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Anotace 

Předmětem této práce je zaměření a vyhodnocení posunů a přetvoření dvou 

historických objektů, kterými jsou kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné - Doly a kostel 

Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové. Oba tyto kostely se nachází 

v oblasti s aktivní důlní činností. V úvodu práce jsou stručně shrnuty poznatky týkající se 

problematiky důlní činnosti a jejích projevů na objekty umístěné na ovlivněném povrchu 

a dále metody použité pro měření pohybů a deformací těchto objektů. V druhé části práce 

jsou uvedeny naměřené hodnoty a vypočteny velikosti dosažených pohybů a deformací 

ve sledovaném období. Výsledky měření jsou porovnány s hodnotami naměřenými 

v průběhu předchozích let. 

Klíčová slova: pohyb, pokles, posun, přetvoření, naklonění, vlivy poddolování 

 

Summary 

 The aim of this thesis is measuring and appraisal of displacements and 

deformations of two historic buildings, which are the Church of Saint Peter of Alcantara in 

Karviná - Doly and the Silesian Evangelical Church of Augsburg Confession in Orlová. 

Both churches are located in an area with active mining operations. In introduction of the 

thesis are briefly summarized findings concerning the issue mining activities and their 

impact on objects placed on the affected surface and methods used for measurement of 

movements and deformations of these objects. The second part shows the measured values 

and the calculated size of the achievements of movements and deformations in the 

monitored period. Results of measurements are compared with the values measured in 

previous years. 
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ÚVOD 

Důlní činnost s sebou kromě pozitivních přínosů jako je rozvoj průmyslové činnosti 

a těžba uhlí nese také méně příznivé důsledky ve formě negativních dopadů na vzhled 

a využití krajiny a všeho, co se v ní nachází. Negativně důlní činnost působí také 

na objekty a stavby, které se nacházejí v oblastech ovlivněných touto činností. Za účelem 

zamezení vzniku a eliminace negativních dopadů vznikajících v důsledku důlní činnosti 

vznikly obory, které se touto problematikou zabývají. Cílem těchto oborů je odhadnout 

a určit dopady důlní činnosti a stanovit taková opatření, v důsledku kterých budou uvedené 

dopady minimalizovány.  

Oblastí spadající do této činnosti je i sledování objektů na povrchu, které jsou nebo 

by mohly být ovlivněny důlní činností. Sledováním se rozumí zejména určování pohybů 

a deformací těchto objektů v pravidelných časových intervalech. Pohyby a deformace 

staveb mohou mít negativní dopad zejména na jejich statiku. Může tak dojít k poškození 

objektů, v extrémních případech pak až k jejich destrukci. 

Cílem práce bylo navázat na měření realizovaná v průběhu předchozích let a zjistit, 

jestli i nadále a popřípadě v jakém rozsahu dochází k pohybům a deformacím dvou 

vybraných historických objektů. Jedná se o kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné – Doly 

a kostel Slezské církve evangelické v Orlové. Oba kostely se nachází v oblasti ostravsko-

karvinské uhelné pánve, kde stále probíhá těžební činnost. Pohyby a deformace těchto 

objektů jsou z velké části přikládány právě vlivu působení těžební a důlní činnosti. 

Naměřená data následně slouží jako zdroj informací pro majitele těchto objektů, kterým 

jsou pravidelně předávána.  

V úvodní části této práce jsou nejprve stručně shrnuty poznatky týkající se důlní 

činnosti a jejích vlivů na objekty umístěné na povrchu. Následně jsou zde přiblíženy 

metody, na základě kterých byly měřeny pohyby a deformace vybraných historických 

objektů. V druhé části jsou pak uvedeny výsledky měření a velikosti dosahovaných 

poklesů, poměrných vodorovných přetvoření a naklonění těchto staveb.  
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1 POKLESOVÁ KOTLINA 

Důlní činnost je obvykle spojena s výskytem nežádoucích jevů, mezi které spadá 

např. vytváření poklesové kotliny. Díky dobývání hluboko uložených ložisek a následnému 

zavalování volných prostor horninami v nadloží, dochází k deformaci těchto hornin, což 

může mít za následek pohyb povrchu [12].   

Poklesová kotlina je oblast, ve které dochází k promítnutí vlivů poddolovaného 

povrchu na objekty na povrchu. Vzniká v případě, kdy je vyrubána plocha sloje 

o dostatečné velikosti. Určujícím prvkem je v případě poklesové kotliny její rozsah. 

Z tohoto důvodu se stanovují okraje poklesové kotliny, které vymezují oblast, kde ještě 

dojde k ovlivnění poddolovaných objektů na povrchu. Hranice působícího vlivu 

poddolování je vymezena na základě mezného úhlu vlivu µ. Ve většině případů se okraj 

poklesové kotliny stanovuje jako dohodnutý minimální pokles, který již neovlivní objekty 

umístěné na povrchu. Poklesová kotlina může mít jak plynulý tak nepravidelný tvar 

s trhlinami a propadlinami a je tvořena svahem a dnem [12].   

1.1 MEZNÝ ÚHEL VLIVU   

Mezný úhel vlivu µ je „úhel, který svírá spojnice okraje vyrubané plochy s bodem 

na povrchu, ve kterém se projevují pohyby povrchu určité – často smluvené – velikosti.“ 

Jedná se o takovou velikost pohybů, kdy dochází k zanedbatelným nebo žádným 

poškozením objektů na povrchu. Je rozlišován mezný úhel vlivu v karbonu µk a mezný 

úhel vlivu v pokryvu µt [12].  

Mezný úhel vlivu je základním prvkem, který se používá při určování velikosti 

a tvaru poklesové kotliny. Jedná se také o základní veličinu při určování předběžných 

hodnot deformací a posunů. Velikost mezního úhlu se odvíjí od řady různých faktorů, mezi 

které patří například tektonické poměry, úklon ložiska, způsob a hloubka dobývání, 

petrografické vlastnosti hornin, hydrogeologické poměry a další [7].    

Dalšími úhly, které se v souvislosti s poklesovou kotlinou používají, jsou úhel vlivu 

φ a zálomový úhel ξ, viz obr. 1-1. Úhel vlivu φ je „úhel od vodorovné roviny, který ve 

zvolené svislé rovině svírá spojnice bodu ležícího na okraji vyrubané plochy s uvažovaným 
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bodem na povrchu.“ Zálomový úhel ξ je pak „úhel od vodorovné roviny, jehož strmé 

rameno se klade od hrany porubu do plochy, v níž docházelo k zlomům vrstev“[7]. 

