. P�esné hodnoty mezného úhlu získáme m��ením na daném 

míst�. Pro v�tší t�žební oblasti byly na základ� dlouhodobých zkušeností  p�ijaty generální 

hodnoty mezných úhl�.  

 P�i dobývání v poho�ích, které je složeno z více  souvrství, po�ítáme pr�m�rnou 

hodnotu mezného úhlu vlivu podle [1]: 

 

  
[ ]

[ ]n
i

n
ii

h

gh
garc

1

1cot
cot

µ
µ =                (5) 

 

Tento vztah platí pro vodorovn� uložené ložisko, �i p�edstavuje mezní úhel a hi 

mocnost jednotlivých souvrství. 

 Pro uklon�né ložisko se m�ní zárove� se sklonem i mezný úhel vlivu. Rozlišujeme 

mezný úhel vlivu do podloží �p (jeho vodorovné rameno sm��uje do podloží) a mezný úhel 

do nadloží �n (vodorovné rameno sm��uje do nadloží), viz. obr. �. 2.  
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Obr. �. 2: Závislost mezného úhlu vlivu na úklonu 

 

b) Zálomový úhel � 

 

Jde o svislý úhel od  vodorovné roviny, jehož strmé rameno se klade od hrany porubu 

do plochy, kde dochází ke zlom�m vrstev (obr. �. 1). Na povrchu dochází v tomto míst�   

ke vzniku trhlin, zálom�, a tím destrukcí. Tyto jevy platí pro mén� hluboká ložiska              

(do 200 m). 

 

c) Úhel vlivu � 

 

Je to úhel od vodorovné roviny, který svírá spojnice bodu ležícího na okraji vyrubané 

plochy s uvažovaným bodem na povrchu (obr. �. 1). Charakterizuje vliv porubu na zvolený 

objekt na povrchu. 

 

2.1.4. Plošný rozsah vlivu dobývacích prací 

 

 Vyrubaná plocha má p�ímý vliv na velikost plochy ovlivn�né dobýváním              

na povrchu. P�ekro�í-li tato plocha ur�itou rozlohu, závisející na hloubce ložiska a mezném 

úhlu vlivu, nabývá pokles maximální hodnoty smax, která se již dále nem�ní. Této kruhové 

ploše se �íká plná ú�inná plocha.  

 Bude-li vyrubána plocha odpovídající pouze �ásti plné ú�inné plochy, nazveme ji 

�áste�ná ú�inná plocha. 
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Mohou tedy nastat t�i p�ípady velikosti vyrubané plochy [1]: 

  

a) je-li rozm�r stejný jako u plné ú�inné plochy (obr. �. 3a) 

 

                                                        µgHrl cot22 ==                                            (6) 

 

b) je-li vyrubaná plocha menší než plná ú�inná (obr. �. 3b) 

 

                                                        µgHrl cot22< =            (7) 

 

c) je-li vyrubaná plocha v�tší než plná ú�inná (obr. �. 3c)    

 

                                                        µgHrl cot22> =                                            (8) 
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Obr. �. 3: T�i p�ípady tvaru poklesové kotliny v závislosti na vyrubané ploše 
a) plná, b) menší než plná, c) v�tší než plná ú�inná plocha 

 
 Hranice poklesové kotliny (pro vodorovn� uložené ložisko) je dána výše zmín�nými 

faktory. Je ji možné definovat jako obalovou k�ivku pr�se�nic kuželových ploch p�ímých 

kužel� s vrcholy po obvodu vyrubané plochy s povrchem [1] (obr. �. 4).  

 

 
Obr. �. 4: Hranice poklesové kotliny u vodorovného ložiska 
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 Hranice   poklesové  kotliny   u   uklon�ného ložiska je podobná  plochému uložení 

s tím rozdílem, že kužel vlivu není p�ímý, ale s povrchovými p�ímkami, které se odchylují 

od vodorovné roviny o prom�nlivé mezné úhly. Základny t�chto kužel� p�ipomínají svým 

tvarem elipsy. 

 

2.1.5. Hloubka uložení ložiska 

 

 Hloubka dobývání má rozhodující vliv na velikost a intenzitu deformací                

na povrchu. S rostoucí hloubkou uložení ložiska se pohyby rozkládají na v�tší plochu         

a zárove� se zmenšují hodnoty naklon�ní, k�ivosti a vodorovných deformací. Hloubku,    

p�i které již deformace nejsou nebezpe�né povrchovým objekt�m a za�ízením, nazýváme 

neškodnou hloubkou dobývání.  

 

 
 

Obr. �. 5: Vliv hloubky dobývání ložiska na velikost poklesové kotliny a poklesu 
 
 

 2.1.6. Ur�ující prvky poklesové kotliny 

 

 P�i vodorovném uložení ložiska je tvar poklesové kotliny v �ezu tvo�en k�ivkou, 

soum�rnou podle svislé osy procházející t�žišt�m vyrubané plochy. Tato k�ivka je z obou 

stran konvexního zak�ivení a v ideálním p�ípad� p�echází sm�rem ke st�edu poklesové 

kotliny na zak�ivení konkávní. U šikmo uložených ložisek má k�ivka nesoum�rný tvar.  
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Rozeznáváme tyto základní prvky poklesové kotliny (obr. �. 6): 

 

a) Okraj poklesové kotliny 

 

Jedná se o místo na povrchu, kde jsou pohyby nulové nebo minimální a nejsou 

nebezpe�né povrchovým objekt�m a za�ízením. 

 

b) Svah poklesové kotliny 

 

�ást poklesové kotliny, kde dochází k nejv�tším pohyb�m a nejv�tším škodám     

na objektech a za�ízeních. P�i vodorovn� uloženém ložisku sahá do vzdálenosti 2rú� (1)    

od okraje poklesové kotliny sm�rem k jejímu st�edu. 

 

c) Inflexní bod 

 

Tento bod je pr�m�tem okraje porubu na povrch a místem p�echodu konvexního  

zak�ivení na konkávní. Nachází se na svahu poklesové kotliny ve vzdálenosti rú� (1)         

od okraje poklesové kotliny. 

 

d) Dno poklesové kotliny 

 

Jde o rovinatou �ást st�edu poklesové kotliny, kde dochází k maximálnímu poklesu. 

Dno vzniká vyrubáním plochy ložiska v�tší než plná ú�inná plocha. 

 

 
Obr. �. 6: Tvar poklesové kotliny 
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2.2. Pohyby a deformace v poklesové kotlin� 

 

 Pohyb povrchu poklesové kotliny zp�sobený dobýváním má obecný sm�r, který 

d�líme na svislý (pokles) a vodorovný (posun). Z t�chto základních pohyb� m�žeme ur�it 

jednotlivé druhy deformací.  

 

2.2.1. Pohyby v poklesové kotlin� (poklesy a posuny) 

 

 Prostorový pohyb v poklesové kotlin� je velmi složitý a v pr�b�hu klesání se m�ní 

jeho velikost i sm�r. Zatímco na okraji poklesové kotliny mají pohyby nulovou             

nebo minimální hodnotu, sm�rem k inflexnímu bodu se zv�tšují. V tomto bod� dosahuje 

posun své maximální hodnoty a pokles poloviny svého maxima. Sm�rem ke dnu poklesové 

kotliny hodnoty posunu postupn� klesají a pokles roste. Na dn� je pokles maximální          

a posun pravd�podobn� nulový (obr. �. 7).  

 

 
 

Obr. �. 7: Pohyb bod� v poklesové kotlin� 

 

a) Pokles s 

 

Velikost poklesu je dána �adou faktor� a platí vztah [1]: 

 

     Maezs =            (9) 
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kde: M   -  dobývaná mocnost ložiska 

a    -  dobývací faktor, nabývá hodnot 0 < a < 1 (zahrnuje dobývací metodu, 

výrobnost ložiska, zp�sob zakládání a nakyp�ení hornin) 

e    - ú�inkový koeficient, nabývá hodnot 0 < e < 1 (závisí na velikosti a poloze 

dobývané plochy v��i plné ú�inné ploše proti uvažovanému bodu              

na povrchu) 

z     - �asový faktor, nabývá hodnot 0 < z < 1 (závisí na hloubce dobývání, 

geologickém uložení ložiska a dalších)  

 

Metody ur�ování svislých pohyb� (pokles�) jsou uvedeny v kapitole 3.2. 

 

b) Posun v 

 

Podle kapitoly 2.2. je posun bodu na povrchu složkou obecného pohybu, sm��ujícího 

k t�žišti vyrubané plochy v oblasti plné ú�inné plochy uvažovaného bodu povrchu a platí 

vztah [1]: 

 

         ξtgsv ⋅=                          (10) 

 
kde � vyjad�uje svislý úhel uvažovaný od svislého sm�ru ke sm�ru celkového pohybu bodu 

(obr. �. 7). 

Z posun� se odvozují podélné deformace – pom�rné vodorovné p�etvo�ení �. 

Metody ur�ování vodorovných pohyb� (posun�) jsou uvedeny v kapitole 3.3. 

 

2.2.2. Deformace v poklesové kotlin�  

 

 Na povrchu poklesové kotliny se pohyby projevují deformacemi, které mají r�zný 

vliv na objekty a p�vodní p�írodní podmínky krajiny. K nejv�tším projev�m dochází na 

svazích poklesové kotliny, k nejmenším na jejím dn�. Mezi nejd�ležit�jší deformace pat�í 

naklon�ní, zak�ivení a pom�rné vodorovné p�etvo�ení. 
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a) Naklon�ní i 

 

Zv�tšující se hodnoty pokles� bod� na svahu poklesové kotliny sm�rem k jejímu dnu 

zp�sobují naklon�ní i. Pro stejné poklesy platí, že naklon�ní je nep�ímo závislé na hloubce 

dobývání, �ím je hloubka v�tší, tím je naklon�ní menší a zárove� svahy poklesové kotliny 

jsou pozvoln�jší.  

Metody ur�ování naklon�ní jsou uvedeny v kapitole 3.4. 

 

b) Polom�r zak�ivení R 

 

Mísovitý tvar poklesové kotliny je na svých svazích tvo�en zak�ivenými plochami 

s prom�nlivou k�ivostí �. Krajní �ásti svah� mají zak�ivení konvexní, u dna kotliny je 

zak�ivení konkávní. P�evratnou hodnotou k�ivost je polom�r zak�ivení R, tedy [2]: 

 

          
ρ
1=R                (11) 

  

Jedná se o parametr, používaný pro vyjád�ení k�ivosti povrchu (zm�n pr�b�hu 

povrchu) v poklesové kotlin�. 

 Metody ur�ování zak�ivení jsou uvedeny v kapitole 3.5. 

 

c) Pom�rné vodorovné p�etvo�ení � 

 

Rozdílné hodnoty vodorovných pohyb� v poklesové kotlin� zp�sobují vznik podélných 

deformací. Obecn� se používá pojem pom�rné vodorovné p�etvo�ení �, které projevuje bu	 

stla�ením nebo roztažením základové p�dy.  

Metody ur�ování zak�ivení jsou uvedeny v kapitole 3.6. 

 

2.3. Vliv dobývání na obytné stavby 

 

 Obytné stavby mají plošn� omezenou rozlohu a jsou ozna�ovány jako „jednotlivé” 

objekty. Vlivy dobývání na tyto stavby lze posuzovat z hlediska, zda jsou nebo nejsou 
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opat�eny stavebními prvky k zajišt�ní proti vliv�m poddolování. U nezajišt�ných staveb je 

nutno po�ítat se silnými vlivy, které mohou kon�it až destrukcí dané stavby (obr. �. 8). 

V p�ípad� zajišt�ných staveb se deformace zmenšují úm�rn� provedenému stupni jišt�ní. 

Krajní p�ípad jišt�ní se nazývá plné jišt�ní. Provedený stupe� zajišt�ní závisí zejména na: 

- velikosti a druhu o�ekávaných deformací, stanovených z p�edb�žných výpo�t� 

- rozsahu náklad� pot�ebných pro provedení zajišt�ní 

- d�ležitosti a povaze objektu 

  

 
 

Obr. �. 8: Schéma p�sobení vliv� dobývání na obytnou budovu 
 
 
2.3.1. Vliv svislých pohyb� na stavby 

 

 Rovnom�rný pokles objektu zpravidla neuškodí, jelikož nezp�sobuje vznik 

vnit�ních sil v konstrukcích. Pokud ovšem dochází k rozdílným pokles�m, mohou 

vzniknout zna�né škody na objektech. Projevem nerovnom�rného poklesu je �asto  

naklon�ní staveb (kap. 2.3.2.), p�ípadn� vznik deformací staveb vlivem zak�ivení svahu 

poklesové kotliny (kap. 2.3.3.) 

  Poklesy dosahují svého maxima na dn� poklesové kotliny. 

 

2.3.2. Vliv naklon�ní 

  

Naklon�ní se zv�tšuje od okraje poklesové kotliny sm�rem k inflexnímu bodu,     

kde dosahuje své maximální hodnoty. Dále od tohoto bodu sm�rem ke dnu poklesové 

kotliny se zmenšuje, až jeho hodnota dosahuje teoreticky nuly.   
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 V p�ípad� budov s menšími p�dorysnými rozm�ry, které se nachází v dobrém 

stavebním stavu, p�sobí tento pohyb (naklon�ní) na n� jako na celek a nemá následky 

v poškození budov. 

