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Anotace: 

 

V této práci je zpracována problematika důlních vlivů na objekty na povrchu. 

V první části práce jsou uvedeny hlavní činitelé podílející se na vzniku důlních škod a 

pohyby, které tyto vlivy způsobují. Následně jsou popsány hlavní geodetické metody pro 

sledování pohybů a deformací na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné. V závěru práce je 

číselné a grafické vyhodnocení měření a porovnání výsledků s dřívějšími hodnotami. 

Annotation: 

This bachelor´s work is supposed to describe the mining operations´ problems and 

the way in which those operations affect above the ground objects and buildings. The first 

part specifies the main factors participating in the mine losses, as well as the movements that 

evoke those main factors. Subsequently there are mentioned the main geodetic methods for 

monitoring of movements and deformations of St. Petre of Alkantara church in Karvina. The 

last part of the bachelor´s work is devoted to the numeric and graphic data evaluation and its 

comparison with the former measured values. 
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1 ÚVOD 

Náplní této bakalářské práce je zjistit velikost důlních vlivů v poklesové kotlině  

na kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné. 

Kostel se nachází v karvinské části ostravsko-karvinského revíru a působí na něj 

vlivy dobývání černého uhlí v dolech Darkov a Karviná. V blízkosti kostela se nachází zčásti 

zatopená poklesová kotlina. Na poddolovaných územích dochází k pohybům terénu a 

deformacím objektů na povrchu. U silně narušených budov může dojít až k jejich devastaci. 

Sledování těchto pohybů a jejich vlivů na objekty se věnuje dlouhodobě velká pozornost.  

Velikost poklesů se určí z výsledků opakovaně prováděných nivelačních měření. 

Geodeticky se stanoví i naklonění objektu a jeho vodorovné přetvoření.  
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2 POKLESOVÁ KOTLINA 

Vlivem dobývání se vytvářejí v podzemí prázdné prostory, které jsou po dosažení 

určitého rozměru postupně zavalovány nadložními vrstvami. Je-li tento vyrubaný prostor 

dostatečně velký, projeví se pohyb nadloží až na povrchu, kde se vytvoří tzv. poklesová 

kotlina. 

2.1 Hlavní činitelé ovlivňující poklesovou kotlinu 

Velikost deformace povrchu záleží na mnoha faktorech. Jsou to zejména [1] : 

- fyzikálně-mechanické vlastnosti nadložních a blízkých hornin 

- geologické podmínky uložení 

- dobývaná mocnost ložiska 

- mezný úhel vlivu 

- plošný rozsah vlivu dobývacích prací 

- hloubka uložení ložiska pod povrchem  

- způsob dobývání užitkového nerostu 

- doba od vyrubání ložiska 

2.1.1 Fyzikálně – mechanické vlastnosti hornin 

Tento faktor je jeden z nejdůležitějších a při posuzování velikosti a charakteru 

pohybu se mu musí věnovat velká pozornost. Jednotlivé fyzikálně – mechanické vlastnosti se 

mohou zjistit v laboratořích. Potíž už je ale tyto vlastnosti určit v proměnlivých podmínkách 

v různých hloubkách a vrstvách daného nadloží. Zde se nám tvoří různorodé prostředí, které 

mění některé určující vlastnosti hornin. 
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Horniny podle svých mechanických vlastností dělíme do čtyř základních skupin: 

- tvrdé, pevné horniny 

- plastické horniny 

- sypké horniny 

- tekuté horniny 

Tvrdé (pevné) horniny se vlivem různých sil a tlaků lámou ve větších úlomcích nebo 

dokonce celých blocích. Tyto velké kusy hornin při závalu způsobují četné volné prostory a 

vzniká tak nakypření, které má za důsledek časté destrukce na objektech na povrchu. Mezi 

tvrdé horniny patří  žuly, křemence, vápence, pískovce, čediče a podobně. 

Do plastických hornin se řadí různé hlíny a hlinité břidlice. Tyto horniny jsou díky 

jejím vlastnostem příznivější a méně nebezpečné pro povrchové objekty než tvrdé horniny. 

Při pohybech v oblasti s plastickými horninami dochází ke sbližování stropu  

a počvy a podobný průhyb má i terén na povrchu. Pohyb je tedy plynulý a pozvolný. 

Sypké horniny mohou být nebezpečné tehdy, najdou-li se trhliny v důlních dílech. 

Po sesunutí písků nebo štěrků se vytvoří volný prostora může tak dojít k prolomení nadloží  

a zavalení.  

Tekuté horniny se skládají z jemných částeček písku a spolu s vodou tvoří tekoucí 

hmotu. Vlastnosti těchto hornin způsobují průvaly a tím se vytváří prázdný prostor, který 

představuje nebezpečí pro objekty na povrchu. [1] 

2.1.2 Geologické podmínky uložení 

Na velikost pohybů nadložních vrstev má vliv sklon ložiska. To můžeme podle 

rozdělit do několika skupin podle velikosti úhlu určeného vodorovnou rovinou a směrem, 

kterým se vede dobývání: 

- vodorovné uložení  α = 0° 

- ploché uložení   α = 0° až 22° 

- ukloněné   α = 22° až 45° 

- polostrmé   α = 45° až 70° 

- strmé    α = 70° až 85° 

- svislé    α = 85° až 90° 
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Podle úklonu ložiska se mění charakter pohybu. Zatímco při vodorovných či 

plochých uloženích jsou pohyby souměrné a převláda zde svislá složka pohybu nad 

vodorovnou, u úklonných děl je tvar poklesové kotliny nesouměrný a pohyb je v různých 

místech jiný. Protože se u ukloněných slojí zvyšuje velikost vodorovného pohybu, zvětšuje se 

také zatížení objektu důlními škodami. [1] 

2.1.3 Dobývaná mocnost ložiska 

Mocností ložiska rozumíme nejkratší vzdálenost mezi počvou a stropem.  