 

Obr. 1-1 Úhly vlivu [7] 

1.2 PLNÁ ÚČINNÁ PLOCHA 

Plná účinná plocha je taková plocha ložiska, kterou je nutné vyrubat, aby byl pokles 

uvažovaného bodu P na povrchu maximální. U vodorovně uložené sloje je její tvar 

kruhový. Je charakterizována poloměrem r, který se určí na základě známého mezného 

úhlu vlivu µ a hloubky dobývání H jako: 

                                                                                           (1) 

V případě, že však ložisko není uloženo vodorovně, ale je ukloněno, změní se 

velikost mezných úhlů a tím i tvar plné účinné plochy. Mezný úhel po úklonu spádové 

přímky se zmenší a proti úklonu se zvětší. Tvar plné účinné plochy u ukloněného ložiska 

pak již není kružnice, ale jde o křivku matematicky obtížně definovatelnou. Svým tvarem 

se nejvíce blížící elipse [7].       

1.3 TVAR POKLESOVÉ KOTLINY 

Existuje přímá souvislost mezi vyrubanou plochou a ovlivněnou částí zemského 

povrchu. Tvar obrysu ovlivněné plochy a plochy ložiska je podobný, ale ovlivněná oblast 

bývá vždy větší než oblast vyrubaná. Tvar poklesové kotliny je závislý na poměru velikosti 

vyrubané plochy vůči plné účinné ploše. Obecně mohou nastat tři případy, a to že, 

vyrubaná plocha je menší, vetší nebo rovna plné účinné ploše, viz obr. 1-2, 1-3 a 1-4 [7].  
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Obr. 1-2 Poklesová kotlina - vyrubaná plocha rovna plné účinné ploše [7] 

 

Obr. 1-3 Poklesová kotlina - vyrubaná plocha menší než plná účinná plocha [7] 

 

Obr. 1-4 Poklesová kotlina - vyrubaná plocha větší než plná účinná plocha [7] 

V případě, že nebude vyrubána plná účinná plocha ložiska, ale jen jeho část, dojde 

pouze k částečnému poklesu uvažovaného bodu P na povrchu. Pokud bude vyrubána právě 

plná účinná plocha, nastane maximální pokles uvažovaného bodu P na povrchu. Bude-li 

vyrubána plocha větší než plná účinná plocha, vznikne řada bodů, jejichž pokles bude 

maximální a vytvoří se tak dno poklesové kotliny. Velikost ovlivnění závisí také 

na hloubce uložení ložiska H. Čím větší bude hloubka uložení, tím menší bude pokles 

uprostřed poklesové kotliny. Zvětší se však velikost ovlivněné oblasti na povrchu [7].  
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2 POHYBY A DEFORMACE BODŮ V POKLESOVÉ KOTLINĚ 

Body na povrchu vykonávají v důsledku dobývání pohyb, který je složitý 

a v průběhu času se mění jeho směr i velikost. Pohyb těchto bodů směřuje do těžiště 

pohybu T, jak je zobrazeno na obr. 2-1. Poloha bodu těžiště se nachází v nadloží sloje. 

Obecný pohyb bodů lze rozložit na složku vodorovnou neboli posun a svislou neboli 

pokles [7]. 

 

Obr. 2-1 Pohyb bodů v poklesové kotlině [7] 

2.1 POKLES BODŮ 

Vzhledem k tvaru poklesové kotliny je patrné, že poklesy jsou v různých částech 

poklesové kotliny různě velké. U bodů ležících na okraji poklesové kotliny je pokles 

nulový. Maximální pokles vykonává bod ležící přímo nad těžištěm, jelikož leží v místě, 

pod kterým je vytěžena celá plná účinná plocha [7]. 

2.2 POSUNY BODŮ 

Stejně tak jako u poklesů bodů se i posuny bodů liší v závislosti na jejich poloze 

v poklesové kotlině. K největšímu posunu bodů dochází v místě ležícím nad hranicí 

porubu. Od tohoto místa na obě strany poklesové kotliny se pak velikosti posunů bodů 

zmenšují. U bodů nacházejících se u kraje poklesové kotliny může být posun bodu větší 

než jeho pokles. V případě ukloněných ložisek dochází k většímu posunu bodů v dolní 

části porubu [7].  
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2.3 NAKLONĚNÍ 

Při vzniku poklesové kotliny dochází k deformaci povrchu, což nepříznivě 

ovlivňuje objekty na něm umístěné. K naklonění dochází zejména u objektů umístěných 

na svahu poklesové kotliny. Naklonění nebo také denivelace D je nejčastěji vyjádřeno 

v jednotkách [mm/m] nebo [‰]. Hodnota naklonění narůstá směrem od kraje poklesové 

kotliny do středu svahu. Maximální hodnota naklonění Dmax je přibližně nad okrajem 

vyrubané sloje. Od středu svahu směrem ke dnu poklesové kotliny se pak naklonění opět 

zmenšuje, viz obr. 2-2 [8]. 

2.4 ZAKŘIVENÍ 

Poklesová kotlina má přibližně mísovitý tvar. Svahy poklesové kotliny jsou tvořeny 

zakřivenými plochami, které mají proměnlivý poloměr zakřivení ρ. V horní části svahu je 

zakřivení konvexní neboli vypuklé u dna je zakřivení naopak konkávní neboli vyduté, viz 

obr. 2-2. Tato skutečnost se projevuje deformacemi objektů na povrchu, z důvodu 

nerovnoměrného zatížení základové půdy. Pro vyjádření zakřivení je používán poloměr 

oblouku R, který se ve zvoleném bodě dotýká svahu poklesové kotliny. Platí: 

              (2) 

Poloměr zakřivení je možné vypočítat z hodnot poklesů alespoň 3 bodů umístěných 

na svahu poklesové kotliny [8]. 

2.5 POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ  

Poměrné vodorovné přetvoření ε nastává v důsledku různých velikostí posunů bodů 

na povrchu. Podle polohy v poklesové kotlině mohou nastat dva případy a to roztažení, kdy 

se od sebe sousední body terénu vzdalují nebo stlačení, kdy dochází k jejich přibližování, 

viz obr. 2-2. Působení těchto vodorovných pohybů se přenáší na objekty umístěné 

na povrchu a dochází ke vzniku napětí v tahu nebo v tlaku. V případě, že tyto hodnoty 

přesáhnou pevnost objektů, dojde k jejich porušení, v extrémním případě až k destrukci 

[8]. 
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2-2 Křivky zobrazující průběh pohybů a deformací v pokles. kotlině pro vodorovně uloženou sloj[7] 

2.6 ČASOVÝ FAKTOR 

Vlivy dobývání se na povrchu projevují s určitým časovým odstupem, jehož 

velikost je závislá na pevnosti hornin v nadloží, mocnosti nadloží a rozloze plochy. 

V poddolovaných oblastech je tak velikost pohybu povrchu spojena s vlivem času. Ten se 

do výpočtů poklesů bodů promítá jako časový faktor (z nebo t). Pohyb povrchu trvá 

do doby, než nastane rovnováha v nadložních vrstvách, které jsou vlivem dobývacích prací 

porušeny. Pohyb povrchu tak může probíhat i několik let po ukončení dobývání, než se 

poddolovaná oblast dostane do klidu [8]. 