 

 
 

Obr. �. 9: Vliv naklon�ní terénu 

 

 Nerovnom�rný poklesu dvou bod� 	yi [mm] v základech objektu o sou�adnicích x1 

a x2 ú�inkem naklon�ní se vypo�te dle vztahu: 

 

           ( )12 xxiy ii −⋅⋅=∆ µ              (12) 

 

kde  �i  vyjad�uje korek�ní sou�initel závislý na délce objektu v posuzovaném sm�ru. 

  

2.3.3. Vliv zak�ivení terénu 

 

 Zak�ivení terénu má nejv�tší vliv na obytné stavby stojící v �ad� vedle sebe, zvlášt� 

zak�ivení vyduté. Stla�ení (sblížení) dvou sousedních objekt� závisí na polom�ru  k�ivosti 

R, na délce b, na výšce h a je možno je ur�it ze závislosti (obr. �. 10, dle [1]):  

 

       b
R
h

l =∆                 (13) 
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Obr. �. 10: Vliv zak�ivení terénu na styku sousedních dom� 

 

 Stla�ení se projevuje ve form� tlakového nap�tí, které v p�ípad� p�ekro�ení meze 

pevnosti v tlaku, vede k destruktivnímu porušení zdiva (obr. �. 11). V oblasti svah� 

poklesové kotliny bude velikost deformací nep�ímo záviset na hloubce uložení ložiska   

pod povrchem. 

 
 

Obr. �. 11: Vlivy konkávního a konvexního zak�ivení terénu na budovu 

 

2.3.4. Vliv vodorovných pohyb� (posun�) 

 

 V d�sledku posun� vznikají lineární deformace. Kladné posuny se projevují jako 

roztažení (-
) a záporné posuny jako stla�ení (+
). Tyto relativní délkové zm�ny mají za 

následek vznik nap�tí v objektu postaveném v jejich oblasti. V p�ípad� roztažení se jedná o 

nap�tí v tahu, v p�ípad� stla�ení o nap�tí v tlaku (obr. �. 12). 

 U objekt� s pevnou vazbou základ� se zdivem st�n se p�enášejí tyto síly do st�n a 

tvo�í v n�m trhliny, zp�sobují tak snížení stability objektu. V p�ípad� odd�lení horní stavby 

kluznou spárou od základového zdiva se deformace sm�rem vzh�ru nep�enášejí.  
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  Vodorovné síly zp�sobují poškození zejména u sklepních �ástí budov, nosných 

stavebních konstrukcí (pilí�e a pod) a p�enesen� i zbývajících stavebních prvk� (stavební 

p�í�ky, výpln�, schodišt� …), dále spojovacích materiál�, dve�í, oken a rozvod� (voda, 

plyn, elektrorozvody, topení). Zejména u rozvod� jsou nebezpe�né i malé pohyby,       

které mohou zp�sobit velké škody (výbuch, zatopení, požár apod). 

 

 
Obr. �. 12: P�sobení tlakových sil v d�sledku stla�ení +
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3. Poznatky z teorie m��ení pohyb� a deformací v poklesové kotlin� 
 

3.1. Pozorovací stanice pro m��ení pohyb� v poklesové kotlin� 

 

 Pozorovací stanice se z�izují pro sledování vliv� poddolování p�i dobývání 

nerostných ložisek. Periodické sledování zm�n polohy jednotlivých stabilizovaných bod� 

pozorovací stanice nám umož�uje zp�es�ovat zákonitosti t�chto zm�n s ohledem na pr�b�h 

dobývacích prací. Krom� toho se m��ení využívá p�i sledování stability povrchových 

objekt� a za�ízení, pro zajišt�ní jejich funk�nosti a p�ípadné provád�ní jejich rektifikace 

[2].  

 

3.1.1 Rozd�lení, tvary a p�ipojení pozorovacích stanic 

 

 Pozorovací stanice d�líme podle ú�elu na stanice [2]: 

- pro pozorování pokles� (obr. �. 13a) 

- pro pozorování posun� 

- pro pozorování vodorovných p�etvo�ení 

- pro pozorování naklon�ní 

- víceú�elové, smíšené (obr. �. 13b) 

 

    
a) b) 

 

Obr. �. 13: Stabilizace bod� pro: a) výšková m��ení, b) výškové i polohové m��ení 
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 Tvar  pozorovací stanice je závislý zejména na velikosti poklesové kotliny. Je-li to 

možné, volí se její krajní body mimo vlivy poddolování. Používají se dva základní tvary 

pozorovacích stanic, liniový a plošný. P�ipojení pozorovací stanice z nepoddolovaného 

území lze provést metodou triangula�ní nebo trilatera�ní sít�, p�ípadn� �et�zc�, 

polygonometricky nebo metodou GPS.  

 

3.2. Metody ur�ování svislých pohyb� (pokles�) 

 

 Pokles bodu za ur�ité �asové období se ur�uje z rozdílu výšek nam��ených            

na za�átku a na konci daného období, tedy [2]: 

 

  
jkkj t

i
t

i
t

i VVs −=∆ ,
                                             (14) 

 

kde 
kjt

i s
,∆  vyjad�uje pokles bodu i za období kjt ,∆  a 

jt
iV , 

kt
iV jsou výšky bodu i             

na za�átku a na konci daného období. Uvádí se v milimetrech. Dále viz. kap. 2.2.1. 

 

3.2.1. Základní metody 

 

 Podle zp�sobu m��ení a ur�ení svislých pohyb� rozlišujeme tyto základní metody:

  

- ur�ení výšek geometrickou nivelací (kap. 4.1.) 

- ur�ení výšek hydrostatickou nivelací 

- ur�ení výšek trigonometrickou nivelací 

 

3.3. Metody ur�ování vodorovných pohyb� (posun�) 

 

 Posun bodu za �asové období se ur�uje z rozdílu polohy bodu nam��ené na za�átku 

a na konci daného období, tedy [2] 

 

  ( ) ( )22

, tj
i

tk
i

tj
i

tk
i

ktj
i YYXXv −+−=∆             (15) 
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kde ktj
iv ,∆  vyjad�uje posun bodu i za období ktj ,∆ , polohu bodu p�edstavují sou�adnice 

tj
i

tj
i YaX  na za�átku a  tk

i
tk

i YaX  na konci �asového období (obr. �. 14).  

 

 
 

Obr . �. 14: Ur�ování vodorovných posun� ze sou�adnic 

 

Sm�r posunu bodu i je 
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3.3.1. Základní metody 
 

 Ur�ování vodorovných pohyb� (posun�) se provádí metodami polohopisného 

m��ení t�mito zp�soby [2]: 

- na m��ických p�ímkách (pomocí ordinátometr�, metodou rajónu apod.) 

- polygonometricky 

- trigonometricky (triangulací, trilaterací, protínáním) 
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3.4. Metody ur�ování naklon�ní 

 

 Naklon�ní se vyjad�uje se jako pom�r zm�ny pokles� dvou bod� Pi a Pk za �asové 

období t vzhledem k jejich vodorovné vzdálenosti l, tedy  

 

             ki

t
i

t
k

ki l
ss

i
,

,
∆∆ −=              (17) 

 

 Poklesy s se dosazují v milimetrech, délka l v metrech. Výsledné naklon�ní           

se udává v obloukové mí�e [rad], p�ípadn� v milimetrech na 1 m délky [mm/m]            

nebo v promilích [‰]. 

 Z hodnot naklon�ní lze po�ítat zak�ivení terénu (kap. 2.2.2.) 

   

 3.4.1. Základní metody 

 

 Naklon�ní m�žeme ur�ovat [2]: 

a) nep�ímo, výpo�tem z pokles� dvou sousedních bod� v terénu            

nebo z posunu bod� umíst�ných na vysokých stavbách nad sebou, 

p�ípadn� z pokles� t�í bod� jako naklon�ní roviny (kap. 4.3.) 

b) p�ímo, pomocí p�ístroj�, jimiž lze naklon�ní p�ímo m��it 

 

 

3.5. Metody ur�ování zak�ivení 

 

Zak�ivení se nej�ast�ji ur�uje z trojice sousedních bod� poklesové kotliny                   

ve vzdálenostech l12 a l23 [m], jež vykazovaly ve sledovaném �asovém období vzájemné 

rozdíly pokles� �s12 a �s23 [mm]. Nej�ast�ji se ur�uje pomocí polom�ru zak�ivení           

dle vztahu [2]:  

 

       

23

23
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12

2312 1
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l
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∆−∆
⋅+=             (18) 
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Výsledný polom�r zak�ivení se udává v kilometrech. 

 

 Další metodou výpo�tu zak�ivení je analytické ur�ování pomocí soustavy t�í rovnic 

o t�ech neznámých. Tento zp�sob je pracný a mén� používaný. 

 

3.6. Metody ur�ování pom�rných vodorovných p�etvo�ení 

 

 Pom�rné vodorovné p�etvo�ení se vyjad�uje jako pom�r zm�ny vzdálenosti dvou 

bod� Pi a Pk za �asové období t vzhledem k jejich p�vodní vzdálenosti, tedy  
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,
0

,
0

,
, 10⋅

−
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kiki
t
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i

l

ll
ε

             (19) 

  

Je-li 
 v�tší nule, dochází k roztažení terénu, je-li 
 menší nule, dochází ke stla�ení 

terénu. Výsledné vodorovné p�etvo�ení se vyjad�uje v milimetrech na 1 m délky [mm/m] 

nebo v promilích [‰]. 

 

3.6.1. Základní metody 

 

 Tato p�etvo�ení m�žeme ur�ovat bu	 [2]: 

a) nep�ímo, výpo�tem z vodorovných posun� dvou sousedních bod� 

b) p�ímo, m��ením vzdáleností mezi body pásmem, dálkom�ry             

nebo pomocí p�ístroj� založených na m��ení délkových zm�n, m��ením 

tenzometrickými za�ízeními (kap. 4.2.) 

 

 

 

 

�

�

�
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4. Použitá metodika m��ení 
 

4.1 Výškové zam��ení bod� geometrickou nivelací – ur�ení pokles� 

 

 Geometrická nivelace je nejb�žn�jší metoda ur�ování výšek bod�. Zvolením 

odpovídající p�esnosti nivela�ního m��ení m�žeme výšky ur�ovat s optimální p�esností. 

Dobu m��ení je t�eba p�izp�sobit rychlosti pohyb� v poklesové kotlin� v dob� m��ení.  

Jako nejjednodušší, nejrychlejší a nejp�esn�jší se jeví geometrická nivelace ze st�edu   

(kap. 4.1.1.)  

�

4.1.1. Princip geometrické nivelace ze st�edu 

 

 Základ metody spo�ívá v ur�ení p�evýšení mezi dv�ma body A a B (obr. �. 15) 

�

�

 

Obr. �. 15: Princip geometrické nivelace ze st�edu 

 

 P�i m��ení se zhorizontovaný nivela�ní p�ístroj staví doprost�ed mezi body A a B. 

Na body A,B stavíme nivela�ní lat�, urovnané ve svislé poloze. Vyty�ením vodorovné 

zám�ry p�ístrojem ode�teme na latích �tení lz (vzad) a lp (vp�ed). Výškový rozdíl se ur�í 

dle vztahu : 

 

     p
B

z
AAB llv −=              (20) 
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 Výšku bodu B ur�íme ze známé výšky bodu A: 

 

  
p
B

z
AAABAB llvvVV −+=+=              (21) 

 

 P�i delších vzdálenostech nebo v�tších p�evýšeních mezi body, než  dovoluje 

rozsah latí se nivela�ní sestava (la� – stroj – la�) m�že vícekrát opakovat. Délka sestavy   

se volí maximáln� do 50m v závislosti na svažitosti terénu, zv�tšení dalekohledu a dalších 

okolnostech. Více nivela�ních sestav tvo�í nivela�ní oddíl, více nivela�ních oddíl� tvo�í 

nivela�ní úsek. Celý nivela�ní úsek tvo�í tzv. nivela�ní po�ad (obr. �. 16) 

 

 
Obr. �. 16: Geometrická nivelace mezi vzdálenými body 

 

 Výšku koncového bodu B ur�íme dle vztahu: 

 

      [ ] Bn
A

pz
AAB llVvVV

,
1,−+=∆+=            (22) 

 

 Výhodou d�sledné geometrické nivelace ze st�edu je vylou�ení systematických 

chyb, které p�i nivelaci vznikají. 
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4.1.2. Stanovení p�esnosti nivela�ních m��ení 

 

 P�esnost nivela�ního m��ení je charakterizována st�ední kilometrovou odchylkou. 

Tuto odchylku odvodíme z m��ení „tam” a „zp�t”, kdy si nivela�ní po�ad rozd�líme         

na jednotlivé úseky a jejich výškové rozdíly srovnáme. Prakticky jde o dvojice m��ení 

nestejné váhy. Váha je zde nep�ímo úm�rná délce úseku. St�ední kilometrová chyba je 

dána výrazem [2]: 

 

               
��

�
��

�⋅⋅±=
s

dd
n

m
1

2
1

0
                        (23) 

 

Kde n je po�et m��ených úsek�, d [mm] je rozdíl mezi m��ením „tam” a „zp�t” a s [km] je 

délka daného úseku.  