Na velikosti této vzdálenosti je závislá míra poklesu terénu na povrchu. Jednoduše můžeme 

říct, že pokles se zvětšuje s velikostí mocnosti ložiska. 

Pokles s tedy podle [1] bude funkcí mocnosti:  

 

s = f(M)    (1) 

 

Přičemž jde o lineární funkci:    

 

s = k*M    (2) 

 

Kde:  M – dobývaná mocnost 

  K – konstanta úměrnosti 

2.1.4 Mezný úhel vlivu 

Úhel vlivu je odklon od vodorovné roviny,který ve zvolené svislé rovině svírá 

spojnice bodu ležícího na okraji vyrubané plochy s uvažovaným bodem na povrchu[1]. 

Úhel od vodorovné roviny po rameno kladené od hrany porubu do plochy, v níž 

docházelo ke zlomům vrstev je tzv. úhel zálomový (φ). 

Mezný úhel vlivu (µ) – vertikální úhel mezi vodorovnou rovinou a spojnicí bodu na 

okraji vyrubaného prostoru s bodem na povrchu, kde pokles s nepřekročí dohodnutou hodnotu 

(4cm). Tento úhel je nejdůležitějším údajem při zjišť ování tvaru a velikosti poklesové kotliny 

a míry škod na povrchových objektech. V praxi však jen těžko zjistíme kam až dosahuje 

plocha s nulovým pohybem. Proto se ke stanovení velikosti mezného úhlu používaji místa na 
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povrchu kde je pokles jen minimální a deformace na objektech přípustná. Velikost mezného 

úhlu záleží ve značné míře na druhu horniny v nadloží. Známe-li skladbu jednotlivých vrstev, 

pro výpočty poklesů používáme průměrné hodnoty mezných úhlu vlivů pro jednotlivé 

horniny. Ta se vypočte obecně takto [1] : 

 

  
[ ]

[ ]n

i

n

i

h

gh
garc

1

11 cot
cot

µ
µ =     (3) 

 

Tento vzorec platí jen pro vodorovně uložené ložiska. V ukloněném souvrství bude 

jiný mezný úhel vlivu v blízkosti povrchu a jiný u dolejší hranice vyrubaného ložiska. [1] 

 

 

 
Obrázek 1 Úhel vlivu 
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Obrázek 2 Závislost mezného úhlu vlivu na úklon 

 

 

2.1.5 Plošný rozsah vlivu dobývacích prací 

Přímý vliv na tvar a velikost plochy, na kterou působí důlní vlivy na povrchu, má 

vyrubaná plocha v ložisku. 

Jestliže se zvětšuje vyrubaná plocha, zvětšuje se i rozloha ovlivněného terénu. 

Překročí-li  vyrubaná plocha určitou rozlohu  závislou na hloubce  ložiska a mezném úhlu, 

dosáhne pokles maximální hodnoty  smax a dále už se nezvětšuje. Této ploše říkáme plná 

účinná plocha. Dobývaná plocha, která bude menší než plná účinná plocha se nazývá 

částečná účinná plocha. V takovémto případě ani nedojde k úplnému poklesu s. Mohou 

nastat 3 případy velikosti vyrubané plochy. Podle toho jestli je tato plocha větší, stejná nebo 

menší než plná účinná plocha. 

 
Obrázek 3 Tři případy tvaru poklesové kotliny v závislosti na vyrubané ploše 

a)plná, b) menší než plná, c) větší než plná 
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2.1.6 Hloubka uložení ložiska pod povrchem 

U ložisek, která jsou jen několik metrů pod povrchem, dochází k prolomení nadloží 

a vytvoří se propadlina o velikosti rovnající se mocnosti ložiska a objekty v těchto místech 

jsou značně deformovány. Ve větších hloubkách jsou potom propady menší a deformace 

povrchu nejsou tak značné. Podle obrázku č X se dá říct, že čím je hloubka dobývacího 

prostoru větší, tím je větší taky rozloha poklesové kotliny. 

 

 

 
Obrázek 4 Vliv hloubky ložiska na velikosti poklesové kotliny a poklesu 

 

 

2.1.7 Způsoby dobývání užitkového nerostu 

Způsob a rychlost dobývání má na charakter poklesové kotliny také vliv.  

Je důležité jestli dodržujeme rovnoměrný postup porubu, zda dobýváme na zával nebo 

základku a jakou zvolíme rychlost dobývacích prací. 
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2.1.8 Doba od vyrubání ložiska 

Vlivy dobývání se samozřejmě neprojeví na povrchu hned. Od ukončení dobývání 

uplyne nějaká doba a teprve potom se začnou projevovat tyto vlivy. Potom se také dlouhý čas 

mění charakter pohybů nadloží a až po několika letech se opět dostane oblast na povrchu do 

klidu. Jak dlouho tyto pohyby budou trvat záleží na geomechanických vlastnostech hornin,, 

složení souvrství v nadloží a způsobu dobývání užitkového nerostu. Tedy časový faktor je 

veličina proměnlivá.  