Velikost doby, kdy vlivem poddolování dochází k pohybu povrchu, je závislá 

na různých činitelích, mezi které patří zejména mechanické vlastnosti hornin (pevnost, 

celistvost, vrstevnatost, atd.), délka trvání dobývání a fakt, zda už bylo souvrství dotčeno 
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dobývacími pracemi. Časový faktor je proměnlivá hodnota, která se mění v závislosti 

na oblasti dobývání, ale i v případě různých podmínek v rámci stejné oblasti. Působení 

časového faktoru lze rozdělit do čtyř fází [8]: 

• t1 – doba mezi prvními dobývacími pracemi po první zavalení vyrubaného prostoru 

• t2 – doba mezi prvním závalem popř. prohnutím nadloží po první projev pohybu 

na povrchu 

• t3 – doba, která je třeba, aby byla vyrubána plná účinná plocha 

• t4 – doba, za kterou se narušené vrstvy posunou k vyrubanému ložisku, a dojde 

k jejich stlačení do předchozího objemu.  
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3 MĚŘENÍ POHYBŮ BODŮ 

Měření pohybů je mj. prováděno za účelem určení zákonitostí mezi pohyby 

povrchu a dobývacími pracemi, které je vyvolávají. Tyto zákonitosti jsou následně 

využívány pro navrhování opatření, které zajistí ochranu objektů umístěných na povrchu 

i v dolech. V rámci měření se zjišťují také okolnosti, které ovlivňují změny v dole 

i na povrchu. Mezi tyto okolnosti patří [8]: 

• rozsah vlivu dobývání na povrchu – na základě určení hranice poklesové kotliny 

popř. hranice deformací, destrukcí apod. 

• hloubka poklesové kotliny – charakterizována poklesy si a maximálním poklesem 

smax      

• poloha a velikost svahu poklesové kotliny – důležitá okolnost z hlediska deformací 

objektů, které jsou umístěny na svahu poklesové kotliny; měří se naklonění 

a deformace 

• poloměr zakřivení Rmin  

Měření bývá doplňováno přímým pozorováním. Jevy, které vznikají v důsledku 

prováděných dobývacích prací, jsou zaznamenávány např. fotodokumentací nebo náčrty 

[8].  

3.1 URČOVÁNÍ POKLESŮ 

Přesné určování poklesů v poddolovaných oblastech je značně obtížné. Body 

v poddolovaných oblastech jsou ovlivňovány pohyby povrchu a do naměřených hodnot se 

promítá také přesnost dané metody měření. Dále se do určení poklesů promítá i skutečnost, 

že soustava výchozích výškových bodů nemusí být stálá, v důsledku čehož se 

do výsledných hodnot vnáší nejistota. Pro zajištění stálosti proto bývají výchozí body 

voleny ve velké vzdálenosti od poklesové kotliny, což může nepříznivě ovlivnit přesnost 

měřených poklesů [8]. 

Pokles bodu se určuje z rozdílu výšek bodu na začátku a konci zvoleného časového úseku 

[12]:   

∆ ,                                                         (3) 
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Pro určování poklesů je nejčastěji používána metoda geometrické nivelace 

ze středu. Požadovaná přesnost je dosažena volbou odpovídající metodiky měření. 

Vzhledem k nestálosti povrchu poddolovaných oblastí musí být měření na pozorovací 

stanici omezeno na co nejkratší dobu. Jako výchozí se používají výškové body, u kterých 

je pravidelně kontrolována jejich výška nebo ty, které leží mimo poddolované území. 

Dalšími možnými metodami jsou nivelace vpřed, hydrostatická nivelace nebo 

trigonometrické určování poklesů. Body pozorovací stanice bývají nejčastěji měřeny 

metodou technické nebo přesné nivelace [12][8].    

Přesnost určované výšky bodu je odvozena od přesnosti určení výšky výchozího bodu 

mvVB, přesnosti nivelačního pořadu mvPP a přesnosti měření na pozorovací stanici mvPS.  

                                                    (4) 

Pokud je výchozí bod bodem ZVBP, je určen s přesností ±2 mm. Přesnost připojovacího 

pořadu je dána vztahem: 

√                                                                (5) 

kde:   –  přesnost nivelačního pořadu 

           – střední kilometrová chyba 

             √  – délka oboustranně měřeného pořadu 

Tab. 3-1 Maximální střední kilometrová chyba dle druhu nivelace [12] 

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

Max. střední 

kilomet. chyba 
0,40 0,71

√  0,45 0,80
√  0,60 1,06

√  1,00 1,77
√  10 

kde:   nR – počet oddílů měřených v připojovacím pořadu 
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Nivelační měření je charakterizováno střední kilometrovou chybou m0. Lze ji určit 

na základě vztahu [12]: 

                                                                                             (6) 

kde:   n – počet oddílů v pořadu 

          d – rozdíl převýšení měření tam a zpět v oddíle 

          s – délka oddílu  

3.1.1 Přesná nivelace 

Metoda přesné nivelace (PN) je používána při provádění měření ve výškových 

bodových polích a pro přesné práce v rámci inženýrské geodézie. Použitý nivelační přístroj 

musí splňovat stanovené parametry, viz Tab. 3-2. 

Tab. 3-2 Požadované parametry nivelačního přístroje pro PN [6] 

Parametry nivelačního přístroje pro PN 

směrodatná kilometrová odchylka σKM ≤ 1,5 mm 

minimální zvětšení dalekohledu 24x 

citlivost nivelační libely nebo kompenzátoru 20,6"/2 mm 

Při měření metodou přesné nivelace se používají celistvé stativy, těžké nivelační 

podložky a celistvé nivelační latě o délce 3 m s urovnávací libelou. Nivelační pořad se 

měří tam a zpět. Každé z těchto měření je třeba provádět v odlišnou denní dobu a přerušit 

jej je možné pouze na nivelačním bodě. V případě použití dvou nivelačních latí musí být 

počet sestav mezi dvěma nivelačními značkami sudý. Délky záměr se rozměřují pásmem. 

Rozdíl v délce záměry vzad a vpřed by se neměl lišit o více než 0,1 m, maximální délka 

záměry je 50 m. Výška záměry by neměla klesnout pod 0,5 m nad úroveň terénu [6].     