 

 Maximální povolené st�ední chyby opakované obousm�rné nivelace pro jednotlivé 

druhy nivelací jsou uvedeny v tabulce �. 1 [2]: 

 

Tab. �. 1: Maximální povolené st�ední kilometrové chyby 

 

P�i p�esné nivelaci nesmí odchylka mezi m��ením „tam”a „zp�t” p�ekro�it hodnotu 

vypo�tenou dle vztahu [2]: 

 

              
Lv 3105 −⋅±=∆                       (24) 

 

kde L [km] je skute�ná délka nivelovaného úseku 

 

 

Druh nivelace ZPN, I.�ád VPN, II.�ád VPN, III.�ád VPN, IV.�ád TN 

Maximální 

st�ední 

kilometrová 

chyba 

 

Rn

71,0
40,0 +  

 

Rn

80,0
45,0 +  

 

Rn

06,1
60,0 +  

 

Rn

77,1
00,1 +  

 

10  
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4.1.3. Princip ur�ení výšek výchozích bod� 

 

 P�i nivela�ním m��ení na poddolovaném území je nutné vycházet z bod�, které se 

nacházejí na nepoddolovaném území, p�ípadn� z bod� ovlivn�ných malými poklesy,  

pokud se jejich výška pravideln� kontroluje a up�es�uje. Jedná se nap�íklad o body 

v ochranných pilí�ích jam, body podél železni�ních tratí nebo body zvláštních nivela�ních 

sítí v n�kterých uhelných revírech. 

 Body v ochranných pilí�ích jam vykazují v závislosti na intenzit� dobývání poklesy 

5 až 50 mm za rok (zejména p�i dobývání v blízkém okolí). Mírnému pohybu jsou 

vystaveny i body umíst�né mimo poddolované území, �ádov� 1 až 5 mm za rok.           

Tyto poklesy jsou spojeny se snížením hladin podzemních vod v souvislosti s d�lní t�žbou. 

Výšky výchozích bod� je tedy t�eba pravideln� ov��ovat. Kontroly se obvykle provádí 

v �asovém intervalu 3 až 5 let. Pro zjišt�ní aktuálních výšek výchozích bod� v dob� 

vlastního m��ení na pozorovací stanici, je t�eba jejich výšky interpolovat p�ípadn� 

extrapolovat. 

 Interpolovat výšku znamená p�epo�ítat d�íve nam��ené výšky (poklesy) pro ur�ité 

�asové období m��ení na pozorovací stanici. Extrapolace výšky bodu je odhadem její 

budoucí hodnoty z dosavadního vývoje. 

 

 Vztah pro interpolaci výšky výchozího bodu: 

  

       
( )ij

ii

tt
tt tt

tt

VV
VV ii

ij
−⋅

−
−

+=
+

+

1

1               (25) 

 

 Vztah pro extrapolaci výšky výchozího bodu: 

 

       ( )ij
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tt
tt tt

tt

VV

tt

VV
VV iiii

ij
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�

�

−
−

+
−
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21

21

2
1

                      (26) 

 

kde Vi  jsou výšky výchozího bodu v dobách t tj. dobách jednotlivých kontrolních m��ení, 

Vj vyjad�uje ur�ovanou hodnotu. 
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4.1.4. Ur�ení výšek pozorovacích stanic pro výpo�et pokles� 

 

 Ur�ení nadmo�ských výšek bod� pozorovacích stanic bylo provedeno metodou 

geometrické nivelace ze st�edu podle metodiky m��ení pro kategorii p�esné nivelace       

IV. �ádu. Pro výpo�et pokles� byly body zam��eny v r�zných �asových obdobích         

(kap. �. 5.2. a �. 6.2.). 

 

4.1.5. Použité p�ístroje a pom�cky 

 

 Pro m��ení byl použit následující p�ístroj a pom�cky: 

 

� Nivela�ní p�ístroj Zeiss KONi 007: 

 Jedná se o velmi p�esný, odolný, snadno ovladatelný a široce používaný nivela�ní 

p�ístroj, vhodný i pro zvláš� p�esná m��ení (nap�. m��ení v nivela�ních sítích I. a II. �ádu, 

v�decké ú�ely) P�ístroj je vybaven kompenzátorem pro samo�inné urovnání zám�rné 

p�ímky a optickým mikrometrem, který umož�uje m��ení metodou p�esné nivelace.     

Dále viz. tabulka �. 2, obr. �. 17 a 18 [5]: 

 

St�ední 
kilometrová 

chyba m0 [mm] 
Zv�tšení 

dalekohledu 

Citlivost 
kompenzátoru 

[cc] 

Nejmenší vzdálenost 
zaost�ení dalekohledu 

[m] 
Hmotnost 

[kg] 

0,5 31,5x 
 

0,45 2,2 3,9 
 

Tab. �. 2: Technické údaje nivela�ního p�ístroje Zeiss KONi 007 
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 Obr. �. 17: Nivela�ní p�ístroj   Obr. �. 18: Optické schéma p�ístroje 

       Zeiss KONi 007 

  

P�ístroj byl p�ed m��ením ov��en dle p�íslušných p�edpis� a byl k n�mu vystaven 

kalibra�ní list, dále viz. p�íloha �. 6. 

 

� Invarová nivela�ní la
, 2ks  

 Nivela�ní lat� byly p�ed m��ením prom��eny ve vodorovné poloze laserovým 

interferometrem ML – 10 Reinshaw a byly k nim vystaveny kalibra�ní listy, dále viz p�íloha �. 6.  

 

� Nivela�ní podložky, 2ks  

 

� Stativ, pásmo 

 

 

4.2. Délkové m��ení na pozorovací stanici – p�ímé ur�ení vodorovného p�etvo�ení

  

Jak již bylo uvedeno v kap. 3.6., pom�rná vodorovná p�etvo�ení lze ur�ovat dv�ma 

základními zp�soby, nep�ímo a p�ímo. P�ímo lze pom�rné p�etvo�ení ur�it m��ením 

vzdáleností mezi dv�ma body m��idlem nebo pomocí tenzometru. Zatím co tenzometr se 

používá p�i m��ení délek do n�kolika decimetr�, m��idly m�žeme m��it delší úseky. 
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4.2.1 Ur�ování p�etvo�ení m��idly 

 

 Abychom mohli p�etvo�ení m��it, musíme v terénu nebo na objektu stabilizovat 

pevné body. P�esnost ur�ení p�etvo�ení se zvyšuje s rostoucí velikostí m��ené délky,       

dle vzorce [2]: 

 

            εm
l

ml ⋅⋅±=
−

2
10 3

             (27) 

 

kde l vyjad�uje m��enou vzdálenost, ml p�esnost m��ené délky, m� p�esnost p�etvo�ení 

 

 Pro zajišt�ní p�esnosti p�etvo�ení m� = ±0,2mm/m, používáme pro r�zné délky 

r�zné typy m��idel odpovídající p�esnosti. P�i vzdálenostech do 1m je vhodné m��it 

dilatometry p�ípadn� posuvnými m��ítky. Pro vzdálenosti v�tší než 1m používáme zejména 

m��ická pásma nebo elektrooptické dálkom�ry, které dle obr. �. 19 [2] dosahují u délek   

do 20m obdobných výsledk�.  

 

 
Obr. �. 19: Srovnání požadované p�esnosti m��ení dlouhých délek s p�esností m��idel      

             pro p�esnost m��ení 0,2 mm/m 

 

4.2.2. Stanovení p�esnosti m��ených vzdáleností 

 

 P�ímo m��ené vzdálenosti byly vyrovnány metodou prostého aritmetického 

pr�m�ru, dle [3]. Ze souboru m��ených délek se metodou nejmenších �tverc� vypo�etla 
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vyrovnaná hodnota x. Dalším výpo�tem byla stanovena st�ední odchylka jednoho m��ení m 

a st�ední odchylka aritmetického pr�m�ru mx. 

 

Vztah pro výpo�et nejpravd�podobn�jší hodnoty délky x: 

 

            
[ ] [ ]

n
x

n
l

x
δ+== 0              (28) 

 

kde l vyjad�uje m��ené vzdálenosti, n po�et m��ení, x0 zvolenou p�ibližnou hodnotu           

a � kladné dopl�ky p�ibližné hodnoty m��ené vzdálenosti od hodnoty nam��ené.  

 

Vztah pro výpo�et st�ední odchylky jednoho m��ení m: 

 

        
[ ]

1−
±=

n
vv

m                         (29) 

 

kde v je oprava (nejpravd�podobn�jší chyba) m��ené vzdálenosti od vyrovnané hodnoty x  

a n je po�et m��ení. 

 

Vztah pro výpo�et st�ední odchylky aritmetického pr�m�ru mx: 

 

        
[ ]

)1( −
±==

nn
vv

n
m

mx             (30) 

 

4.2.3. Použité p�ístroje a pom�cky 

 

 Pro m��ení byl použit následující p�ístroj a pom�cky: 

 

� Elektronický tachymetr Leica TCR307 

Jedná se o vysoce kvalitní elektronický tachymetr ur�ený pro jednoduché práce 

v oblasti geodézie. 
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Technické parametry p�ístroje Leica TCR307 [6]: 

 

M��ení úhl�:  

P�esnost ode�ítání           7´´, 2 mgon 

    

M��ení délek:  

Infra�erveným dálkom�rem (hranol) 

   Laserovým dálkom�rem (LS) 

   P�esnost (podle programu m��ení)         2mm – 5mm + 2ppm 

 

P�ístroj byl p�ed m��ením ov��en dle p�íslušných p�edpis� a byly k n�mu vystaveny 

kalibra�ní listy, dále viz. p�íloha �. 6. 

 

� Hranol typu GPH 1 – nulová konstanta, ov��ena BMZ  

 

� Stativ, teplom�r, tlakom�r 

 

 

4.3. M��ení naklon�ní stavby 

 

 Dle kapitoly 3.4. existují dva základní zp�soby m��ení naklon�ní, nep�ímý a p�ímý. 

Nep�ímé naklon�ní staveb lze ur�it dv�ma metodami, které jsou založeny na svislém 

promítnutí osy stavby v r�zných horizontech do p�dorysu stavby. Odchylky osy stavby 

v r�zných horizontech proti p�dorysu lomené výškami horizont� pak dávají naklon�ní 

stavby. Jedná se o metodu promítnutí významných bod� na stupnici a ur�ení osy stavby 

pomocí protínání vp�ed [2].  

 

4.3.1. Ur�ení naklon�ní stavby promítáním na stupnici 

 

 Metoda je založená na promítání významných bod� pomocí teodolitu na stupnici 

(pásmo, nivela�ní la�), která je umíst�na p�ed objektem kolmo na sm�r zám�ry. Stanovisko 

teodolitu volíme ve vhodné vzdálenosti. S menším výškovým úhlem klesá vliv chyby 

z nesvislosti vertikální osy teodolitu a chyby kolima�ní, avšak klesá i schopnost ode�tení 
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na stupnici. Pro zjišt�ní skute�ného (prostorového) naklon�ní volíme kolmo na první sm�r 

druhé stanovisko (obr. �. 20, dle [2]). P�esnost m��ení zvýšíme m��ením ve dvou polohách 

dalekohledu.  

 

 
 

Obr. �. 20: Schéma m��ení svislosti vysoké stavby promítáním na stupnice 

 

 Skute�né naklon�ní se ur�uje graficky nebo po�etn�. P�i grafickém ur�ení 

naklon�ní se ve vhodném m��ítku vynesou sm�ry obou stupnic a na n� poté vektory 

posun� v1 a v2. Výsledný vektor v dostaneme jako spojnici pr�se�íku vektor� a pr�se�íku 

kolmic na jednotlivé vektory (obr. �. 21). 

 

 
 

Obr. �. 21: Schéma výpo�tu naklon�ní z nam��ených vektor� 

 

 Po�etn� vypo�teme naklon�ní, vložíme-li po�átek sou�adnic do paty vektoru v        

a osu X do vektoru v1.  
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Potom pro výpo�et sou�adnic vrcholu vektoru v platí vztah [2]: 

 

1vXV =  

)90()cos(sin 212 °−⋅⋅−+⋅= ααα tgvvvYV             (31) 

 

kde  je úhel sev�ený vektory v1  a v2.  

 

Dle vztahu (31) potom platí: 

 

  22
VV YXv +=  

  
V

V

X
Y

arctg=δ                 (32) 

 

kde � je úhel mezi vektory v1  a v. 

 

Pro naklon�ní stavby pak platí vzorec: 

 

  
h
v

ih =                   (33) 

 

kde h vyjad�uje výškový rozdíl mezi m��enými horizonty stavby.    

 

4.2.3. Použité p�ístroje a pom�cky 

 

 Pro m��ení byl použit následující p�ístroj a pom�cky: 

 

� Elektronický tachymetr Leica TCR307 

� Hranol typu GPH 1 

� Vysunovací invarová la
 

� Stativ, teplom�r, tlakom�r 
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5. Kostel   Slezské   církve    evangelické   augsburského  vyznání  

v Orlové 
 

5.1. Popis zájmové lokality 

 

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové leží v  

katastrálním území Orlová v Moravskoslezském kraji. Objekt se nachází na ulici          

Petra Cingra, p�ibližn� 0,8 km východn� od Starého nám�stí v Orlové (obr. �. 22).   

Objekt se nachází ve vlivu dobývacích prací provád�ných v Dolu Karviná. 

Následkem vliv� poddolování došlo k narušení jeho statiky a musel projít již t�emi 

generálními opravami (kap. 5.1.1.). 