2.2 Pohyby a deformace v poklesové kotlině 

Pohyb v poklesové kotlině si můžeme podle obr. č X rozdělit na dvě složky: 

- svislá složka ( pokles s) 

- vodorovná složka ( posun v) 

Tyto dvě složky nám v pravoúhlém systému určí celkový pohyb určovaného bodu 

v poklesové kotlině. Na okraji mají obě složky pohybu nulovou hodnotu. Pokles se zvětšuje 

směrem do středu poklesové kotliny, kde nabývá největší hodnoty. Posun však má největší 

hodnotu v tzv. inflexním bodě.a směrem ke středu se opět zmenšuje. Na dne kotliny už je 

posun opět minimální. V inflexním bodě se mění křivka poklesové kotliny z konkávní na 

konvexní. 

 

 
Obrázek 5 Pohyb bodu v poklesové kotlině 
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2.2.1 Pokles s 

Hlavní faktory ovlivňující velikost svislého pohybu v poddolované oblasti byly 

popsány v předchozí kapitole. Velikost poklesu pak můžeme určit dle vztahu [1]: 

 

   Maezs =      (4) 

 

M – mocnost ložiska 

a – dobývací faktor 

e – účinkový faktor 

z – časový faktor 

 

Velikost  poklesu s je rovna rozdílu výšek určovaného bodu na začátku a na konci 

určitého časového období. Platí tedy [2]: 

 

    XKXP VVs −=∆      (5) 

 

VXP a VXK  jsou výšky bodu na začátku a na konci sledovaného období. 
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2.2.2 Posun v 

Druhou částí obecného pohybu v poklesové kotlině je posun. Ten však bývá pouze 

zlomkem vodorovné části pohybu. Jednoduše lze podobně jako u poklesu říci, že velikost 

posunu je rovna rozdílu polohy bodu na začátku a na konci sledovaného časového období [2]: 

 

  22 ][][ PKPK YYXXv −+−=    (6) 

 

XK, XP, YK a YP jsou polohové souřadnice určitého bodu na začátku a na konci období. 

2.2.3 Naklonění γ 

Naklonění (dříve denivelace) je na okraji poklesové kotliny minimální a roste 

směrem ke středu svahu, kde nabývá největší hodnoty. Na dně, uprostřed kotliny, je naklonění 

opět minimální. Je vyjadřováno v mm/m nebo někdy také v ‰. Sledovat jej můžeme buď  

přímo pomocí přístrojů, na nichž odečítáme hned hodnoty naklonění, nebo nepřímo výpočtem 

z poklesů sousedních bodů[1]: 

2.2.4 Zakřivení R 

Poklesová kotlina je na svých svazích tvořena zakřivenými plochami s poloměrem 

zakřivení ρ. Na krajních částech svahu je toto zakřivení konvexní a na dně kotliny konkávní. 

Zakřivení se udává poloměrem kruhového oblouku, dotýkajícího se terénní křivky v daném 

místě poklesové kotliny. 



 13 

Můžeme napsat, že:  

 

     ρ≅R      (9) 

 

Abychom mohli zjistit skutečné zakřivení terénu, potřebujeme alespoň 3 body 

v poklesové kotlině. Ze vzdáleností sousedních bodů l1,2, l2,3 a úhlů φ1, φ2, které mezi sebou 

svírají poloměry v bodech platí [1]: 

 

   
2

3,2

1

2,1

ϕϕ
ll

R =≅      (10) 

 

Vyjádření pomocí naklonění: 

 

   
2,13,2

3,22,1

2

1

DD

ll
R

−
+

⋅=     (11) 

2.2.5 Stlačení a roztažení 

Vodorovný pohyb na povrchu v poklesové kotlině se mění tak, že od minimální 

hodnoty na okraji, nabývá svého maxima v polovině svahu, odkud se jeho velikost směrem ke 

dnu opět zmenšuje. Nejdříve se tedy sousední body od sebe vzdalují a dochází tak 

k roztažení, a poté se body sbližují a nastává stlačení. Na objekty spojené s terénem v těchto 

případech působí napětí v tlaku nebo v tahu. Při velkých hodnotách těchto napětí může 

docházet k zásadním poruchám na objektech. 
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Velikost roztažení (stlačení) je potom: 

 

   
kj

kj

kj
r

v

,

,
, ∆

∆
=ε      (12) 

 

kjv ,∆  - rozdíl vodorovných pohybů 

kjr ,∆  - vzdálenost mezi body j a k 

2.3 Vlivy dobývání na objekty 

Při dobývání v dolech působí na objekty na povrchu nepříznivé účinky, které mohou 

vést až k jejich destrukcím. To bylo hlavní příčinou , proč se začala věnovat pozornost 

zkoumání pohybů vznikajících v důsledku hornické činnosti. Začala se také řešit opatření 

vedoucí k zabránění působení nepříznivých sil účinků. 

 

 

 
Obrázek 6 Schéma působení dobývání na obytnou budovu 

2.3.1 Působení svislých pohybů 

Pokud jde o stavbu půdorysně malou, působí na ni svislé pohyby jako na celek  

a téměř na ni nemají následky. Jde-li však o stavbu rozměrnou, dochází u ni vlivem 

nerovnoměrných poklesů způsobujících zakřivení terénu k působení nerovnoměrných napětí a 

v jejich důsledku k deformacím stavby.  
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2.3.2 Vliv vodorovných pohybů (posunů) na objekty 

Vodorovné pohyby mají za důsledek lineární deformace, které se projevují jako 

stlačení nebo roztažení a dochází tak k napětí v objektu. Při stlačení jde o napětí v tlaku, 

v opačném případě se jedná o napětí v tahu. Jsou-li základy pevně spojeny se zdivem, 

přenášejí se napětí vzhůru a vznikají trhliny. Tomuto lze předcházet oddělením zdiva od 

základu tzv. kluznou spárou (obr. 8 dle [1]). 