3.2 URČOVÁNÍ POSUNŮ 

Měření posunu neboli vodorovné složky pohybu bodů, které jsou umístěny 

na povrchu ovlivněném poddolováním, je obtížnější než měření jeho svislé složky. Pohyb 

bodů se určuje na základě určování jejich polohy vůči bodům pevným, polohově stálým. 
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Zaměřují se tak vzdálenosti a směry těchto bodů. Posun bodu se vypočte z rozdílu polohy 

bodu určené na začátku a konci sledovaného období podle vztahu [12]: 

∆ ,                                           (7) 

Směr posunu se určí jako na základě vztahu: 

∆                                                   (8) 

Posuny jsou určeny s přesností odpovídající přesnosti určení polohy bodů v dílčích 

měřících etapách. V případě, že je poloha bodů v těchto etapách určená se stejnou 

přesností, má přesnost určení vodorovného posunu tvar [12]: 

√2                                                 (9) 

Soustava měřických bodů v dané oblasti tvoří pozorovací stanice. Pozorované body mohou 

být umístěny v [8]:  

• měřických přímkách – zaměřují se pomocí ordinátometru, rajónem, apod.  

• polygonálních pořadech – zaměřují se prostřednictvím polygonových pořadů 

• sítích – podle jejich charakteru se zaměřují trigonometricky, trilaterací, protínáním  

3.3 URČOVÁNÍ NAKLONĚNÍ 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3, naklonění objektů nastává zejména na svahu 

poklesové kotliny. Spadá do skupiny deformací, které způsobují poškozování objektů, 

proto je sledováno a měřeno. Může být určeno přímo, pomocí speciálních přístrojů nebo 

nepřímo na základě poklesů sousedních bodů [12]. 

 

Obr. 3-1 Nepřímé určení naklonění [1] 
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Nepřímou metodou se naklonění i mezi dvěma sousedními body vypočte 

na základě jejich poklesů s∆t za stanovené časové období a vodorovné vzdálenosti l, viz 

obr. 3-1, podle vztahu: 

, ∆ ∆
,

                                   (10) 

Střední chyba určení naklonění je závislá na střední chybě určení poklesů ms a vodorovné 

vzdálenosti bodů l podle vztahu [12]: 

, √2      (11) 

Při určování naklonění vysokých staveb je svisle promítána osy stavby v různých 

výškových úrovních do půdorysu. Nejčastěji je používána metoda promítnutí významných 

bodů na stupnici popř. metoda protínání vpřed [12]. 

3.3.1 Promítnutí významných bodů na stupnici 

Při využití této metody jsou zvolené významné body promítány prostřednictvím 

teodolitu na stupnici, která je umístěna před stavbou, viz obr. 3-2. Odchylka osy stavby 

ve směru stupnice se vypočte jako: 

´ ´ ´ ´
      (12) 

kde:   D – vzdálenost stanoviska S1 od objektu 

         d – vzdálenost stupnice od objektu 

 

 

Obr. 3-2 Schematické zobrazení metody promítnutí významných bodů na stupnici [12] 
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Před měřením je umístěn teodolit na stanovisko S1 a stupnice popř. nivelační lať 

nebo pásmo před stavbu kolmo na záměrnou přímku. Pokud to situace umožňuje, je 

stanovisko S1 zvoleno v takové vzdálenosti, aby byl výškový úhel co nejmenší. Dochází 

tím k eliminaci přístrojových chyb. Při měření levého a pravého boku stavby se její osa 

určí jako průměr z těchto hodnot. Vyšší přesnost je dosažena měřením zvolených bodů 

v obou polohách dalekohledu. Hodnoty z první a druhé polohy se poté zprůměrují. 

Stanovisko S2 se zpravidla volí kolmo k prvnímu směru. Měření je pak provedeno 

obdobným způsobem [12]. 

Určení skutečného naklonění stavby se provádí většinou grafickým způsobem. 

Nejprve se ve vhodném měřítku vynesou směry stupnic a na ty pak vypočtené vektory v1 

a v2. Výsledný vektor posunu v je určen jako spojnice průsečíků vektorů a kolmic 

v koncových bodech těchto vektorů, viz obr 3-3 [12].  

 

Obr. 3-3 Schéma grafického určení výsledného vektoru posunu v [1] 

Naklonění je možné určit i početně na základě níže uvedených vztahů: 

                           (13) 

90°                 (14) 

                                          (15) 

             (16) 

              (17) 

kde:   α - úhel mezi vektory v1 a v2 

 δ - úhel mezi vektory v1 a v 

 ih – naklonění stavby 

 h – výškový rozdíl mezi měřenými horizonty  
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Střední chyba určení naklonění stavby mi je závislá na výšce stavby h a její střední chybě 

mh a dále na vektoru posunu stavby v a střední chybě jeho určení mv. Lze ji určit na základě 

vztahu [12]: 

                        (18) 

3.4 URČENÍ PŘETVOŘENÍ 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.5, podélné deformace se projevují jako stlačení nebo 

roztažení základové půdy. Pro posouzení působících sil se používá poměrné prodloužení 

nebo stlačení neboli poměrné vodorovné přetvoření v jednotkách [mm/m] nebo [‰]. 

Poměrné vodorovné přetvoření se vypočte jako podíl rozdílu změny vzdálenosti dvou 

zvolených bodů za dobu t vůči vzdálenosti původní [12]: 

10                                          (19) 

V případě, že je hodnota tε záporná, jedná se o stlačení, pokud je znaménko kladné, 

jde o roztažení. Poměrné vodorovné přetvoření lze určovat jak metodami přímými tak 

nepřímými. Nepřímý výpočet je založen na znalosti vodorovných posunů sousedních bodů. 

Přímý výpočet využívá přímého měření vzdálenosti dvou bodů pásmem, dálkoměrnými 

přístroji nebo přístroji měřícími délkové změny [12].   

Přesnost poměrného vodorovného přetvoření je možné určit na základě vztahu: 

√ 10                  (20) 

V případě, že je měřená vzdálenost stanovena se stejnou střední chybou, roste výsledná 

přesnost se zvětšující se vzdáleností mezi body. Při zvětšující se vzdálenosti mezi body 

však může docházet ke zkreslení skutečného přetvoření. Je třeba zajistit takovou 

vzdálenost bodů, kdy sečna nahrazující křivku přetvoření bude ještě v požadované 

přesnosti určení přetvoření [12].  

3.4.1     Měření délky pásmem 

Pro měření délek pásmem jsou používána komparovaná měřidla. Za účelem 

eliminace jeho prověšení se pásmo obvykle napíná silou 100 N. I poté však k průvěsu 
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dochází, pokud pásmo není umístěno přímo na podložce. Po napnutí se současně odečte 

hodnota pásma v počátečním i koncovém bodě. Z důvodu kontroly je třeba provést alespoň 

3 nezávislá měření, ze kterých je poté vytvořen aritmetický průměr. Měření bývá zatíženo 

chybami náhodného i systematického charakteru. Aby nedošlo k překročení přípustných 

odchylek, eliminuje se vliv zejména systematických chyb pomocí metodiky měření popř. 

početním způsobem. Mezi systematické chyby měření délek pásmem patří [2]: 

• nesprávná délka pásma 

• změna délky pásma vlivem teploty  

• chyba z protažení nebo průhybu pásma 

• chyba ze sklonu pásma  

• chyba z vybočení ze směru     
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4 VLIV DŮLNÍ ČINNOSTI NA POVRCHOVÉ OBJEKTY 

Důlní činnost nepříznivě ovlivňuje objekty umístěné na povrchu. Z tohoto důvodu 

začaly být zkoumány zákonitosti pohybů v nadloží, které vznikají vlivem dobývacích 

prací. Na základě těchto zákonitostí jsou pak navrhována opatření, která mají omezit nebo 

zcela odstranit vliv nepříznivých účinků dobývání na stavby. Opatření pro minimalizaci 

nepříznivých účinků jsou navrhována jak v projekční a stavební fázi výstavby objektů tak 

při plánování a realizaci důlní činnosti (volba technologií, pracovních postupů, apod.) [8].   