 

 
 

Obr. �. 22: Vyzna�ení polohy lokality 

 

5.1.1. Z historie kostela 

 

Kostel Slezské církve evangelické v Orlové byl postaven v roce 1860 ve stylu 

doznívajícího klasicismu. Z konstruk�ního hlediska se jedná o jednopodlažní, jednolodní, 

nepodsklepený zd�ný objekt z pálených cihel o vn�jších p�dorysných rozm�rech         
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31,40 x 15,22 m. Nosný systém je zd�ný st�nový v kombinaci se zd�nými pilí�i. Kostel je 

kulturní památkou �eské republiky 

Stavba je dlouhodob� dot�ena d�lní �inností. Následkem toho již prošla t�emi 

generálními opravami. V roce 1982 bylo provedeno statické zajišt�ní kostela proti vliv�m 

poddolování, a to prostorovým stažením pomocí ocelových válcovaných profil�. 

Technický stav objektu se naposledy výrazn� zhoršil po jednom z d�lních ot�es� na ja�e 

roku 2004, kdy byl kv�li popraskaným klenbám statikem uzav�en. V návaznosti na to byla 

v roce 2005 provedena injektáž poškozených kleneb a stažení kostela pomocí ocelových 

p�edpjatých lan v n�kolika výškových úrovních. V sou�asnosti je stavba p�ístupná 

ve�ejnosti [10] (obr. �. 23). 

 

 
 

Obr. �. 23: Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové (sou�asnost) 

 

5.1.2. Pozorovací stanice v lokalit� kostela Slezské církve evangelické augsburského     

vyznání v Orlové 

 

 Pozorovací stanici v areálu kostela tvo�í celkem 23 bod�, z toho je 7 bod� osazeno 

v terénu (p�íloha �. 1). Šest z nich je stabilizováno železnou ty�í ukotvenou v betonovém 

podklad�, jeden bod stabilizací typu PLASTMARK, který byl dopln�n na podzim         

roku 2008 za p�vodní bod zni�ený zemními pracemi. Na budov� kostela se nachází 
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stabilizované výškové body 11 až 16 a nivela�ní bod Ge 7-21, nacházející se na severní zdi 

kostela ve výšce cca 0,5m nad zemí. 

V roce 2008 byly v okolí kostela provád�ny terénní úpravy, které zap�í�inily zm�nu 

polohy všech bod� pozorovací stanice osazených v terénu a zni�ení již výše zmín�ného 

bodu.  

 

5.2. Výškové zam��ení bod� pozorovací stanice kostela 

 

 Výšková m��ení byla provedena metodou geometrické nivelace ze st�edu podle 

metodiky m��ení pro kategorii p�esné nivelace IV. �ádu. První výškové m��ení prob�hlo 

31.10.2008 a druhé 17.3.2009. 

 Výchozím bodem pro p�ipojení pozorovací stanice se stal bod Ge 6-23 revírní 

nivela�ní sít� III. �ádu, který se nachází na Starém nám�stí v Orlové – M�sto, na západní 

stran� domu �.p. 91, 10,7m od jižního rohu, 0,2m nad zemí.  Výška bodu je pravideln� 

ov��ována revírní nivelací Ostravsko-karvinských dol�. 

 Výška nivela�ního bodu Ge 6-23 byla naposled ov��ena kontrolním m��ením v roce 

2008. Pro jednotlivá p�ipojení pozorovací stanice kostela Slezské církve evangelické 

augsburského vyznání v Orlové byla výška tohoto bodu extrapolována dle vztahu (26)       

a z hodnot uvedených v tab. �. 3.  

 

Tabulka. �. 3: Hodnoty použité pro extrarpolaci bodu Ge 6-23 

Ge 6-23

[m]

1.7.2003 226,037

1.7.2006 226,017

1.7.2008 226,000

Datum

 
 

Výška bodu �. Ge 6-23 byla extrapolována pro 31.10.2008 na hodnotu 225,997 m, 

pro 17.3.2009 na hodnotu 225,994 m ve výškovém systému Bpv (tab. �. 4). 
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Tabulka. �. 4: Výsledné hodnoty bod� Ge 6-23 a Ge 7-21 

Ge 6-23 Ge 7-21

[m] [m]

31.10.2008 225,997 262,606

17.3.2009 225,994 262,596

Datum

 
 

 Nivela�ní po�ad byl rozd�len na 3 úseky: Ge 7-21 – 94003, 94003 – PB1, PB1 – Ge 

6-23,   bod   94003   (�epová   zna�ka   nacházející   se   na   ulici   B.   Smetany na 

jihozápadní st�n� domu �.p. 357), bod PB1 (�epová zna�ka nacházející se na ulici Petra 

Cingra na severozápadní st�n� domu �.p. 646) jsou zvolené pomocné body, bod Ge 6 - 23 

je nivela�ní bod na kostele (kap. 5.1.2). Výškové p�ipojení jednotlivých bod� pozorovací 

stanice prob�hlo rovn�ž metodou p�esné nivelace pomocí uzav�eného nivela�ního po�adu 

(výpo�et povolených odchylek je uveden v p�íslušných zápisnících – p�íloha �. 9).  

 Nam��ené hodnoty nep�ekro�ily povolené odchylky vypo�ítané podle (23) a (24) 

pro VPN IV. �ádu (tab. �. 1). P�esnost nivela�ního m��ení je uvedena v tabulce �. 5         

pro 31.10.2008 a �. 6 pro 17.3.2009. Zápisníky jsou uvedeny v p�íloze �. 8 a �. 9. 

 

a) Výpo�et p�esnosti nivela�ního m��ení ze dne 31.10.2008: 

 

Tabulka. �. 5: P�esnost nivela�ního m��ení ze dne 31.10.2008  

Délka Povolená

Tam Zp�t Pr�m�r oddílu s  odchylka 	v

[m] [m] [m] [mm] [mm2] [km] [mm2/km] [mm]

111-PB1 -27,9234 27,9258 -27,9246 -2,4 5,76 0,49 11,76 3,5

PB1-PB2 -2,2412 2,2413 -2,2412 -0,1 0,01 0,15 0,07 1,9

PB2-163 -6,4438 6,4430 -6,4435 0,8 0,64 0,2 3,2 2,2

� -36,6084 36,6101 -36,6093 -1,7 6,41 0,84 15,03 4,6

Oddíl

P�evýšení

d dd dd/s

 
 

Výpo�et st�ední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (23): 

 

kmmm
s

dd
n

m /12,103,15
3
1

2
11

2
1

0 ±=±=��
�

��

�±= �

�

�
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b) Výpo�et p�esnosti nivela�ního m��ení ze dne 17.3.2009: 

�

Tabulka. �. 6: P�esnost nivela�ního m��ení ze dne 17.3.2009�

Délka Povolená

Tam Zp�t Pr�m�r oddílu s  odchylka 	v

[m] [m] [m] [mm] [mm2] [km] [mm2/km] [mm]

111-PB1 -27,9184 27,9212 -27,9198 2,8 7,84 0,49 16,00 3,5

PB1-PB2 -2,2396 2,2393 -2,2395 -0,3 0,09 0,15 0,60 1,9

PB2-163 -6,4433 6,4426 -6,4430 -0,7 0,49 0,20 2,45 2,2

� -36,6013 36,6031 -36,6023 -1,8 8,42 0,84 19,05 4,6

Oddíl

P�evýšení

d dd dd/s

�

 

Výpo�et st�ední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (23): 

 

kmmm
s

dd
n

m /26,105,19
3
1

2
11

2
1

0 ±=±=��
�

��

�±= �

 

5.2.1. Zpracování nam��ených hodnot  

 

Z nam��ených hodnot byly vypo�ítány výšky jednotlivých bod� pozorovací stanice    

na kostele a kolem kostela, jejich poklesy v��i prvnímu m��ení a díl�í poklesy mezi 

jednotlivými m��eními. Poklesy bod� se posuzovaly vzhledem k prvnímu m��ení z kv�tna 

roku 2006 (tab. �. 7 a tab. �. 8) [8]. Nam��ené a vypo�tené hodnoty jsou rovn�ž 

znázorn�ny v grafu �.  1 pro body na kostele a v grafu �. 2 pro body kolem kostela. 

Z d�vodu p�emíst�ní bod� pozorovací stanice, nacházejících se kolem kostela               

a chyb�jícímu bodu �. 405, nelze vyhodnotit poklesy t�chto bod� v delším �asovém 

intervalu a jsou u nich vyhodnoceny pouze zm�ny za poslední m��ené období          

listopad 2008 až b�ezen 2009.  
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a) Výsledné hodnoty výškového m��ení bod� kolem kostela 

 

Tabulka. �. 7: Vyrovnané výšky, poklesy a díl�í poklesy bod� kolem kostela Slezské  

            církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

Bod

III.09

401 262,211

402 262,323

403 262,230

404 261,697

405 261,704

406 261,654

407 261,851

-12

-11

-8

-12

-12

262,242

261,708

261,712

261,666

261,863

Nadmo�ské výšky bod� V  [m] Pokles s  [mm]

XI.08

262,221

262,334

III.09-XI.08

-10

-11

 
 

Graf �. 1: Výšky bod� kolem kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání  

      v Orlové 
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Poklesy bod� kolem kostela Slezské církve 
evangelické augsburského vyznání v Orlové 

v období XI.2008 - III.2009
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b) Výsledné hodnoty výškového m��ení bod� na kostele 

 

Tabulka. �. 8: Vyrovnané výšky, poklesy a díl�í poklesy bod� na kostele Slezské    

            církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

Bod

V.06 VIII.07 XII.07 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-XII.07 III.09-VIII.07 III.09-V.06

1 262,956 262,909 262,897 262,878 262,865 -13 -32 -44 -91

2 263,020 262,973 262,962 262,939 262,927 -12 -35 -46 -93

3 263,077 263,029 263,019 262,995 262,984 -11 -35 -45 -93

4 263,127 263,078 263,069 263,045 263,034 -11 -35 -44 -93

5 263,417 263,367 263,359 263,335 263,324 -11 -35 -43 -93

6 263,472 263,410 263,407 263,390 263,380 -10 -27 -30 -92

7 263,440 263,386 263,384 263,358 263,346 -12 -38 -40 -94

8 263,350 263,282 263,276 263,268 263,257 -11 -19 -25 -93

9 263,302 263,238 263,229 263,221 263,209 -12 -20 -29 -93

10 263,110 263,049 263,043 263,031 263,020 -11 -23 -29 -90

11 263,130 263,083 263,080 263,050 263,036 -14 -44 -47 -94

12 263,038 262,994 262,993 262,960 262,949 -11 -44 -45 -89

13 262,817 262,769 262,767 262,737 262,726 -11 -41 -43 -91

14 262,797 262,747 262,743 262,721 262,711 -10 -32 -36 -86

15 262,768 262,701 262,690 262,683 262,670 -13 -20 -31 -98

16 262,787 262,741 262,729 262,709 262,697 -12 -32 -44 -90

Nadmo�ské výšky bod� V  [m] Pokles s  [mm]

 
 

Graf �. 2: Výšky bod� na kostele Slezské církve evangelické augsburského vyznání v  

      Orlové 
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5.3. Délkové m��ení na pozorovací stanici 

 

 M��ení vzdáleností bylo provedeno na 7-mi stabilizovaných bodech kolem kostela 

a 16-ti výškových bodech na kostele, které tvo�í pozorovací stanici (kap. 5.1.2.). První 

m��ení prob�hlo dne 12.11.2008 a druhé dne 19.3.2009. S ohledem na �lenitost stavby       

a použitou metodu m��ení v minulosti byly vzdálenosti ur�eny elektrooptickým 

dálkom�rem (kap. 4.2.). P�ímo m��ené vzdálenosti byly vyrovnány metodou aritmetického 

pr�m�ru (kap. 4.2.2.) Sm�rodatné odchylky od aritmetického pr�m�ru byly vypo�teny    

dle (30) a jsou spole�n� s vyrovnanými délkami uvedeny v tabulce �. 9 a �. 10.  

 

Tabulka. �. 9: Vyrovnané vzdálenosti mezi body kolem kostela a sm�rodatné odchylky  

Pr�m�rná Sm�rodatná odchylka 

vzdálenost x aritmetického pr�m�ru ±mx

[m] [mm]

401-402 XI.08 26,848 0,16

III.09 26,842 0,15

402-403 XI.08 17,938 0,15

III.09 17,937 0,15

403-404 XI.08 17,704 0,13

III.09 17,701 0,16

404-405 XI.08 15,193 0,10

III.09 15,194 0,15

405-406 XI.08 12,549 0,00

III.09 12,548 0,00

406-407 XI.08 26,304 0,16

III.09 26,307 0,10

407-401 XI.08 24,569 0,10

III.09 24,568 0,13

Úsek Datum
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Tabulka. �. 10: Vyrovnané vzdálenosti mezi body na kostele a sm�rodatné odchylky 

Pr�m�rná Sm�rodatná odchylka 

vzdálenost x aritmetického pr�m�ru ±mx

[m] [mm]

1-2 XI.08 5,009 0,09

III.09 5,010 0,09

3-4 XI.08 6,357 0,00

III.09 6,359 0,11

4-5 XI.08 18,266 0,12

III.09 18,264 0,12

5-6 XI.08 6,411 0,00

III.09 6,410 0,00

7-8 XI.08 6,392 0,09

III.09 6,393 0,00

8-9 XI.08 2,847 0,00

III.09 2,846 0,09

9-10 XI.08 6,320 0,11

III.09 6,319 0,11

11-12 XI.08 6,408 0,09

III.09 6,409 0,09

12-13 XI.08 18,298 0,12

III.09 18,296 0,09

13-14 XI.08 6,358 0,09

III.09 6,355 0,00

15-16 XI.08 4,999 0,00

III.09 5,000 0,09

16-1 XI.08 4,631 0,09

III.09 4,634 0,00

Úsek Datum

 
 

5.3.1. Zpracování nam��ených hodnot  

 

 P�ímo m��ené vzdálenosti byly použity pro výpo�et posun� a pom�rných 

vodorovných p�etvo�ení mezi body 401 až 407 kolem kostela a mezi body 1 až 16            

na kostele. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách �. 11 až �. 14 a graficky 

zpracovány v grafech �. 3 a �. 4. 