 

 

 

 
Obrázek 7 Působení tlakových sil v důsledku stlačení 

2.3.3 Vliv zakřivení terénu na objekty 

Největší vliv má zakřivení na domy stojící v řadě vedle sebe. Stlačení sousedních 

bodů závisí na poloměru křivosti R, na výšce h a na délce b a platí vztah [1]: 

 

   b
R

h
l ⋅=∆      (13) 
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Obrázek 8 Vliv zakřivení terénu na styku sousedních domů 

U samostatných budov zdivo porušují napěť ové síly v tlaku nebo v tahu, podle toho 

má-li terén tvar konkávní nebo konvexní (obr. 10 dle [1]). 

 
Obrázek 9 Vliv zakřivení terénu – porušení zdiva 

2.3.4 Vliv naklonění na stavby 

Naklonění D přichází v úvahu v místech v nichž křivost je s ohledem na velikost 

objektu minimální. Naklonění se zvětšuje od okraje poklesové kotliny směrem k inflexnímu 

bodu a dále se opět zmenšuje směrem ke dnu kotliny. 
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2.3.5 Ochrana objektů na povrchu 

Opatření na ochranu objektů na povrchu můžeme rozdělit na: 

 

- povrchová opatření: 

 - Vyloučení místa pro stavbu, kde je předpokládán velký vliv poddolování. 

 - Volba uspořádání stavebních objektů s ohledem na polohu a tvar poklesové kotliny 

tak, aby bylo působení důlních vlivu pokud možno minimální. 

 - Nosná konstrukce objektů musí být volena tak, aby vnitřní síly byly potlačeny na 

minimum. 

 

- důlní opatření 

 - Ponechání ochranného pilíře pod objektem. Toto opatření je pro stabilitu stavby 

velice výhodné. Ztratíme ale možnost pod daným objektem užitkový nerost dobývat což není 

výhodné z hlediska ekonomického. 

 - Základka vyrubaných prostor. Bývá jedním z nejlepších opatření pro ochranu 

povrchových objektů. Pro co nejlepší ochranu se používá materiálů o co nejmenší 

stlačitelnosti.  

 - Vhodné technologie dobývání. Neměly by se měnit směr a rychlost dobývání. 

Dodržovat se musí časový odstup mezi ovlivněním povrchového objektu jednou a druhou 

slojí, který by měl být delší než jeden rok.[1] 
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3 METODIKA MĚŘENÍ V POKLESOVÉ KOTLINĚ 

3.1 Výšková měření 

3.1.1 Geometrická nivelace ze středu 

Nejčastější metodou používanou k určování výšek je geometrická nivelace ze středu. 

Je výhodná pro svou rychlost, jednoduchost a přesnost. Princip nivelace ze středu spočívá 

v určení převýšení mezi dvěma body pomocí vodorovné roviny, tvořené záměrnou přímkou 

stroje umístěného uprostřed. Na bodech A, B se do svislé polohy postaví nivelační latě a 

doprostřed se umístí stroj. Po vytyčení vodorovné záměry odečteme velikosti svislých úseků 

lA a lB na latích. Potom platí vztah[3]: 

 

    BAAB llV −=     (14) 

 

 

 

 
Obrázek 10 Princip geometrické nivelace ze středu 
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Při dlouhých vzdálenostech mezi body A, B se musí soustava lať  – stroj – lať  musí 

několikrát opakovat. Několik nivelačních sestav tvoří nivelační oddíl a více nivelačních 

oddílů tvoří nivelační úsek. Větší počet za sebou následujících nivelačních oddílů tvoří 

nivelační pořad Výsledné převýšení se potom vypočte ze vztahu: 

 

   ∑ ∑−= BAAB llV     (15) 

 

 
Obrázek 11 Geometrická nivelace ze středu mezi vzdálenými body 

3.1.2 Hydrostatická nivelace 

Jde o výškové měření na principu spojených nádob, ve kterých se hladina kapaliny 

ustavuje ve stejné výšce. Měření hydrostatickou nivelací se provádí pomocí hadicové 

vodováhy, která je složena ze dvou vzájemně propojených válcových nádob opatřených 

přesnými stupnicemi. U automatických hydrostatických souprav se posouvá hrot krokovým 

motorkem a při dotyku hladiny se zastaví. Hodnota převýšení se elektronicky spočítá a 

indikuje na displeji. Přesnost u takových to souprav může dosahovat až 0,01mm. Nevýhodou 

je však krátký dosah hadicových vodovah. Používají se hlavně stacionárně pro kontinuální 

sledování výškových změn bodů. 

3.1.3 Trigonometrická nivelace 

Metoda trigonometrické nivelace se pro určování poklesů užívá jen zřídka a to jen 

tam, kde nelze použít geometrickou nivelaci. Jde např. o místa, která jsou přístupná jen 

s velkým rizikem.Principem trigonometrického určování výšek je řešení pravoúhlého 
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trojúhelníku. Obvykle známe vzdálenost s a výškový úhel β (popřípadě zenitovou vzdálenost 

z ). Výškový rozdíl ∆VA,B se potom vypočte podle obr. 12 ze vztahu: 

 

=⋅−+⋅−=∆ )cotcot 222111, gzslgzslV BA  

 )cotcot()( 221121 gzsgzsll ⋅−⋅−−=    (17) 

 

 
Obrázek 12 Princip trigonometrické nivelace 

 

Hlavní nevýhodou je však nevelká přesnost trigonometrické nivelace. Ta je zatížena 

spoustou systematických chyb. 