V případě obytných staveb se jejich ovlivnění účinky dobývání posuzuje na základě 

míry zajištění staveb proti těmto vlivům. U nezajištěných staveb lze předpokládat silné 

vlivy, které mohou vést až k jejich destrukci. U zajištěných staveb záleží na stupni 

ochrany. Čím vyšší stupeň ochrany bude, tím budou deformace stavby menší [8].   

Rozsah škod na objektech způsobených vlivem důlní činnosti se odvíjí od [8]: 

• rozsahu poklesové kotliny 

• mocnosti a hloubky uložení ložiska 

• rychlosti a způsobu dobývání ložiska 

• vlastností hornin v nadloží  

4.1 VLIV SVISLÝCH POHYBŮ 

Vlivem svislých pohybů se stavba naklání. Když se naklání jako celek, nevznikají 

žádné škody. V případě, že však v půdě vzniknou schodovité stupně, může dojít 

ke zborcení základové plochy a tím i k poškození stavby. Na obr. 4-1 je nezajištěná stavba 

umístěná na svahu poklesové kotliny, kde dochází k nestejným svislým pohybům povrchu. 

V důsledku působení tahových sil se v místech, kde je zdivo zeslabeno okenními otvory, 

vytvoří trhliny. Může také dojít k odklonění zdi „A“ stavby a díky tomu i k větším 

poškozením objektu [8][14].   
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Obr. 4-1 Vliv nestejně velkých poklesů základové půdy na stavbu [8] 

4.2 VLIV VODOROVNÝCH POHYBŮ 

Vodorovné pohyby neboli posuny vyvolávají vznik vodorovných deformací 

objektů, které se projevují jako roztažení vyvolané napětím v tahu nebo stlačení způsobené 

napětím v tlaku. V případě, že základy objektu nejsou odděleny od stěn kluznou spárou, 

viz obr. 4-2, přenáší se toto napětí do stěn a dochází k tvorbě trhlin. Prvky návrhu objektu, 

které se mohou nepříznivě projevit na deformaci, jsou např. pouze částečné podsklepení 

stavby, různé výškové úrovně základové spáry, členitý půdorys stavby, apod. Vliv 

vodorovných pohybů se projevuje na všech částech stavby od stavebních prvků 

až po rozvody. Působením těchto pohybů může dojít k jejich poškození, což může být 

velmi nebezpečné (únik plynu, vody, atd.) [8].       

 

4-2 Působící tlakové síly vlivem stlačení [8] 
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4.3 VLIV NAKLONĚNÍ 

Naklonění objektu vlivem tvaru poklesové kotliny nastává v místech, kde je křivost 

vzhledem k velikosti daného objektu zanedbatelná. Dochází zde ke vzniku složky napětí 

Ni, viz obr. 4-3, jejíž směr je rovnoběžný se základovou spárou. Vzniklé napětí je 

vyrovnáno třením na základové spáře. Pokud se koeficient tření ft bude pohybovat 

v obvyklých hodnotách (ft = 0,3-0,7), bude vliv naklonění na velikost vodorovných posunů 

minimální [8].   

 

4-3 Síly působící na základovou spáru vlivem naklonění [8] 

4.4 VLIV ZAKŘIVENÍ TERÉNU 

Na vznik deformací u obytných budov má vliv také zakřivení poklesové kotliny, 

díky kterému je stavba nerovnoměrně zatížená. Zakřivení terénu může být konkávní nebo 

konvexní jak je uvedeno na obr. 4-4. V případě konkávního zakřivení terénu působí 

největší část tíhy ve středu objektu. Krajní části stavby jsou odlehčeny a vlivem působení 

tahových sil dochází ke vzniku trhlin od shora dolů směrem ke středu. V situaci, kdy se 

stavba nachází na konvexně zakřiveném terénu, jsou naopak zatíženy okrajové zdi 

a střední část objektu je odlehčena. Působením tlakových sil vznikají trhliny od zdola 

nahoru směrem ke středu [8].    
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Obr. 4-4 Vliv konkávního a konvexního zakřivení základové půdy na stavbu [8] 

4.5 OCHRANA STAVEB PŘED ÚČINKY DŮLNÍ ČINNOSTI 

• dilatační spáry – stavby se pomocí dilatačních spár rozdělí do úseků, které se 

navzájem nedotýkají.  

• úprava provozu v dole – návrh ochranného pilíře, postup porubů ve stejném směru, 

apod. 

• vhodná konstrukce stavby  

• vhodný situační a dispoziční návrh stavby [14] 

Návrh situačního a dispozičního řešení stavby a její konstrukce se odvíjí podle 

očekávaných deformací povrchu (druh, směr, velikost) a podle druhu, tvaru a velikosti 

stavby. Rozlišují se tři stupně zajištění [14]: 

• 1. stupeň – zesílení konstrukčních prvků. Nejčastěji ve formě ztužujícího věnce 

pro zpevnění zdiva a dilatačních spár. 

• 2. stupeň – použití zvláštních konstrukcí např. základový rošt, základová deska, 

skeletová konstrukce, apod. 

• 3. stupeň – uložení na jednu nebo dvě plochy popř. na tři body  
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5  NEPRAVÉ DŮLNÍ ŠKODY  

Jedná se o škody na objektech, které nevznikly na základě vlivu důlní činnosti. Tato 

problematika je důležitá zejména z hlediska sporů o náhradu škod. V některých případech 

nemusí dojít k poškození objektu vlivem důlní činnosti, i když se stavba nachází v oblasti 

důlního revíru, ale může k němu dojít v důsledku jiných vlivů. Může se jednat o pozvolné 

i náhlé pohyby půdy přirozeného původu nebo vyvolané umělým zásahem [8].       

5.1 PODZEMNÍ A POVRCHOVÁ VODA 

Podzemní a povrchová voda může na objektech vyvolat škody, které se projeví jako 

důsledek namáhání v tlaku nebo v tahu tzn. trhlinami, v extrémním případě může dojít 

i k jejich zřícení. Podzemní a povrchová voda může působit na objekty třemi způsoby 

a to [8][14]:  

• mechanicky – vyplavováním písku nebo hlíny z podzemních ložisek, kde dojde 

k pohybu na základě pohybu spodních vod. 