Z d�vodu p�emíst�ní bod� pozorovací stanice, nacházejících se kolem kostela         

a chyb�jícímu bodu �. 405, nelze vyhodnotit posuny a vodorovná p�etvo�ení u t�chto bod� 

v delším �asovém intervalu a jsou u nich vyhodnoceny pouze zm�ny za poslední m��ené 

období listopad 2008 až b�ezen 2009.  
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a) Výpo�et hodnot posun� a pom�rných vodorovných p�etvo�ení mezi body kolem kostela 

 

Tabulka. �. 11: Vzdálenosti a posuny v mezi body kolem kostela Slezské církve  

               evangelické augsburského vyznání v Orlové 

Úsek

III.09

401-402 26,842

402-403 17,937

403-404 17,701

404-405 15,194

405-406 12,548

406-407 26,307

17,704

15,193

12,549

26,304

-3

+1

-1

+3

Délky d  [m] Posun v  [mm]

III.09-XI.08

-6

-1

XI.08

26,848

17,938

 
 

Tabulka. �. 12: Vzdálenosti a pom�rná vodorovná p�etvo�ení � mezi body kolem kostela  

               Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

Úsek

XI.08 III.09

401-402 26,848 26,842

402-403 17,938 17,937

403-404 17,704 17,701

404-405 15,193 15,194

405-406 12,549 12,548

406-407 26,304 26,307

407-401 24,569 24,568

-0,17

+0,07

-0,08

+0,11

-0,04

Délky d  [m] Pom�rné vodorovné p�etvo�ení �  [mm/m]

III.09-XI.08

-0,22

-0,06

 
 

Graf �. 3: Pom�rná vodorovná p�etvo�ení mezi body kolem kostela Slezské církve  

      evangelické augsburského vyznání v Orlové 
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Pom�rná vodorovná p�etvo�ení mezi body kolem kostela 
Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

v období XI.2008 - III.2009
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b) Výpo�et hodnot posun� a pom�rných vodorovných p�etvo�ení mezi body na kostele 

 

Tabulka. �. 13: Vzdálenosti a posuny v mezi body na kostele Slezské církve evangelické   

               augsburského vyznání v Orlové 

V.06 VIII.07 XII.07 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-XII.07 III.09-VIII.07 III.09-V.06

1-2 5,005 5,011 5,012 5,009 5,010 +1 -2 -1 +5

3-4 6,361 6,368 6,379 6,357 6,359 +2 -20 -9 -2

4-5 18,266 18,261 18,261 18,266 18,264 -2 +3 +3 -2

5-6 6,410 6,415 6,415 6,411 6,410 -1 -5 -5 0

7-8 6,398 6,397 6,397 6,392 6,393 +1 -4 -4 -5

8-9 2,845 2,847 2,847 2,847 2,846 -1 -1 -1 +1

9-10 6,327 6,329 6,330 6,320 6,319 -1 -11 -10 -8

11-12 6,413 6,415 6,413 6,408 6,409 +1 -4 -6 -4

12-13 18,296 18,298 18,299 18,298 18,296 -2 -3 -2 0

13-14 6,350 6,359 6,362 6,358 6,355 -3 -7 -4 +5

15-16 5,000 4,999 4,999 4,999 5,000 +1 +1 +1 0

16-1 4,626 4,623 4,623 4,631 4,634 +3 +11 +11 +8

Úsek Délky d  [m] Posun v  [mm]

 
 

Tabulka. �. 14: Vzdálenosti a pom�rná vodorovná p�etvo�ení � mezi body na kostele  

               Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

V.06 VIII.07 XII.07 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-XII.07 III.09-VIII.07 III.09-V.06

1-2 5,005 5,011 5,012 5,009 5,010 +0,20 -0,40 -0,20 +1,00

3-4 6,361 6,368 6,379 6,357 6,359 +0,31 -3,15 -1,42 -0,31

4-5 18,266 18,261 18,261 18,266 18,264 -0,11 +0,16 +0,16 -0,11

5-6 6,410 6,415 6,415 6,411 6,410 -0,16 -0,78 -0,78 0,00

7-8 6,398 6,397 6,397 6,392 6,393 +0,16 -0,63 -0,63 -0,78

8-9 2,845 2,847 2,847 2,847 2,846 -0,35 -0,35 -0,35 +0,35

9-10 6,327 6,329 6,330 6,320 6,319 -0,16 -1,74 -1,58 -1,27

11-12 6,413 6,415 6,413 6,408 6,409 +0,16 -0,62 -0,94 -0,62

12-13 18,296 18,298 18,299 18,298 18,296 -0,11 -0,16 -0,11 0,00

13-14 6,350 6,359 6,362 6,358 6,355 -0,47 -1,10 -0,63 +0,79

15-16 5,000 4,999 4,999 4,999 5,000 +0,20 +0,20 +0,20 0,00

16-1 4,626 4,623 4,623 4,631 4,634 +0,65 +2,37 +2,37 +1,73

Úsek Délky d  [m] Pom�rné vodorovné p�etvo�ení �  [mm/m]
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Graf �. 4: Pom�rná vodorovná p�etvo�ení mezi body na kostele Slezské církve  

      evangelické augsburského vyznání v Orlové 
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5.4. M��ení naklon�ní kostela 

 

 M��ení naklon�ní kostela bylo provedeno metodou promítání na stupnici          

(kap. 4.3.1.) pomocí elektronického tachymetru Leica TCR307 (kap. 4.3.2.). Naklon�ní 

bylo m��eno na šesti hranách po obvodu kostela (obr. �. 24). M��ení se uskute�nilo ve 

dnech 12.11.2008 a 19.3.2009.  

 
Obr. �. 24: Schéma rozmíst�ní a �íslování stanovisek p�i m��ení naklon�ní kostela 

 

 Nam��ené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách �. 15 a �. 16, zápisníky m��ení jsou 

v p�íloze �. 13. 
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Tabulka �. 15: Nam��ené hodnoty pro výpo�et svislosti kostela Slezské církve  

              evangelické augsburského vyznání v Orlové ze dne 12.11.2008 

Hrana Stanovisko Pr�m�r
a1 a2 l = a1-a2 a1 a2 l = a1-a2 ��

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1.1 57 219 162 48 212 164 163

1.2 62 269 207 49 254 205 206

2.1 65 159 94 52 146 94 94

2.2 61 259 198 53 248 195 197

3.1 68 143 75 55 130 75 75

3.2 46 241 195 62 259 197 196

4.1 49 159 110 47 157 110 110

4.2 53 279 226 59 284 225 226

5.1 47 173 126 60 184 124 125

5.2 66 252 186 50 237 187 187

6.1 61 254 193 44 238 194 194

6.2 55 230 175 48 223 175 175

4

5

6

�tení na lati (1.poloha) �tení na lati (2.poloha) 

1

2

3

 
 

Tabulka �. 16: Nam��ené hodnoty pro výpo�et svislosti kostela Slezské církve  

              evangelické augsburského vyznání v Orlové ze dne 19.3.2009 

Hrana Stanovisko Pr�m�r
a1 a2 l = a1-a2 a1 a2 l = a1-a2 ��

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1.1 75 243 168 94 261 167 168

1.2 57 266 209 26 235 209 209

2.1 25 109 84 44 128 84 84

2.2 49 239 190 66 257 191 191

3.1 87 161 74 35 110 75 75

3.1 64 253 189 95 282 187 188

4.1 75 171 96 74 170 96 96

4.2 95 314 219 55 275 220 220

5.1 36 158 122 51 173 122 122

5.2 67 253 186 46 232 186 186

6.1 91 272 181 87 269 182 182

6.2 78 257 179 62 241 179 179

4

5

6

�tení na lati (1.poloha) �tení na lati (2.poloha) 

1

2

3
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5.4.1. Zpracování nam��ených hodnot  

 

 Z nam��ených hodnot se dle vztahu (31) až (33) vypo�ítalo naklon�ní. Jedná se      

o podélné, p�í�né a celkové vychýlení, sm�rník vychýlení a výsledné naklon�ní. Vypo�tené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce �. 17. Výšky hran kostela byly zm��eny tachymetrem 

Leica TCR307, který má funkci nep�ístupná výška. 

 

Tabulka �. 17: Naklon�ní hran kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání  

              v Orlové 

Podélná P�í�ná Celková Sm�rník Výška Naklon�ní

odchylka Yodchylka X odchylka V  h �

[mm] [mm] [mm] [grad] [m] [mm/m]

VI.06 270 250 368 52 8,80 41,8

VII.07 282 258 382 53 8,80 43,4

XII.07 290 260 389 53 8,80 44,3

XI.08 206 163 263 57 8,80 29,9

III.09 209 168 268 57 8,80 30,5

VI.06 219 186 287 55 8,85 32,5

VII.07 212 193 287 53 8,85 32,4

XII.07 209 199 289 52 8,85 32,6

XI.08 197 94 218 72 8,76 24,9

III.09 191 84 209 73 8,76 23,8

VI.06 211 206 295 51 8,26 35,7

VII.07 211 206 295 51 8,26 35,7

XII.07 214 206 297 51 8,26 36,0

XI.08 196 75 210 77 8,24 25,5

III.09 188 75 202 76 8,24 24,6

VI.06 245 240 343 51 8,80 39,0

VII.07 249 245 349 51 8,80 39,7

XII.07 252 248 354 50 8,80 40,2

XI.08 226 110 251 71 8,85 28,4

III.09 220 96 240 73 8,85 27,1

VI.06 231 240 333 49 8,82 37,8

VII.07 227 234 326 49 8,82 37,0

XII.07 223 230 320 49 8,82 36,3

XI.08 187 125 225 62 8,92 25,2

III.09 186 122 222 63 8,92 24,9

VI.06 256 248 356 51 8,85 40,3

VII.07 261 253 363 51 8,85 41,1

XII.07 265 255 368 51 8,85 41,6

XI.08 175 194 261 47 9,00 29,0

III.09 179 182 255 49 9,00 28,4

4

5

6

Hrana Datum

1

2

3

�
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5.5. Vyhodnocení m��ení 

 

 Z d�vodu p�emíst�ní bod� pozorovací stanice, nacházejících se kolem kostela         

a chyb�jícímu bodu �. 405, nelze vyhodnotit pohyby a deformace t�chto bod� v delším 

�asovém intervalu a jsou u nich vyhodnoceny pouze zm�ny za poslední m��ené období 

listopad 2008 až b�ezen 2009.  

 

Výškové m��ení: 

 M��ení výšek bod� pozorovací stanice navazuje na p�edchozí m��ení z minulých 

let. Z nam��ených hodnot byly vypo�ítány výšky jednotlivých bod� pozorovací stanice    

na kostele a kolem kostela, jejich poklesy v��i prvnímu m��ení a díl�í poklesy mezi 

jednotlivými m��eními. Poklesy bod� se posuzovaly vzhledem k prvnímu m��ení z kv�tna 

roku 2006, viz. kapitola �. 5.2.1.  

 V �asovém období kv�ten 2006 až b�ezen 2009 dochází u bod� na kostele 

k pokles�m v rozmezí -86 mm (bod �. 14) až -98 mm (bod �. 15). 

 Za poslední sledované období listopad 2008 až b�ezen 2009 zaznamenal u bod� 

kolem kostela nejv�tší pokles bod �. 11 (-14 mm),  naopak nejmenší bod �. 14 (-10 mm).  

U bod� na kostele dosáhly shodn� maximálního poklesu body �. 403, �. 406 a �. 407         

(-12 mm), minimální hodnotu vykázal bod �. 405 (-8 mm). 

 Z výsledných hodnot vyplývá, že poklesy bod� pozorovací stanice kolem kostela    

i na kostele dosahují podobných hodnot, p�ibližn� 3 mm/m�síc (listopad 2008 až b�ezen 

2009). Stavba klesá rovnom�rn� s terénem a to v celé ploše sledovaného území. 

 

Pom�rné vodorovné p�etvo�ení:  

  Pom�rné vodorovné p�etvo�ení se (s ohledem na p�esnost m��ení délek) 

pohybovalo v hodnotách stla�ení i roztažení. Výsledky m��ení se porovnávaly s prvním 

m��ením z kv�tna roku 2006. Obdobn� jako u vyhodnocení pokles� se provedlo                  

i vyhodnocení z posledního �asového období listopad 2008 až b�ezen 2009,                    

viz. kapitola   �. 5.3.1. 

 V �asovém období kv�ten 2006 až b�ezen 2009 se hodnoty pom�rného 

vodorovného p�etvo�ení pohybovaly v rozmezí -1,27 mm/m (úsek mezi body 9-10)          

až +1,73 mm/m (úsek 16-1) u bod� na kostele. 
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 V období listopad 2008 až b�ezen 2009 se pom�rné vodorovné p�etvo�ení mezi 

body kolem kostela pohybovalo nej�ast�ji v hodnotách stla�ení od -0,04 mm/m (úsek mezi 

body 407–401) do -0,22 mm/m (úsek 401-402). Výjimkou byly vzdálenosti mezi body 

404-405 (+0,07mm/m) a 406-407 (+0,11 mm/m), kde docházelo k mírnému roztažení.      