3.1.4 Přesnost nivelačního měření 

Přesnost připojovacího nivelačního měření se vyjadřuje střední kilometrovou 

odchylkou m0. Chybu lze odvodit z měření tam a zpět, kdy si nivelační pořad rozdělíme na 

několik oddílů a srovnáme jejich výškové rozdíly. Jde tedy o dvojice měření nestejné váhy. 

Váha je potom nepřímo úměrná délce nivelačního oddílu. Střední kilometrová chyba je dána 

výrazem [2]: 

 






±=
s

dd

n
m

1

2

1
0      (18) 

 

n - počet měřených úseků 

d - rozdíl mezi měřením tam a zpět 

s - délka jednotlivých úseků 
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Maximální povolené kilometrové střední chyby pro nivelaci v obou směrech jsou 

uvedené v tabulce č. 1 [2]: 

Tabulka č 1 Maximální povolené kilometrové střední chyby 

 

nR – počet měřených oddílů připojovacím nivelačním pořadu 

3.2 Určení naklonění stavby 

Naklonění lze určit: 

Přímo – Pomocí přístrojů, kterými jde naklonění objektu přímo měřit (např. 

olovnicové, libelové, kyvadlové sklonoměry). 

Nepřímo – Výpočtem z poklesu dvou sousedních bodů, nebo z posunů bodů 

umístěných na vysokých stavbách nad sebou. Popřípadě z poklesů tří bodů jako naklonění 

roviny. 

3.2.2 Nepřímé určování naklonění z poklesů 

K určení naklonění mezi dvěma body potřebujeme znát jejich poklesy ∆sj a ∆sk za 

určitou dobu a jejich vodorovnou vzdálenost lj,k. Pokles lze podle obr. 13 vyjádřit:¨ 

 

jk

jk

kj
l

ss
i

∆−∆
=,     (19) 

 

Přičemž poklesy se dosazují v milimetrech a vzdálenost bodu v metrech. 

Druh nivelace ZPN, I. řád VPN, II. řád PN, III. řád PN, IV. řád TN 

Max. střední 

kilometr. 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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Obrázek 13 Naklonění vypočtené z poklesů 

3.2.3 Nepřímé určování naklonění vysokých staveb 

Naklonění staveb můžeme určit dvěma způsoby založenými na svislém promítání 

osy stavby v různých horizontech do půdorysu. Používají se tyto dvě metody: 

 

-Určení naklonění promítáním na stupnici 

-Určením osy stavby promítáním vpřed 

Určení naklonění promítáním na stupnici 

Principem metody je promítání jednoznačných bodů pomocí teodolitu na stupnici, 

která se umisť uje před objektem a je kolmá na směr záměry. Stanovisko, ze kterého 

zaměřujeme, volíme ve vhodné vzdálenosti tak, aby svislý úhel záměry nebyl moc strmý a 

abychom byli schopni dobře odečíst na stupnici. Osou stavby je průměr z levého  

a pravého boku stavby v určitém horizontu. Celková hodnota odchylky ve směru stupnice se 

určí podle obr. 14 z odečtení levého a pravého boku u základů a v horní části stavby [2]: 

 










−
⋅






 ′+′
−

′+′
=
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D
v

2
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2
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D – vzdálenost teodolitu od objektu 

d – vzdálenost stupnice od objektu 
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Obrázek 14 Schéma měření svislosti vysoké stavby promítáním na stupnice 

Druhé stanovisko potom volíme na kolmici k prvnímu směru. Dostaneme výsledný 

vektor v, který vznikne složením vektorů v1 a v2. Naklonění stavby se potom určí pomocí 

výškových rozdílů h měřených horizontů: 

 

h

v
ih =       (21) 
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Určení naklonění pomocí protínání vpřed 

U této metody postupně zaměřujeme levý a pravý bok budovy u jeho základu  

a v horní části stavby. Polohu středu objektu pak vypočítáme aritmetickým průměrem. 

Protínáním vpřed potom vypočítáme souřadnice xH a yH u vrcholu stavby a xZ a yZ u základu. 

Pro naklonění použijeme vzorec [2]: 

 

( )
h

yyxx
i

ZHZH

h

22 )( −+−
=     (22) 

 

Směr naklonění bude: 
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Obrázek 15 Schéma měření naklonění stavby metodou protínání vpřed 
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4 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KOSTELA 

4.1 Historie a popis kostela 

 

 
Obrázek 16 Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné 

Barokní kostel sv. Petra z Alkantary je znám pod pojmem „šikmý“ kostel v Karviné. 