• chemicky – díky chemickému složení tzv. agresivních (měkkých) vod může jejich 

působením dojít k rozrušování cementu, malty, kovů, zdiva základů apod. a tím 

k narušení stability objektů 

• fyzikálně – promrzání základové půdy, kdy se vlivem přeměny vody v led zvětší její 

objem a u soudržných zemin dojde k nadzvednutí povrchu nebo střídavé 

zavlažování a vysoušení půdy. Díky změnám v objemu půdy dochází k vertikálním 

pohybům, což má za následek poškození objektů.        

5.2 SVAHOVÉ POHYBY A SESUVY 

Na mírně ukloněných svazích může docházet k svahovým pohybům. K těm dochází 

např. při snížení soudržnosti půdy vlivem zamokření. Zemina se tak stane kluznou 

plochou. Pokud je podloží zatíženo nad únosnou mez, dochází k pohybům vlivem 

vytlačování měkkého podloží. Jedná se o pomalé pohyby, které způsobují poškození 

staveb. Sesuvy půdy nastávají v případě, že dojde k náhlému porušení rovnováhy 

ve svrchních vrstvách zeminy. Sesuvy mohou nastat např. vlivem eroze, podemletí svahů 

v blízkosti řek, náhlých přetížení, mechanických změn, otřesů od dopravy, atd. [8] 
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6 HISTORIE MĚŘENÝCH KOSTELŮ 

Za účelem seznámení se s problematikou a rozsahem, jakým jsou zaměřované 

kostely ovlivněny zejména v důsledku dobývacích prací, byly nejprve zjištěny 

nejdůležitější informace týkající se jejich historického vývoje.  

6.1 KOSTEL SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ 

V ORLOVÉ 

 Kostel se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Orlová ležícím v okrese 

Karviná, viz obr. 6-1 a 6-2. Jedná se o kostel postavený ve stylu romantického klasicismu 

z roku 1862, který je postaven v části Orlová – Město neboli staré Orlové. Kostel se 

nachází v oblasti s aktivní důlní činností, v důsledku čehož se na něm od začátku 20. století 

projevují poškození vzniklé vlivem poddolování [5].  

 

    Obr. 6-1 Poloha kostela Slezské církve      Obr. 6-2 Ortofoto kostela Slezské církve  
            evangelické a. v. [9]                 evangelické a. v. [9] 

Vzhledem k tomu, že kostel nebyl stavebně přizpůsoben vlivům působícím 

v důsledku důlní činnosti, musel být v minulosti poměrně často opravován. Jedny 

z prvních škod způsobené hornickou činnosti se na kostele a farní budově objevily r. 1910. 

S narůstající intenzitou hornické činnosti se rozrůstaly i vzniklé škody a r. 1950 muselo být 

přistoupeno k první opravě kostela. Další opravy pak proběhly roku 1958 a 1970. 

V důsledku zhoršujícího se stavebně technického stavu kostela byla roku 1980 zahájena 

jeho generální oprava. Bylo třeba zabezpečit trhliny v obvodovém zdivu a v klenbách. 

Kostel byl vyztužen ocelovými obručemi a nosníky [5].   
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        Obr. 6-3 Historická fotografie kostela         Obr. 6-4 Kostel Slezské církve   
             Slezské církve evangelické a. v. [1]                evangelické a. v. v současnosti 

O dvacet let později byl stavebně technický stav kostela opět kritický. Hrozilo 

zřícení klenby a statické zabezpečení bylo nefunkční. V roce 2004 tak byl kostel uzavřen 

a roku 2005 se přistoupilo k další generální opravě. V současnosti je stav poměrně 

stabilizovaný, přesto se na kostele stále projevují vlivy doznívajících i probíhající důlní 

činnosti [5].    

6.2 KOSTEL SV. PETRA Z ALKANTARY 

Barokní kostel sv. Petra z Alkantary se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese 

Karviná. Spadá do oblasti městské části Karviná – Doly, viz obr. 6-5 a 6-6. I přes 

historickou hodnotu kostela leží jeho dnešní význam v nedávné minulosti, kdy zejména 

působením důlních vlivů došlo k jeho výraznému poklesu a naklonění. Díky této 

skutečnosti se stal vyhledávanou památkou [13].       

 

Obr. 6-5 Poloha kostela sv. Petra z Alkantary[4]Obr. 6-6 Ortofoto kostela sv. Petra z Alkantary[4] 
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Kostel byl postaven roku 1736 v centru tehdejšího města Karvinná. Město bylo 

významné díky těžbě uhlí, která stála nejen za jeho průmyslovým ale i celkovým 

rozvojem. Díky tomu se v Karvinné nacházely hornické kolonie, výstavní domy, zámek 

s parkem, dva kostely, školy, úřady, pivovar a další zařízení kulturního i sportovního 

zaměření. Dnes stojí kostel osamoceně na břehu malého rybníka. Tehdejší město Karvinná 

zaniklo v důsledku těžební činnosti a do současnosti se z něj dochovalo pouze několik 

staveb [13]. 

 

       Obr. 6-7 Historická fotografie kostela  Obr. 6-8 Kostel sv. Petra z Alkantary v současnosti 
          sv. Petra z Alkantary [11]   

Důlní činnost v oblasti dnešní Karviné – Doly byla započata v roce 1874 a probíhá 

dodnes. Pod kostelem bylo vytěženo 27 slojí o mocnosti 46,82 metrů. V 90. letech 20. 

století hrozilo kostelu zřícení, a tak měl být odstraněn. V letech 1994-1995 však došlo 

k jeho generální opravě a objekt se tak zachoval dodnes. Dle dochovaných informací klesla 

půda pod objektem o více než 37 metrů a vlivem poklesů došlo k vychýlení jeho svislé osy 

o 6,8°. Díky tomu je také někdy nazýván „česká Pisa“ a jako nejšikmější kostel v Česku je 

zapsán v České knize rekordů a kuriozit [13].   
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7 MĚŘICKÉ PRÁCE 

Před samotným zahájením měřických prací byla nejprve provedena rekognoskace 

terénu za účasti vedoucího práce Ing. Václava Mikulenky, Ph.D. Během rekognoskace 

byly zadány výchozí nivelační body a zvolena vhodná trasa pro měření nivelačních pořadů. 

Dále byly zadány body pozorovacích stanic kostelů. Z důvodu průběžného sledování 

pohybů a deformací kostelů proběhly měřické práce ve dvou etapách a to na podzim roku 

2013 a na jaře roku 2014. 

7.1 KOSTEL SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ 

V ORLOVÉ 

Kostel leží na ulici Petra Cingra v části Orlová – Město, v katastrálním území 

Orlová, na pozemku p. č. 1798. Měření bylo realizováno ve dvou etapách. První etapa 

proběhla na podzim ve dnech 16., 17. a 31.11.2013. Druhá etapa byla realizována na jaře 

ve dnech 4.-7.4.2014. 