U vzdáleností mezi body na kostele nastalo jak stla�ení, tak i roztažení. Hodnoty se 

pohybují od -0,47 mm/m (úsek 13-14) do +0,65 mm/m (úsek 16-1). 

 Z výsledk� je patrné, že mezi body kolem kostela dochází v posledním �asovém 

období spíše ke stla�ení, které nedosahuje významných hodnot. Mezi body na kostele se 

st�ídá stla�ení i roztažení. K mírnému dlouhodobému roztažení dochází v severní �ásti 

sledovaného objektu, naopak ke stla�ení v protilehlé jižní �ásti. Na objektu nejsou patrné 

v�tší trhliny �i porušení zdiva. 

 

Naklon�ní stavby:   

 Naklon�ní stavby bylo m��eno na šesti hranách sledovaného objektu. K m�síci 

b�eznu roku 2009 dosahuje maximálního naklon�ní hrana 1 a to 30,5 mm/m, nejmenší 

hodnoty naopak hrana 2 a to 23,8 mm/m, viz. kapitola �. 5.4.1.  

 Z výsledných hodnot je patrné, že  naklon�ní je p�ibližn� stejné na všech m��ených 

hranách sledovaného objektu. V sou�asné dob� dochází k pozvolnému zmenšování 

celkové výchylky stavby a mírné zm�n� sm�ru naklon�ní. Výjimkou je pouze hrana 1, 

v severovýchodní �ásti objektu, kde dochází k mírnému r�stu naklon�ní. Grafické 

znázorn�ní naklon�ní kostela je uvedeno v p�íloze �. 5. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jan Semela : M��ení a vyhodnocení pohyb� a deformací staveb 
 

2009                                                                                                                              �����
� 
 

6. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly 
 

6.1. Popis zájmové lokality 

 

 Kostel sv. Petra z Alkantary leží v katastrálním území Karviná – Doly                      

v  Moravskoslezském kraji. Objekt se nachází osamocen v blízkosti silnice �.59 Karviná – 

Orlová, p�ibližn� 1 km jihozápadn� od Dolu Karviná – závod �SA a  3 km od Karviné – 

m�sto (obr.�. 25).  Kostel spravuje �ímskokatolická farnost Karviná-Doly.  

 Objekt se nachází ve vlivu dobývacích prací provád�ných v Dole Karviná                

a Dole Darkov. Území, na n�mž byl kostel postaven, pokleslo v d�sledku dlouholetého 

poddolování o 34 metr� a objekt se vlivem pohyb� terénu vychýlil o cca 7 stup�� na jih. 

 

 
 

Obr. �. 25: Vyzna�ení polohy lokality 

 

6.1.1. Z historie kostela 

 

Kostel sv. Petra z Alkantary byl postaven roku 1736 v barokním slohu. Jeho 

p�edch�dcem byl d�ev�ný kostel svatého Martina, zmi�ovaný již v roce 1447. Jedná se      

o jednolodní stavbu, na stran� kn�žišt� p�lkruhového p�dorysu [11]. 
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Obr. �. 26: Kostel sv. Petra z Alkantary (30.léta) 

 

„Šikmý kostel”, jak je �asto nazýván, se nachází v p�vodním centru m�sta Karviná, 

které vlivem poddolování zaniklo (obr. �. 26). Od roku 1854 bylo pod kostelem vyt�ženo 

27 slojí v celkové mocnosti 52,8 metr�. Stavba, která musela mít  vlivem naklon�ní 2krát 

sníženou v�ž, byla v roce 1992 navržena k demolici. V letech 1994-1995 prob�hla 

generální oprava a zajišt�ní objektu, dále v letech 1999-2000 rekultivace blízkého okolí 

kostela. Kostel byl dne 7.12.2000 op�t zp�ístupn�n ve�ejnosti (obr. �. 27).  

 

 
 

Obr. �. 27: Kostel sv. Petra z Alkantary (sou�asnost) 
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6.1.2. Pozorovací stanice v lokalit� kostela sv. Petra z Alkantary 

 

 V sou�asné dob� tvo�í pozorovací stanici v areálu kostela 6 bod� osazených 

v terénu a 18 bod� umíst�ných na objektu (p�íloha �. 1). �ty�i body osazené v terénu jsou 

stabilizovány železnou ty�í ukotvenou v betonovém podklad� a dva zbývající body 

stabilizací typu PLASTMARK. Na budov� kostela se nachází stabilizované výškové body 

11 – 28 a nivela�ní bod 111. Sledování pokles� a deformací kostela má dlouhou tradici      

a stávající pozorovací stanice je náhradou za p�vodní, zni�enou zemními pracemi p�i 

opravách kostela. Jediným p�vodním bodem je bod 111 (d�íve zna�ený jako bod 11), 

nacházející se na západní zdi kostela ve výšce n�kolika centimetr� nad zemí. 

�

6.2. Výškové zam��ení bod� pozorovací stanice kostela 

 

 Výšková m��ení byla provedena metodou geometrické nivelace ze st�edu podle 

metodiky m��ení pro kategorii p�esné nivelace IV. �ádu. První výškové m��ení prob�hlo 

13.11.2008 a druhé 18.3.2009. 

 Výchozím bodem pro p�ipojení pozorovací stanice se stal bod �. 163 revírní 

nivela�ní sít� III. �ádu. Jedná se o základní výškový bod Dolu Karviná – závod �SA,   

který se nachází v areálu zmín�ného dolu na jihozápadní st�n� správní budovy vedle 

vchodových dve�í cca 0,5 metru nad zemí.  Výška bodu je pravideln� ov��ována revírní 

nivelací Ostravsko-karvinských dol�. 

 Výška bodu �.163 byla naposled ov��ena kontrolním m��ením v roce 2008.         

Pro jednotlivá p�ipojení pozorovací stanice kostela sv. Petra z Alkantary byla výška tohoto 

bodu extrapolována dle vztahu (26) a z hodnot uvedených v tab. �. 18.  

 

Tabulka. �. 18: Hodnoty použité pro extrapolaci bodu �. 163 

163

[m]

1.7.2003 238,902

1.7.2006 238,863

1.7.2008 238,827

Datum
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Výška bodu �. 163 byla extrapolována pro 13.11.2008 na hodnotu 238,821 m, pro 

18.3.2009 na hodnotu 238,815 m ve výškovém systému Bpv (tab. �. 19). 

 

Tabulka. �. 19: Výsledné hodnoty bod� �. 163 a �. 111 

163 111

[m] [m]

13.11.2008 238,821 231,289

18.3.2009 238,815 231,198

Datum

 
 

 Nivela�ní po�ad byl rozd�len na 3 úseky: 111 – PB1, PB1 – PB2, PB2 – 163,  body 

PB1 a PB2 jsou zvolené pomocné body do�asn� stabilizované m��ickým h�ebem,          

bod �. 111 je nivela�ní bod na kostele (kap. 6.1.2). Výškové p�ipojení jednotlivých bod� 

pozorovací stanice prob�hlo rovn�ž metodou p�esné nivelace, uzav�ený nivela�ní po�ad byl 

rozd�len na 2 úseky (výpo�et povolených odchylek je uveden v p�íslušných zápisnících – 

p�íloha �. 11 ).  

 Nam��ené hodnoty nep�ekro�ily povolené odchylky vypo�ítané podle (23) a (24) 

pro VPN IV. �ádu (tab. �. 1). P�esnost nivela�ního m��ení je uvedena v tabulce �. 20       

pro 13.11.2008 a �. 21 pro 18.3.2009. Zápisníky jsou uvedeny v p�íloze �. 10 a �. 11. 

 

a) Výpo�et p�esnosti nivela�ního m��ení ze dne 13.11.2008: 

 

Tabulka. �. 20: P�esnost nivela�ního m��ení ze dne 13.11.2008  

Délka Povolená

Tam Zp�t Pr�m�r oddílu s  odchylka 	v

[m] [m] [m] [mm] [mm2] [km] [mm2/km] [mm]

111-PB1 8,6867 -8,6864 8,6866 0,3 0,09 0,44 0,2 3,3

PB1-PB2 -12,0114 12,0106 -12,0110 -0,8 0,64 0,47 1,36 3,4

PB2-163 10,8560 -10,8571 10,8565 -1,1 1,21 0,77 1,57 4,4

� 7,5313 -7,5329 7,5321 -1,6 1,94 1,68 3,13 6,5

Oddíl

P�evýšení

d dd dd/s

 
 

Výpo�et st�ední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (23): 

 

kmmm
s

dd
n

m /63,013,3
3
1

2
11

2
1

0 ±=±=��
�

��

�±= �



Bc. Jan Semela : M��ení a vyhodnocení pohyb� a deformací staveb 
 

2009                                                                                                                              �����

 
 

b) Výpo�et p�esnosti nivela�ního m��ení ze dne 18.3.2009: 

�

Tabulka. �. 21: P�esnost nivela�ního m��ení ze dne 18.3.2009�

Délka Povolená

Tam Zp�t Pr�m�r oddílu s  odchylka 	v

[m] [m] [m] [mm] [mm2] [km] [mm2/km] [mm]

111-PB1 8,6721 -8,6706 8,6714 1,5 2,25 0,44 5,11 3,3

PB1-PB2 -11,8526 11,8514 -11,8520 -1,2 1,44 0,47 3,06 3,4

PB2-163 10,7987 -10,7966 10,7977 2,1 4,41 0,77 2,73 4,4

� 7,6182 -7,6158 7,6171 2,4 8,1 1,68 10,9 6,5

Oddíl

P�evýšení

d dd dd/s

�

 

Výpo�et st�ední kilometrové chyby dvojí nivelace dle (23): 

 

kmmm
s

dd
n

m /95,09,10
3
1

2
11

2
1

0 ±=±=��
�

��

�±= �

 

 

6.2.1. Zpracování nam��ených hodnot  

 

Z nam��ených hodnot byly vypo�ítány výšky jednotlivých bod� pozorovací stanice    

na kostele a kolem kostela, jejich poklesy v��i prvnímu m��ení a díl�í poklesy mezi 

jednotlivými m��eními. Poklesy výškových bod� na kostele se posuzovaly vzhledem 

k prvnímu m��ení z b�ezna roku 1995 (tab. �. 22), poklesy bod� kolem kostela se 

porovnávaly s prvním m��ením ze srpna roku 2005 (tab. �. 23) [8]. Nam��ené a vypo�tené 

hodnoty jsou rovn�ž znázorn�ny v grafu �. 5 pro body na kostele a v grafu �. 6 pro body 

kolem kostela. 
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a) Výsledné hodnoty výškového m��ení bod� na kostele 

 

Tabulka. �. 22: Vyrovnané výšky, poklesy a díl�í poklesy bod� kolem kostela sv. Petra      

               z Alkantary v Karviné II – Doly 

VIII.05 VI.07 I.08 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-I.08 III.09-VI.07 III.09-VIII.05

401 233,512 232,519 231,974 231,834 231,751 -83 -223 -768 -1761

402 233,510 232,474 231,959 231,712 231,629 -83 -330 -845 -1881

403 233,164 232,077 231,545 231,264 231,186 -78 -359 -891 -1978

404 232,929 231,789 231,249 230,974 230,882 -92 -367 -907 -2047

405 232,679 231,545 231,035 230,766 230,675 -91 -360 -870 -2004

406 233,094 232,070 231,569 231,419 231,326 -93 -243 -744 -1768

Nadmo�ské výšky bod� V  [m] Pokles s  [mm]Bod

 
 

Graf �. 5: Poklesy bod� kolem kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

401 402 403 404 405 406

III.09-XI.08 -83 -83 -78 -92 -91 -93

III.09-I.08 -223 -330 -359 -367 -360 -243

III.09-VI.07 -768 -845 -891 -907 -870 -744

III.09-VIII.05 -1761 -1881 -1978 -2047 -2004 -1768

�����

�����

�����

�����

����

�

s[
m

m
]

Poklesy bod� kolem kostela sv. Petra z Alkantary 
v Karviné II – Doly v období VIII.2005 - III.2009
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b) Výsledné hodnoty výškového m��ení bod� kolem kostela 

 

Tabulka. �. 23: Vyrovnané výšky, poklesy a díl�í poklesy bod� na kostele sv. Petra      

               z Alkantary v Karviné II – Doly 

III.95 VI.07 I.08 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-I.08 III.09-VI.07 III.09-III.95

11 233,038 232,523 232,318 232,226 -92 -297 -812

12 235,333 233,169 232,646 232,454 232,361 -93 -285 -808 -2972

13 235,219 233,023 232,508 232,303 232,211 -92 -297 -812 -3008

14 235,159 232,946 232,443 232,229 232,132 -97 -311 -814 -3027

15 234,921 232,900 232,398 232,136 232,044 -92 -354 -856 -2877

16 234,912 232,799 232,263 232,020 231,929 -91 -334 -870 -2983

17 234,983 232,808 232,268 232,014 231,923 -91 -345 -885 -3060

18 234,907 232,863 232,319 232,055 231,966 -89 -353 -897 -2941

19 234,951 232,912 232,409 232,103 232,015 -88 -394 -897 -2936

20 235,071 233,044 232,478 232,236 232,151 -85 -327 -893 -2920

21 235,080 233,049 232,514 232,246 232,161 -85 -353 -888 -2919

22 235,293 233,247 232,703 232,463 232,374 -89 -329 -873 -2919

23 235,417 233,377 232,859 232,599 232,512 -87 -347 -865 -2905

24 235,345 233,282 232,714 232,522 232,434 -88 -280 -848 -2911

25 235,514 233,428 232,905 232,670 232,582 -88 -323 -846 -2932

26 235,318 233,166 232,658 232,453 232,365 -88 -293 -801 -2953

27 235,212 233,051 232,510 232,343 232,256 -87 -254 -795 -2956

28 235,077 232,908 232,362 232,194 232,107 -87 -255 -801 -2970

Bod Nadmo�ské výšky bod� V  [m] Pokles s  [mm]

 
 

Graf �. 6: Poklesy bod� na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

III.09-XI.08 -92 -93 -92 -97 -92 -91 -91 -89 -88 -85 -85 -89 -87 -88 -88 -88 -87 -87

III.09-I.08 -297 -285 -297 -311 -354 -334 -345 -353 -394 -327 -353 -329 -347 -280 -323 -293 -254 -255

III.09-VI.07 -812 -808 -812 -814 -856 -870 -885 -897 -897 -893 -888 -873 -865 -848 -846 -801 -795 -801

III.09-III.95 -2972 -3008 -3027 -2877 -2983 -3060 -2941 -2936 -2920 -2919 -2919 -2905 -2911 -2932 -2953 -2956 -2970
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Poklesy bod� na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly v 
období III.1995 - III.2009
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6.3. Délkové m��ení na pozorovací stanici 

 

 M��ení vzdáleností bylo provedeno na 6-ti stabilizovaných bodech kolem kostela    

a 18-ti výškových bodech na kostele, které tvo�í pozorovací stanici (kap. 6.1.2.).          