Tato rarita se nachází na okraji města Karviné, v místech, kde došlo během  

40 let minulého století k poklesu až 37m. Tento pokles způsobil výrazné naklonění kostela o 

asi 7° směrem k jihu. Těžba černého uhlí v této oblasti byla zahájena v roce 1854 a pod 

kostelem bylo vytěženo 27 slojí o celkové mocnosti 46,82m. Na začátku 90. let minulého 

století byl kostel ve špatném stavu a hrozila mu demolice. V letech 1994-1995 proběhla 

oprava objektu a jeho zajištění. Nyní je kostel opět plně přístupný a často bývá vyhledávaným 

objektem mnoha turistů. [4] 
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4.2 Pozorovací stanice 

Pozorovací stanici na kostele tvoří 24 výškových bodů, které byly rovnoměrně 

osazeny na kostele a v terénu v jeho blízkosti. Jde o hřeby z bronzu, které jsou 10 cm dlouhé a 

jejich zapuštěná část je šestihranná. V terénu to jsou železné tyče zakotvené v betonu a dva 

z nich jsou stabilizovány plastovým znakem. Rozmístění těchto bodů je schématicky 

znázorněno na obr. 17. 

 

 
Obrázek 17 Schéma rozložení bodů pozorovací stanice 

4.3 Výsledky měření 

4.3.1 Výšková měření 

Nivelační měření bylo provedeno metodou přesné geometrické nivelace ze středu. 

Nivelační pořad vycházel z bodu č. 163 v závodě Jan Karel bývalého Dolu Čs. Armáda 

v Karviné II Doly. Bod se nachází na jz. stěně správní budovy. Výška tohoto bodu je 

ověřována měřením v rámci tzv. revírní nivelace.  

Výška bodu č. 163 byla určena extrapolací a ke dni 13.11.2008 činí 238,821m a pro 

18.3.2009 dosahuje výšky 238,815. 

Pořad byl veden z bodu č 163 a ukončen na bodě č. 111, což je bod na kostele. Poté 

následovalo i měření zpět. Před měřením se provedla komparace latí (viz příloha č. 5).  
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Nivelační pořad byl rozdělen na 3 oddíly a při měření byly délky záměr rozměřeny 

pásmem. Pro měřeni posloužil nivelační přístroj KONI 007 a třímetrová invarová lať . Při 

každém odečtení na obou stupnicích na lati se kontrolovala konstanta hodnoty rozdílů čtení, 

která je 60650. Hodnota konstanty se mohla lišit pouze o 0,2mm.  

Výpočtem se pro jednotlivá měření určily výšky bodu 111 na kostele. Tyto výšky 

jsou uvedeny v tabulce č. 4. Naměřené hodnoty nepřekročily povolené odchylky pro VPN IV. 

řádu. Přesnosti měření jsou uvedené v tabulkách č. 2 a č 3. 

Tabulka 2 Přesnost nivelačního měření 13.11.2008 

oddíl 
převýšení 

d [mm] dd [mm
2
] 

délka 
oddílu 
s[km] 

dd/s 
[mm

2
/km] 

povolená 
odchylka 
∆v [mm] tam [m] zpět [m] 

průměr 
[m] 

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 10,856 -10,8571 10,8565 -1,1 1,21 0,77 1,57 4,4 

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

 

Výpočet střední souřadnicové chyby nivelace tam a zpět dle (18): 
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Tabulka 3 Přesnost nivelačního měření 18.3.2009 

oddíl 
převýšení 

d [mm] dd [mm
2
] 

délka 
oddílu 
s[km] 

dd/s 
[mm

2
/km] 

povolená 
odchylka 
∆v [mm] tam [m] zpět [m] průměr [m] 

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 

 

kmmm
s

dd

n
m /95,09,10

3

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

 

 

 

Potom jsme si pomocí bočních záměr určili vždy ze dvou stanovisek výšky ostatních 

bodů na kostele a kolem kostela. Zjistili jsme poklesy bodů vzhledem k hodnotám z dřívějších 

měření. Výšky bodů a porovnání s dřívějšími výškami jsou uvedeny v tabulkách č. 5 a 6. 

Grafické znázornění výšek bodů a velikostí poklesů je v grafech č. 1 - 4. Vypočítané 

zápisníky jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

 

 

Tabulka 4 výšky bodů 163 a 111 

datum 
bod č. 163 

[m] 
bod č. 111 

[m] 

13.11.2008 238,821 231,289 

17.3.2009 238,815 231,198 
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Tabulka 5 Výšky bodů na kostele a jejich poklesy 

  výšky bodů  [m] poklesy  [m]   