Pozorovací stanice na kostele je tvořena 16 body, viz obr. 7-1. V obvodovém zdivu 

kostela jsou navrtány roxory chráněné šroubem, do kterých je možné zašroubovat speciální 

kulové šrouby nahrazující nivelační značky. 

 

Obr. 7-1 Body pozorovací stanice na kostele Slezské církve evangelické a. v. v Orlové 
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Obr. 7-2 Bod pozorovací stanice na kostele v Orlové 

První etapa měřických prací probíhala v době, kdy byla na kostele prováděna 

rekonstrukce zastřešení. Díky přítomnosti lešení, viz obr. 7-3 byly měřické práce značně 

ztíženy a některé z hodnot nemohly být naměřeny. V dubnu roku 2014 již bylo lešení 

odstraněno a bylo tak provedeno kompletní měření požadovaných hodnot.   

 

Obr. 7-3 Rekonstrukce střechy kostela v Orlové během 1. etapy měření 
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7.1.1 Určení poklesů 

Aby bylo možné stanovit pokles kostela, byly body pozorovací stanice na kostele 

výškově připojeny metodou přesné nivelace na výškové bodové pole, které je pravidelně 

ověřováno zaměstnanci Dolu Karviná. Nivelační pořad byl připojen na bod Ge6-23 

na Starém náměstí. Jedná se o čepovou značku umístěnou na budově městské polikliniky 

č. p. 91. Výškové připojení pozorovací stanice na kostele mělo být realizováno bodem 

Ge7-21, ten byl však během rekonstrukce kostela zabetonován. Z tohoto důvodu byla 

pozorovací stanice výškově připojena bodem č. K1. 

Nivelační pořad byl měřen tam a zpět a jeho délka byla 0,86 km. Byl rozdělen 

na dva nivelační oddíly a to oddíl od bodu Ge6-23 po bod Ge6-20.1 o délce 0,4 km a oddíl 

od bodu Ge6-20.1 po bod č. K1 umístěný na kostele o délce 0,46 km. Bod Ge6-20.1 je 

čepová nivelační značka umístěná na budově č. p. 1174. Výšky bodů byly sděleny 

zaměstnanci Dolu Karviná, viz tab. 7-1, kteří tyto body udržují a pravidelně měří. Poslední 

ověření výšek bodů proběhlo v říjnu roku 2013. 

Tab. 7-1 Přehled nadmořských výšek výchozích bodů Ge6-23 a Ge6-20.1 

Nadmořské výšky bodů [m] 
Bod V/2010 X/2010 IV/2011 X/2011 IV/2012 IX/2012 V/2013 X/2013 

Ge6-23 225,9956 225,9956 226,002 225,9923 225,9908 225,9893 neměř. 225,9835 
Ge6-20.1 234,5265 234,5158 234,5224 234,513 234,5119 234,5072 neměř. 234,5024 

Pro měření byl použit digitální nivelační přístroj Leica DNA 03, v. č. 723289, 

stativ, dvě latě s kódovým čtením a dvě nivelační podložky. Vzdálenosti byly rozměřovány 

pásmem. 

Naměřené hodnoty byly ukládány do paměti nivelačního přístroje a po skončení 

měření byly zpracovány prostřednictvím programu Microsoft Excel. Zde byly vypočítány 

výšky jednotlivých bodů pozorovací stanice, poklesy těchto bodů za daná období dle (3) 

a přesnosti měřených nivelačních pořadů, viz tab. 7-2 a tab. 7-3. Nivelační zápisníky 

připojovacího měření a nivelačního měření pozorovací stanice kostela jsou umístěny 

v přílohách č. 1 – 4. Přesnost měření byla vyhodnocena na základě vztahů uvedených 

v kapitole 3.1. Při vyhodnocování nivelačního pořadu bylo zjišťováno, zda rozdíl měření 

tam a zpět nepřekročil mezní odchylku ∆v, která byla určena na základě vztahu: 
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∆ 5√                (21) 

kde: L - délka nivelačního oddílu 

Tab. 7-2 Vyhodnocení přesnosti připojovacího nivelačního pořadu v Orlové - 1. etapa 

Bod hTam [m] hZpět [m] d [mm] dd [mm2] s [km] dd/s ∆v [mm] 

Ge6-23-Ge6-20.1 8,4226 -8,4227 0,1 0,01 0,40 0,03 2,7 

Ge6-20.1-K1 28,2742 -28,2740 0,2 0,04 0,46 0,09 3,0 

∑ 36,6968 -36,6967 0,3 0,05 0,86 0,11 5,7 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace m0 dle (6): 

 . 0,11 0,12 /   

Tab. 7-3 Vyhodnocení přesnosti připojovacího nivelačního pořadu v Orlové - 2. etapa 

Bod hTam [m] hZpět [m] d [mm] dd [mm2] s [km] dd/s ∆v [mm] 

Ge6-23-Ge6-20.1 8,5209 -8,5215 -0,6 0,36 0,38 0,95 2,6 

Ge6-20.1-K1 28,2692 -28,2676 1,6 2,56 0,46 5,57 3,0 

∑ 36,7901 -36,7891 1,0 2,92 0,84 6,51 5,6 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace m0 dle (6): 

 . 6,51 0,90 /   

Maximální střední kilometrová chyba pro metodu PN IV. řádu dle Tab. 3-1: 

1,00 ,
√ 2, 25 /    

Vzhledem k výsledkům provedených výpočtů lze konstatovat, že měření splňuje 

požadavky na zadanou přesnost v rámci mezních odchylek a je proto vyhovující. 

 Body pozorovací stanice na kostele byly zaměřeny metodou PN, některé z těchto 

bodů pak byly měřeny bočně. Nivelační pořad o délce 0,13 km byl realizován jako 

uzavřený, výchozím a zároveň koncovým bodem byl bod č. K1. Celkem bylo zaměřeno 16 

bodů pozorovací stanice, viz obr. 7-1. Vyhodnocení přesnosti měření je uvedeno v tab. 7-4. 

Nadmořské výšky a poklesy bodů za obě etapy jsou uvedeny v tabulce 7-5.   