První m��ení prob�hlo dne 12.11.2008 a druhé dne 19.3.2009. S ohledem na �lenitost 

stavby a použitou metodu m��ení v minulosti byly vzdálenosti ur�eny elektrooptickým 

dálkom�rem (kap. 4.2.). P�ímo m��ené vzdálenosti byly vyrovnány metodou aritmetického 

pr�m�ru (kap. 4.2.2.). Sm�rodatné odchylky od aritmetického pr�m�ru byly vypo�teny dle 

(30) a jsou spole�n� s vyrovnanými délkami uvedeny v tabulce �. 24 a �. 25.  

 

Tabulka. �. 24: Vyrovnané vzdálenosti mezi body kolem kostela a sm�rodatné odchylky  

Pr�m�rná Sm�rodatná odchylka 

vzdálenost x aritmetického pr�m�ru ±mx

[m] [mm]

401-402 XI.08 21,685 0,16

III.09 21,680 0,15

402-403 XI.08 18,645 0,15

III.09 18,641 0,13

403-404 XI.08 15,436 0,10

III.09 15,437 0,13

404-405 XI.08 17,996 0,13

III.09 18,003 0,10

405-406 XI.08 31,991 0,16

III.09 31,983 0,16

406-401 XI.08 25,493 0,13

III.09 25,467 0,15

Úsek Datum
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Tabulka. �. 25: Vyrovnané vzdálenosti mezi body na kostele a sm�rodatné odchylky 

Pr�m�rná Sm�rodatná odchylka 

vzdálenost x aritmetického pr�m�ru ±mx

[m] [mm]

11-12 XI.08 2,469 0,09

III.09 2,468 0,00

11-13 XI.08 0,343 0,00

III.09 0,342 0,00

13-14 XI.08 0,921 0,09

III.09 0,923 0,09

14-15 XI.08 12,785 0,12

III.09 12,789 0,12

15-16 XI.08 3,901 0,09

III.09 3,900 0,09

16-17 XI.08 4,860 0,00

III.09 4,861 0,00

17-18 XI.08 8,877 0,11

III.09 8,876 0,09

18-19 XI.08 1,434 0,00

III.09 1,433 0,00

19-20 XI.08 3,968 0,09

III.09 3,967 0,09

20-21 XI.08 1,157 0,00

III.09 1,161 0,09

21-22 XI.08 4,820 0,12

III.09 4,821 0,11

22-23 XI.08 3,973 0,00

III.09 3,972 0,00

23-24 XI.08 5,272 0,11

III.09 5,269 0,12

24-25 XI.08 3,562 0,09

III.09 3,564 0,09

25-26 XI.08 12,400 0,12

III.09 12,398 0,00

26-27 XI.08 1,521 0,09

III.09 1,522 0,00

27-28 XI.08 2,582 0,09

III.09 2,582 0,09

28-12 XI.08 5,400 0,00

III.09 5,399 0,11

Úsek Datum
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6.3.1. Zpracování nam��ených hodnot  

 

 P�ímo m��ené vzdálenosti byly použity pro výpo�et posun� a pom�rných 

vodorovných p�etvo�ení mezi body 401 až 406 kolem kostela a mezi body 11 až 28          

na kostele. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulkách �. 26 až �. 29 a graficky 

zpracovány v grafech �. 7 a �. 8. 

 

a) Výpo�et hodnot posun� a pom�rných vodorovných p�etvo�ení mezi body kolem kostela 

 

Tabulka. �. 26: Vzdálenosti a posuny v mezi body kolem kostela sv. Petra z Alkantary  

               v Karviné II – Doly 

Úsek

VIII.05 VI.07 I.08 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-I.08 III.09-VI.07 III.09-VIII.05

401-402 21,708 21,684 21,661 21,685 21,680 -5 19 -4 -28

402-403 18,704 18,664 18,672 18,645 18,641 -4 -31 -23 -63

403-404 15,452 15,446 15,458 15,436 15,437 +1 -21 -9 -15

404-405 18,039 18,005 18,022 17,996 18,003 +7 -19 -2 -36

405-406 32,045 32,006 32,010 31,991 31,983 -8 -27 -23 -62

406-401 25,544 25,505 25,501 25,493 25,467 -26 -34 -38 -77

Délky d  [m] Posun v  [mm]

 
 

Tabulka. �. 27: Vzdálenosti a pom�rná vodorovná p�etvo�ení � mezi body kolem kostela  

               sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

Úsek

VIII.05 VI.07 I.08 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-I.08 III.09-VI.07 III.09-VIII.05

401-402 21,708 21,684 21,661 21,685 21,680 -0,23 0,88 -0,18 -1,29

402-403 18,704 18,664 18,672 18,645 18,641 -0,21 -1,66 -1,23 -3,38

403-404 15,452 15,446 15,458 15,436 15,437 +0,06 -1,36 -0,58 -0,97

404-405 18,039 18,005 18,022 17,996 18,003 +0,39 -1,06 -0,11 -2,00

405-406 32,045 32,006 32,010 31,991 31,983 -0,25 -0,84 -0,72 -1,94

406-401 25,544 25,505 25,501 25,493 25,467 -1,02 -1,34 -1,49 -3,02

Délky d [m] Pom�rné vodorovné p�etvo�ení 
 [mm/m]
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Graf �. 7: Pom�rná vodorovná p�etvo�ení mezi body kolem kostela sv. Petra  

    z Alkantary v Karviné II – Doly 

401-402 402-403 403-404 404-405 405-406 406-401

III.09-XI.08 -0,23 -0,21 0,06 0,39 -0,25 -1,02

III.09-I.08 0,88 -1,66 -1,36 -1,06 -0,84 -1,34

III.09-VI.07 -0,18 -1,23 -0,58 -0,11 -0,72 -1,49

III.09-VIII.05 -1,29 -3,38 -0,97 -2,00 -1,94 -3,02
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Pom�rná vodorovná p�etvo�ení mezi body kolem 
kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly v 

období VIII.2005 - III.2009

 
 

b) Výpo�et hodnot posun� a pom�rných vodorovných p�etvo�ení mezi body na kostele 

 

Tabulka. �. 28: Vzdálenosti a posuny v mezi body na kostele sv. Petra z Alkantary  

               v Karviné II – Doly 

VI.07 I.08 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-I.08 III.09-VI.07

11-12 2,469 2,475 2,469 2,468 -1 -7 -1

11-13 0,344 0,341 0,343 0,342 -1 +1 -2

13-14 0,922 0,920 0,921 0,923 +2 +3 +1

14-15 12,786 12,784 12,785 12,789 +4 +5 +3

15-16 3,904 3,904 3,901 3,900 -1 -4 -4

16-17 4,853 4,845 4,860 4,861 +1 +16 +8

17-18 8,874 8,889 8,877 8,876 -1 -13 +2

18-19 1,429 1,430 1,434 1,433 -1 +3 +4

19-20 3,970 3,965 3,968 3,967 -1 +2 -3

20-21 1,162 1,147 1,157 1,161 +4 +14 -1

21-22 4,821 4,819 4,820 4,821 +1 +2 0

22-23 3,973 3,970 3,973 3,972 -1 +2 -1

23-24 5,270 5,279 5,272 5,269 -3 -10 -1

24-25 3,556 3,574 3,562 3,564 +2 -10 +8

25-26 12,399 12,395 12,400 12,398 -2 +3 -1

26-27 1,523 1,521 1,521 1,522 +1 +1 -1

27-28 2,586 2,581 2,582 2,582 0 +1 -4

28-12 5,403 5,403 5,400 5,399 -1 -4 -4

Délky d  [m] Posun v  [mm]Úsek
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Tabulka. �. 29: Vzdálenosti a pom�rná vodorovná p�etvo�ení � mezi body na kostele  

               sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

VI.07 I.08 XI.08 III.09 III.09-XI.08 III.09-I.08 III.09-VI.07

11-12 2,469 2,475 2,469 2,468 -0,41 -2,84 -0,41

11-13 0,344 0,341 0,343 0,342 -2,92 +2,92 -5,85

13-14 0,922 0,920 0,921 0,923 +2,17 +3,25 +1,08

14-15 12,786 12,784 12,785 12,789 +0,31 +0,39 +0,23

15-16 3,904 3,904 3,901 3,900 -0,26 -1,03 -1,03

16-17 4,853 4,845 4,860 4,861 +0,21 +3,29 +1,65

17-18 8,874 8,889 8,877 8,876 -0,11 -1,46 +0,23

18-19 1,429 1,430 1,434 1,433 -0,70 +2,09 +2,79

19-20 3,970 3,965 3,968 3,967 -0,25 +0,50 -0,76

20-21 1,162 1,147 1,157 1,161 +3,45 +12,06 -0,86

21-22 4,821 4,819 4,820 4,821 +0,21 +0,41 0,00

22-23 3,973 3,970 3,973 3,972 -0,25 +0,50 -0,25

23-24 5,270 5,279 5,272 5,269 -0,57 -1,90 -0,19

24-25 3,556 3,574 3,562 3,564 +0,56 -2,81 +2,24

25-26 12,399 12,395 12,400 12,398 -0,16 +0,24 -0,08

26-27 1,523 1,521 1,521 1,522 +0,66 +0,66 -0,66

27-28 2,586 2,581 2,582 2,582 0,00 +0,39 -1,55

28-12 5,403 5,403 5,400 5,399 -0,19 -0,74 -0,74

Délky d  [m] Pom�rné vodorovné p�etvo�ení �  [mm/m]Úsek

 
 

Graf �. 8: Pom�rná vodorovná p�etvo�ení mezi body na kostele sv. Petra  

      z Alkantary v Karviné II – Doly 

 

11-12 11-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-12

III.09-XI.08 -0,4 -2,9 2,17 0,31 -0,2 0,21 -0,1 -0,7 -0,2 3,45 0,21 -0,2 -0,5 0,56 -0,1 0,66 0,00 -0,1

III.09-I.08 -2,8 2,92 3,25 0,39 -1,0 3,29 -1,4 2,09 0,50 12,0 0,41 0,50 -1,9 -2,8 0,24 0,66 0,39 -0,7

III.09-VI.07 -0,4 -5,8 1,08 0,23 -1,0 1,65 0,23 2,79 -0,7 -0,8 0,00 -0,2 -0,1 2,24 -0,0 -0,6 -1,5 -0,7
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Pom�rná vodorovná p�etvo�ení mezi body na kostele sv. Petra 
z Alkantary v Karviné II – Doly v období III.2006 - III.2009
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6.4. M��ení naklon�ní kostela 

 

 M��ení naklon�ní kostela bylo provedeno metodou promítání na stupnici          

(kap. 4.3.1.) pomocí elektronického tachymetru Leica TCR307 (kap. 4.3.2.). Naklon�ní 

bylo m��eno na šesti hranách po obvodu kostela (obr.�. 28). M��ení se uskute�nilo ve 

dnech 12.11.2008 a 19.3.2009.  