č. 
bodu 

březen 
06 

červen 
07 

leden 
08 

listopad 
08 

březen 
09 

3.2006 – 
3.2009 

6.2007 – 
3.2009 

1.2008 – 
11.2008 

11.2008 – 
3.2009 

11 233,367 233,038 232,523 232,318 232,226 -1,141 -0,812 -0,205 -0,092 

12 233,497 233,169 232,646 232,454 232,361 -1,136 -0,808 -0,192 -0,093 

13 233,353 233,023 232,508 232,304 232,210 -1,143 -0,813 -0,204 -0,094 

14 233,279 232,946 232,443 232,229 232,132 -1,147 -0,814 -0,214 -0,097 

15 233,238 232,900 232,398 232,136 232,044 -1,194 -0,856 -0,262 -0,092 

16 233,140 232,799 232,263 232,020 231,929 -1,211 -0,870 -0,243 -0,091 

17 233,152 232,808 232,268 232,014 231,923 -1,229 -0,885 -0,254 -0,091 

18 233,207 232,863 232,319 232,055 231,966 -1,241 -0,897 -0,264 -0,089 

19 233,256 232,912 232,409 232,103 231,014 -1,242 -0,898 -0,306 -0,089 

20 233,367 233,044 232,478 232,236 231,150 -1,217 -0,894 -0,242 -0,086 

21 233,389 233,049 232,514 232,246 232,160 -1,229 -0,889 -0,268 -0,086 

22 233,584 233,247 232,703 232,462 232,374 -1,210 -0,873 -0,241 -0,088 

23 233,708 233,377 232,859 232,599 232,512 -1,196 -0,865 -0,260 -0,087 

24 233,609 233,282 232,714 232,522 232,434 -1,175 -0,848 -0,192 -0,088 

25 233,756 233,428 232,905 232,670 232,582 -1,174 -0,846 -0,235 -0,088 

26 233,487 233,166 232,658 232,454 232,365 -1,122 -0,801 -0,204 -0,089 

27 233,369 233,051 232,510 232,343 232,256 -1,113 -0,795 -0,167 -0,087 

28 233,227 232,908 232,362 232,194 232,107 -1,120 -0,801 -0,168 -0,087 

 

 

Tabulka 6 Výšky bodů kolem kostela a jejich poklesy 

  výšky bodů [m] poklesy  [m] 

č. 
bodu 

březen 
06 

červen 
07 

leden 
08 

listopad 
08 

březen 
09 

3.2006 -
3.2009 

6.2007 - 
3.2009 

1.2008 - 
11.2008 

11.2008 - 
3.2009 

401 232,842 232,519 231,974 231,836 231,751 -1,141 -0,812 -0,205 -0,092 

402 232,807 232,474 231,959 231,714 231,630 -1,136 -0,808 -0,192 -0,093 

403 232,428 232,077 231,545 231,266 231,186 -1,143 -0,813 -0,204 -0,094 

404 232,138 231,789 231,249 230,976 230,883 -1,147 -0,814 -0,214 -0,097 

405 231,890 231,545 231,035 230,770 230,676 -1,194 -0,856 -0,262 -0,092 

406 232,388 232,070 231,569 231,420 231,328 -1,211 -0,870 -0,243 -0,091 
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graf 1 výšky bodů na kostele ve sledovaných časech 
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graf 2 výšky bodů kolem kostela ve sledovaných časech 
 

Výšky bodů [m]

230,5

231

231,5

232

232,5

233

401 402 403 404 405 406
Čísla bodů

březen 06

červen 07

leden 08

listopad 08

březen 09

 

 

 
 
 
 



 31 

 
graf 3 poklesy bodů na kostele v čase 
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graf 4 poklesy bodů kolem kostela v čase 
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4.3.2 Určení naklonění kostela 

Naklonění kostela se určovalo na šesti jednoznačných hranách na obvodu kostela. 

Schéma rozmístění stanovisek pro měření na kostele je znázorněno na obr. 18. Měření bylo 

provedeno metodou .promítání na stupnici. K určení naklonění jsme použili elektronický 

tachymetr Leica TCR 307 a invarovou lať  s milimetrovým dělením. Zápisníky měření 

naklonění hran na kostele jsou uvedeny v příloze 3. Výsledné hodnoty podélných příčných a 

celkových odchylek a naklonění hran jsou uvedeny v tabulce č. 7. Výpočet naklonění jsme 

provedli podle (21). 

 

 

 

 

 
Obrázek 18 Schéma rozmístění stanovisek pro měření naklonění hran kostela 
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Tabulka 7 Naklonění hran kostela 

hrana měsíc/rok 
podélná 

odchylka [mm] 
 příčná 

odchylka  [mm] 
celková 

odchylka [mm] 
naklonění 
[mm/m] 

1 

III.2006 366 191 412 51,0 

VI.2007 316 186 367 45,0 

I.2008 291 183 344 42,2 

XI.2008 465 228 518 64,0 

III.2009 465 230 519 64,1 

2 

III.2006 409 191 447 54,5 

VI.2007 379 169 415 51,2 

I.2008 370 169 407 50,2 

XI.2008 515 141 534 66,0 

III.2009 524 146 544 67,2 

3 

III.2006 414 77 421 52,6 

VI.2007 404 74 411 50,7 

I.2008 399 72 405 50,1 

XI.2008 479 43 481 59,5 

III.2009 475 46 477 59,0 

4 

III.2006 586 234 631 78,9 

VI.2007 592 224 633 78,0 

I.2008 598 218 636 78,5 

XI.2008 605 235 649 81,1 

III.2009 615 246 662 82,8 

5 

III.2006 674 178 697 86,1 

VI.2007 677 175 699 86,6 

I.2008 679 172 700 86,8 

XI.2008 675 180 699 86,3 

III.2009 695 182 718 88,6 

6 

III.2006 560 182 589 73,6 

VI.2007 562 200 597 74,3 

I.2008 563 214 602 75,0 

XI.2008 601 175 626 77,7 

III.2009 593 167 616 76,4 
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4.3.3 Určení poměrného vodorovného přetvoření 

Vzdálenosti mezi body na kostele a v blízkosti kostela byly měřeny pomocí 

elektronického tachymetru TCR 307. Z naměřených hodnot se vždy aritmetickým průměrem 

určila délka mezi body a zjistily se velikosti poměrného vodorovného přetvoření v čase. 

Vzdálenosti mezi body 11 – 28 na kostele jsme měřili vždy pětkrát a vzdálenosti mezi bodů 

401 – 406 kolem kostela vždy desetkrát. Zápisník měřených délek a schématický náčrt bodů 

je v příloze č. 4. Výsledné vzdálenosti jednotlivých úseků mezi body kolem kostela a jejich 

rozdíly jsou uvedeny v tabulce č. 8. Vzájemné vzdálenosti bodů na kostele je v tabulce č. 10. 