 

 
Obr. �. 28: Schéma rozmíst�ní a �íslování stanovisek p�i m��ení naklon�ní kostela 

 

 

 Nam��ené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách �. 30 a �. 31, zápisníky m��ení jsou 

v p�íloze �. 13. 
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Tabulka �. 30: Nam��ené hodnoty pro výpo�et svislosti kostela sv. Petra z Alkantary  

              v Karviné II – Doly ze dne 12.11.2008 

Hrana Stanovisko Pr�m�r
a1 a2 l = a1-a2 a1 a2 l = a1-a2 ��

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1.1 72 538 466 67 531 464 465

1.2 139 367 228 118 346 228 228

2.1 57 571 514 51 567 516 515

2.2 60 201 141 73 214 141 141

3.1 54 534 480 63 541 478 479

3.2 49 92 43 58 101 43 43

4.1 56 660 604 69 674 605 605

4.2 48 283 235 57 292 235 235

5.1 67 741 674 52 728 676 675

5.2 50 230 180 66 246 180 180

6.1 69 669 600 63 665 602 601

6.2 58 233 175 57 232 175 175

4

5

6

�tení na lati (1.poloha) �tení na lati (2.poloha) 

1

2

3

 
 

Tabulka �. 31: Nam��ené hodnoty pro výpo�et svislosti kostela sv. Petra z Alkantary  

              v Karviné II – Doly ze dne 19.3.2009 

Hrana Stanovisko Pr�m�r
a1 a2 l = a1-a2 a1 a2 l = a1-a2 ��

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1.1 98 562 464 87 553 466 465

1.2 102 331 229 109 339 230 230

2.1 84 609 525 76 599 523 524

2.2 51 197 146 63 209 146 146

3.1 68 543 475 59 534 475 475

3.2 67 113 46 57 102 45 46

4.1 64 680 616 75 689 614 615

4.2 49 295 246 52 297 245 246

5.1 37 731 694 46 742 696 695

5.2 86 268 182 94 276 182 182

6.1 82 675 593 78 671 593 593

6.2 58 224 166 64 231 167 167

4

5

6

�tení na lati (1.poloha) �tení na lati (2.poloha) 

1

2

3
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6.4.1. Zpracování nam��ených hodnot  

 

 Z nam��ených hodnot se dle vztahu (31) až (33) vypo�ítalo naklon�ní. Jedná se      

o podélné, p�í�né a celkové vychýlení, sm�rník vychýlení a výsledné naklon�ní. Vypo�tené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce �. 32. Výšky hran kostela byly zm��eny tachymetrem 

Leica TCR307, který má funkci nep�ístupná výška. 

 

Tabulka �. 32: Naklon�ní hran kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly 

Podélná P�í�ná Celková Sm�rník Výška Naklon�ní

odchylka Yodchylka X odchylka V  h �

[mm] [mm] [mm] [grad] [m] [mm/m]

III.06 191 366 413 31 8,11 50,9

VI.07 186 316 367 34 8,15 45,0

I.08 183 291 344 36 8,15 42,2

XI.08 228 465 518 29 8,10 63,9

III.09 230 465 519 29 8,10 64,0

III.06 181 409 447 27 8,20 54,5

VI.07 169 379 415 27 8,10 51,2

I.08 169 370 407 27 8,10 50,2

XI.08 141 515 534 17 8,09 66,0

III.09 146 524 544 17 8,09 67,2

III.06 77 414 421 12 8,00 52,6

VI.07 74 404 411 12 8,10 50,7

I.08 72 399 405 11 8,10 50,1

XI.08 43 479 481 6 8,08 59,5

III.09 46 475 477 6 8,08 59,1

III.06 234 586 631 24 8,00 78,9

VI.07 224 592 633 23 8,11 78,0

I.08 218 598 636 22 8,11 78,5

XI.08 235 605 649 24 8,00 81,1

III.09 246 615 662 24 8,00 82,8

III.06 178 674 697 17 8,10 86,1

VI.07 175 677 699 16 8,07 86,6

I.08 172 679 700 16 8,07 86,8

XI.08 180 675 699 17 8,10 86,2

III.09 182 695 718 16 8,10 88,7

III.06 182 560 589 20 8,00 73,6

VI.07 200 562 597 22 8,03 74,3

I.08 214 563 602 23 8,03 75,0

XI.08 175 601 626 18 8,06 77,7

III.09 167 593 616 17 8,06 76,4

4

5

6

Hrana Datum

1

2

3
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6.5. Vyhodnocení m��ení 

 

Výškové m��ení: 

 Výškové m��ení navazuje na m��ení z minulých let. Z nam��ených hodnot byly 

vypo�ítány výšky jednotlivých bod� pozorovací stanice na kostele a kolem kostela, jejich 

poklesy v��i prvnímu m��ení a díl�í poklesy mezi jednotlivými m��eními. Poklesy 

výškových bod� na kostele se posuzovaly vzhledem k prvnímu m��ení z b�ezna roku 1995, 

poklesy bod� kolem kostela se porovnávaly s prvním m��ením ze srpna roku 2005,        

viz. kapitola �. 6.2.1.  

 Podle vypo�tených hodnot výškového m��ení za období srpen 2005 až b�ezen 2009 

dochází u bod� kolem kostela k pokles�m v rozmezí 1761 mm (bod �. 401) – 2047 mm 

(bod �. 404). U bod� na kostele vykazoval v období b�ezen 1995 až b�ezen 2009 nejv�tší 

pokles bod �. 17  (– 3060 mm), nejmenší naopak bod �. 15  (- 2877 mm). 

 V �asovém období listopad 2008 až b�ezen 2009 vykazoval z bod� umíst�ných 

kolem kostela nejv�tší pokles bod �. 406 (– 93 mm), nejmenšího poklesu dosáhly shodn� 

body �. 401 a �. 402 (– 83 mm).  U bod� nacházejících se na kostele byl zaznamenán 

maximální pokles u bodu �. 14 ( – 97 mm), minimální naopak u bod� �. 20 a �. 21    

(shodn� -85 mm). 

 Z nam��ených hodnot lze ur�it, že poklesy v sou�asnosti dosahují hodnot p�ibližn� 

20-23 mm/m�síc (listopad 2008 až b�ezen 2009), viz. p�íloha �. 3. Hodnoty pokles� se 

zv�tšují ze severovýchodu sm�rem na jihozápad. Poklesy bod� kolem kostela a na kostele 

se p�ibližn� rovnají a vykazují stejný sm�r poklesu, viz. p�íloha �. 4.  

 

Pom�rné vodorovné p�etvo�ení: 

 Pom�rné vodorovné p�etvo�ení se (s ohledem na p�esnost m��ení délek) 

pohybovalo v hodnotách stla�ení i roztažení. Výsledky m��ení se porovnávaly s prvním 

m��ením ze srpna roku 2005, pro vzdálenosti mezi body kolem kostela a s prvním 

m��ením z �ervna roku 2007, pro vzdálenosti mezi body na kostele. Obdobn� jako             

u vyhodnocení pokles� se provedlo i vyhodnocení z posledního �asového období      

listopad 2008 až b�ezen 2009, viz. kapitola �. 6.3.1.  

 V období srpen 2005 až b�ezen 2009 se pom�rné vodorovné p�etvo�ení mezi body 

kolem kostela pohybovalo pouze v hodnotách stla�ení od -0,97 mm/m (úsek mezi        
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body 403–404) do -3,38 mm/m (úsek 402-403). U bod� na kostele v �asovém období 

�erven 2007 až b�ezen 2009 docházelo jak ke stla�ení, tak i k roztažení. Hodnoty se 

pohybují od -5,85 mm/m (úsek 11-13) do +2,79 mm/m (úsek 18-19). 

 V �asovém období listopad 2008 až b�ezen 2009 se hodnoty pom�rného 

vodorovného p�etvo�ení pohybovaly v rozmezí -1,02 mm/m (úsek 406-401)                      

až +0,39 mm/m (úsek 404-405) u bod� kolem kostela a v rozmezí -2,92 mm/m             

(úsek 11-13) až +3,45 mm/m (úsek 20-21) u bod� na kostele. 

 Z výsledk� m��ení vyplývá, že mezi body kolem kostela dochází spíše ke stla�ení 

terénu a tím i k tlakovým silám p�sobícím na stavbu. Výjimkou je úsek mezi body         

403–404 a úsek 404–405, kde dochází k roztažení. Mezi body na kostele se rovnom�rn� 

st�ídá stla�ení i roztažení, které se na stavb� projevuje mimo jiné vznikem trhlin, zejména 

v místech oken a kout� budovy, viz. p�íloha �. 14.  

 

Naklon�ní stavby: 

 Naklon�ní stavby bylo m��eno na šesti hranách sledovaného objektu. K m�síci 

b�eznu roku 2009 dosahuje maximálního naklon�ní hrana 5 a to 88,7 mm/m, nejmenší 

hodnoty naopak hrana 3 a to 59,1 mm/m, viz. kapitola �. 6.4.1. 

 Z porovnání výsledných hodnot naklon�ní lze dojít k dvojímu záv�ru v závislosti  

na posuzovaném �asovém intervalu. Naklon�ní stavby je zna�né. K jeho nejv�tšímu r�stu  

a zm�nám došlo v období leden 2008 až listopad 2008. Jednalo se o zm�ny v p�í�ném         

i podélném vychýlení a tím ke zm�n� celkového naklon�ní stavby. Nejv�tší r�st 

zaznamenaly hrany 1 a 2, naopak nejmenší hrany 5 a 6. Nejv�tšího naklon�ní již 

dlouhodob� dosahuje hrana 5. V posledním m��eném �asovém období listopad 2008 až 

b�ezen 2009 došlo spíše k pozvolnému r�stu naklon�ní. Nejv�tších hodnot dosáhla      

hrana 4 a 5, naopak hrana 6 vykazuje zmenšení naklon�ní. Grafické znázorn�ní naklon�ní 

kostela je uvedeno v p�íloze �. 5.  
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7. Záv�r 
 

 Úkolem p�edložené diplomové práce bylo shrnout dosavadní poznatky o vlivech 

dobývání na zd�né objekty, provést geodetické zam��ení bod� pozorovacích stanic           

ve sledovaných lokalitách a výsledky m��ení �íseln� i graficky vyhodnotit. 

V daných lokalitách bylo provedeno výškové m��ení na všech stabilizovaných 

bodech pozorovací stanice na kostele i kolem kostela, dále délkové m��ení mezi 

zmín�nými body a naklon�ní stavby. Použitá metodika m��ení je popsána v kapitole �. 4, 

postupy m��ení v daných lokalitách a vyhodnocení získaných údaj� jsou v kapitolách       

�. 5 a 6.  

Výsledky m��ení jsem �íseln� a graficky vyhodnotil ve form� p�ehledných výpo�t�, 

tabulek, graf� a ná�rt�, uvedených ve výše zmín�ných kapitolách �i p�ílohách. Souhrnné 

podrobné vyhodnocení m��ení v jednotlivých sledovaných lokalitách jsem uvedl 

v kapitolách �. 5.5 a 6.5. 

První sledovanou lokalitou byl kostel Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání v Orlové. Výškovým m��ením bylo zjišt�no, že stavba klesá rovnom�rn� s terénem 

a to v celé ploše sledovaného území, p�ibližn� o hodnotu 3 mm/m�síc (listopad 2008 až 

b�ezen 2009). Z výsledk� pom�rného vodorovného p�etvo�ení lze usoudit, že v sou�asnosti 

nedochází k v�tšímu roztažení �i stla�ení terénu, což p�sobí p�ízniv� i na stavbu kostela. 

Zde dochází pouze k mírnému dlouhodobému roztažení v severní �ásti objektu v oblasti 

vstupních dve�í. Na objektu nejsou patrné v�tší trhliny �i porušení zdiva. M��ením 

naklon�ní hran objektu bylo zjišt�no pozvolné zmenšování celkové výchylky stavby          

a zm�na sm�ru naklon�ní.                                                                                       

Záv�rem lze konstatovat, že stavba v sou�asnosti nevykazuje v�tší zm�ny. 

Vzhledem k tomu navrhuji provád�t m��ení p�ibližn� dvakrát do roka, p�ípadn� po�et 

opakování p�izp�sobit aktuálnímu t�žebnímu plánu Dolu Karviná, v jehož vlivu se 

sledovaný objekt nachází. 

 Druhou sledovanou lokalitou byl kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly. 

Výškovým m��ením bylo zjišt�no, že poklesy v sou�asnosti dosahují hodnot p�ibližn�    

20-23 mm/m�síc (listopad 2008 až b�ezen 2009). Hodnoty pokles� se zv�tšují ze 

severovýchodu sm�rem na jihozápad. Poklesy bod� kolem kostela a na kostele se p�ibližn� 

rovnají a vykazují stejný sm�r poklesu.  Z výsledk� pom�rného vodorovného p�etvo�ení 
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vyplývá, že mezi body kolem kostela dochází spíše ke stla�ení terénu, a tím i k tlakovým 

silám p�sobícím na stavbu. Výjimkou je úsek mezi body 403–404 a úsek 404–405, kde 

dochází k roztažení. Mezi body na kostele se rovnom�rn� st�ídá stla�ení i roztažení, které 

se na stavb� projevuje mimo jiné vznikem trhlin. M��ením naklon�ní bylo zjišt�no,          

že dochází k neustálému r�stu naklon�ní stavby a zárove� ke zm�n� sm�ru naklon�ní. 

Nejv�tší r�st zaznamenaly hrany 1 a 2, nejv�tších hodnot dosahuje dlouhodob� hrana 5 

(88,7 mm/m, b�ezen 2009).  

 Záv�rem lze konstatovat, že stavba v sou�asnosti vykazuje zna�né zm�ny. 

Neustálý dynamický vývoj poklesové kotliny zp�sobuje nerovnom�rný pokles v dané 

lokalit�, vznik zna�ných tlakových sil p�sobících na stavbu a rostoucí naklon�ní. Tento 

vývoj p�sobí negativn� na statiku kostela a mimo jiné zap�í�i�uje vznik množství trhlin     

a porušení zdiva, zejména v oblastech oken a kout� budovy (p�íloha �. 14). Vzhledem 

k tomu navrhuji provád�t m��ení minimáln� t�ikrát do roka, p�ípadn� po�et opakování 

p�izp�sobit aktuálnímu t�žebnímu plánu Dolu Karviná, v jehož vlivu se sledovaný objekt 

nachází. 
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