Velikosti dílčích a celkových poměrných vodorovných přetvoření jsou v tabulkách č. 9 a 11. 

 

Tabulka 8 Vzájemné vzdálenosti bodů kolem kostela a jejich rozdíly 

úsek 

Délka 

březen 
06 [m]      

červen 
07 [m]        

leden 08 
[m] 

listopad 
08 [m] 

březen 
09 [m] 

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

[1] [2] [3] [4] [5] [5] - [1] [5] - [2] [5] - [3] [5] - [4] 

401-402 21,687 21,684 21,661 21,685 21,680 -7  -4 19 -5 

402-403 18,680 18,664 18,672 18,645 18,641 -39  -23 -31 -4 

403-404 15,466 15,446 15,458 15,436 15,437 -29 -9 -21 1 

404-405 18,018 18,005 18,022 17,996 18,003 -15 -2 -19 7 

405-406 32,009 32,006 32,010 31,991 31,983 -26 -23 -27 -8 

406-401 25,513 25,505 25,501 25,493 25,467 -46 -38 -34 -26 

 

 

Tabulka 9 Poměrné vodorovné přetvoření jednotlivých úseků 

úsek 

přetvoření v jednotlivých časových úsecích [mm/m] 

měření č. 2 měření č. 3 měření č. 4 měření č. 5 

[2]-[1] [3]-[1] [3]-[2] [4]-[1] [4]-[3] [5] - [1] [5] - [4] 

401-402 -0,14 -1,20 -1,06 -0,09 1,11 -0,32 -0,23 

402-403 -0,86 -0,43 0,43 -1,87 -1,45 -2,09 -0,21 

403-404 -1,29 -0,52 0,78 -1,94 -1,43 -1,88 0,06 

404-405 -0,72 0,22 0,94 -1,22 -1,44 -0,83 0,39 

405-406 -0,09 0,03 0,12 -0,56 -0,59 -0,81 -0,25 

406-401 -0,31 -0,47 -0,16 -0,78 -0,31 -1,80 -1,02 
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Tabulka 10 Vzájemné vzdálenosti bodů na kostele a jejich rozdíly 

úsek 

délka 

červen 07 
[m]        

leden 08 
[m] 

listopad 
08 [m] 

březen 
09 [m] 

[mm] [mm] [mm] 

[2] [3] [4] [5] [5] - [2] [5] - [3] [5] - [4] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Tabulka 11 Poměrné vodorovné přetvoření jednotlivých úseků 

úsek 
přetvoření v jednotlivých časových úsecích [mm/m] 

měření č. 3 měření č. 4 měření č. 5 

[3]-[2] [4]-[2] [4]-[3] [5]-[2] [5]-[4] 

11-12 2,43 0,00 -2,42 -0,41 -0,41 

11-13 -8,72 -2,91 5,87 -5,81 -2,92 

13-14 -2,17 -1,08 1,09 1,08 2,17 

14-15 -0,16 -0,08 0,08 0,23 0,31 

15-16 0,00 -0,77 -0,77 -1,02 -0,26 

16-17 -1,65 1,44 3,10 1,65 0,21 

17-18 1,69 0,34 -1,35 0,23 -0,11 

18-19 0,70 3,50 2,80 2,80 -0,70 

19-20 -1,26 -0,50 0,76 0,76 -0,25 

20-21 -12,91 -4,30 8,72 -0,86 3,46 

21-22 -0,41 -0,21 0,21 0,00 0,21 

22-23 -0,76 0,00 0,76 -0,25 -0,25 

23-24 1,71 0,38 -1,33 -0,19 -0,57 

24-25 5,06 1,69 -3,36 2,25 0,56 

25-26 -0,32 0,08 0,40 -0,08 -0,16 

26-27 -1,31 -1,31 0,00 -0,66 0,66 

27-28 -1,93 -1,55 0,39 -1,55 0,00 
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 5 ZÁVĚR 

V této práci byly vyhodnoceny poklesy a poměrné vodorovné přetvoření bodů 

pozorovací stanice a naklonění některých hran na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné. 

Provedla se dvě měření a to v listopadu 08 a březnu 09. 

Při porovnání s hodnotami z minulých let vykazovaly poklesy menší čísla. Největší 

pokles byl na bodě č. 14 na kostele, a to -0,097m za sledované období. Naproti tomu nejmenší 

pokles byl na bodech č. 20 a 21 (0,086m). Z výsledků lze říct, že poklesy na jednotlivých 

bodech byly velice podobné. 

Naklonění, které se určovalo na šesti hranách, se změnilo oproti dřívějším hodnotám 

na některých hranách výrazně. Největší naklonění bylo na hraně č. 5 a to 88,6mm/m. Nejméně 

nakloněná je hrana č. 3 (59,0 mm/m).  

Dílčí poměrné vodorovné přetvoření, při kterém dochází k stlačení nebo roztažení 

v terénu, se v sledovaném období nejvíc projevilo na krátké vzdálenosti mezi body 20-21. 

Mezi těmito body v terénu kolem kostela došlo ke stlačení o 12mm/m. U ostatních vzdáleností 

bylo přetvoření malé.  

Poklesy na tomto kostele v poslední době nejsou velké a jsou u všech bodů 

rovnoměrné. Oproti tomu velké změny vykazují hodnoty naklonění. Vzhledem k těmto 

nerovnoměrným změnám bych navrhoval pokračovat v periodickém sledování kostela. 
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