Bc. Šárka Chrástová: Měření a vyhodnocení posunů a přetvoření historických objektů 

2014  36 

 

Tab. 7-4 Vyhodnocení přesnosti nivelačního měření pozorovací stanice kostela v Orlové 

 
∆H [m] h [m] ∆h [mm] s [km] ∆v [mm] zhodnocení 

1. etapa 0,0000 -0,0004 0,4 0,13 1,30 ∆h < ∆v 

2. etapa 0,0000 -0,0004 0,4 0,13 1,30 ∆h < ∆v 

Tab. 7-5 Nadmořské výšky a poklesy bodů pozorovací stanice kostela v Orlové 

nadmořská výška bodu h [m] pokles bodu s [mm] 

Bod V.06 III.13 XI.13 IV.14 III.13-XI.13 XI.13-IV.14 V.06-IV.14 
1 262,956 262,794 262,778 262,773 -17 -4 -183 

2 263,020 262,855 262,839 262,835 -17 -4 -185 

3 263,077 262,912 262,895 262,891 -17 -4 -186 

4 263,127 262,962 262,942 262,940 -20 -2 -187 

5 263,417 263,252 263,234 263,230 -19 -3 -187 

6 263,472 263,306 263,289 263,287 -17 -3 -185 

7 263,440 263,274 263,257 263,253 -17 -4 -187 

8 263,350 263,186 263,170 263,166 -16 -4 -184 

9 263,302 263,141 263,124 263,118 -17 -6 -184 

10 263,110 262,951 262,934 262,930 -17 -4 -180 

11 263,130 262,969 262,954 262,949 -15 -5 -181 

12 263,038 262,881 262,864 262,860 -17 -4 -178 

13 262,817 262,657 262,640 262,636 -17 -4 -181 

14 262,797 262,641 262,624 262,619 -17 -5 -178 

15 262,768 262,611 262,595 262,591 -16 -4 -177 

16 262,787 262,628 262,610 262,607 -18 -3 -180 

Průměr -17 -4 -183 

Poklesy bodů byly určovány za tři období a to III.13 – XI.13, XI.13 – IV.14 

a V.06 – IV.14. Z naměřených hodnot vyplývá, že poklesy všech 16 bodů pozorovací 

stanice jsou poměrně rovnoměrné. Za období III.13 – XI.13 byla průměrná hodnota 

poklesů -17 mm. Největší pokles -20 mm nastal na bodě č. 4, naopak nejmenší pokles -15 

mm nastal na bodě č. 11. V období XI.13 – IV.14 byla průměrná hodnota poklesů –4 mm. 

Největší pokles za toto období byl zaznamenán na bodě č. 9 v hodnotě -6 mm, nejmenší 

na bodě č. 4 o velikosti -2 mm. Průměrný pokles za období V.06 – IV.14 dosahuje -183 

mm. K největšímu poklesu pak došlo současně na bodech č. 4, 5 a 7 v hodnotě -187 mm, 

nejmenší pokles o velikosti -177 mm nastal na bodě č. 15. Na základě naměřených hodnot 
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1 až 7-3 jsou zobrazeny poklesy bodů v jednotlivých období
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 pozorovací stanice, jehož hodnota je -21 

jednotlivých obdobích.  
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elem vyhodnocení poměrného vodorovného přetvoření na kostele v

ena vzdálenost mezi sousedními body pozorovací stanice ocelovým pásmem. 

Pásmo bylo napínáno pomocí siloměru silou 100 N. Zároveň byla m

pásma, aby bylo možné zavést opravu měřených délek ze změny 

 

koeficient roztažnosti (pro ocel 1,15.10-5) 

ená délka 

ěřidla v době měření 

ěřidla v době kalibrace 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pokles bodů za vybraná období

ření historických objektů 
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 pozorovací stanice kostela v Orlové za vybraná období 

rného vodorovného přetvoření je 

ení nebo roztažení. Při jeho určování je 

ěřidlem v čase t a t0. Velikost 

ř ření na kostele v Orlové 

ena vzdálenost mezi sousedními body pozorovací stanice ocelovým pásmem. 

ň byla měřena teplota stuhy 

 teploty měřidla podle 

       (22) 

15 16

XI.13-IV.14

III.13-XI.13

V.06-IV.14
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 Teplota stuhy pásma v době měření t byla měřena elektronickým teploměrem. 

Při první etapě měření dosahovala +2,0°C, v druhé etapě měření byla tato teplota +13,5°C. 

Teplota stuhy pásma při komparaci t0 byla +20,0°C.  

Vzdálenost mezi body byla měřena třikrát a následně byl z těchto hodnot vypočten 

aritmetický průměr. Výsledné vzdálenosti včetně měřených hodnot a oprav ze změny 

teploty jsou uvedeny v tabulce 7-6 pro první etapu měření a 7-7 pro druhou etapu měření. 

Současně s určováním poměrného vodorovného přetvoření byly zjištěny i změny 

vzdálenosti mezi body. Vypočtené hodnoty změn vzdáleností a poměrných vodorovných 

přetvoření jsou uvedeny v tabulkách 7-8 a 7-9.  

Tab. 7-6 Naměřené vzdálenosti mezi body pozorovací stanice kostela v Orlové - 1. etapa 

Vzdálenosti naměřené v 1. etapě 

vzdálenost 
mezi body 

1. měření 
[m] 

2. měření 
[m] 

3. měření 
[m] 

arit. průměr 
[m] 

oprava z teploty 
∆st [m] 

výsledná 
vzdálenost [m] 

3-4 6,360 6,360 6,360 6,360 -0,001 6,359 
4-5 18,268 18,269 18,268 18,268 -0,004 18,265 
5-6 6,412 6,412 6,412 6,412 -0,001 6,411 
8-9 2,845 2,846 2,846 2,846 -0,001 2,845 

11-12 6,411 6,410 6,410 6,410 -0,001 6,409 
12-13 18,297 18,296 18,296 18,296 -0,004 18,293 
13-14 6,352 6,352 6,352 6,352 -0,001 6,351 
16-1 4,636 4,637 4,637 4,637 -0,001 4,636 

Tab. 7-7 Naměřené vzdálenosti mezi body pozorovací stanice kostela v Orlové - 2. etapa 

Vzdálenosti naměřené v 2. etapě 

vzdálenost 
mezi body 

1. měření 
[m] 

2. měření 
[m] 

3. měření 
[m] 

arit. průměr 
[m] 

oprava z teploty 
∆st [m] 

výsledná 
vzdálenost [m] 

3-4 6,357 6,356 6,356 6,356 0,000 6,356 
4-5 18,265 18,264 18,263 18,264 -0,001 18,263 
5-6 6,412 6,411 6,412 6,412 0,000 6,411 
8-9 2,846 2,846 2,845 2,846 0,000 2,845 

11-12 6,410 6,409 6,409 6,409 0,000 6,409 
12-13 18,292 18,291 18,292 18,292 -0,001 18,290 
13-14 6,352 6,352 6,353 6,352 0,000 6,352 
16-1 4,635 4,636 4,635 4,635 0,000 4,635 
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Tab. 7-8 Vzdálenost 

vzdál. 
mezi 
body 

vzdálenost

V.06 III.13

3-4 6,361 6,352

4-5 18,266 18,260

5-6 6,410 6,408

8-9 2,845 2,845

11-12 6,413 6,408

12-13 18,296 18,291

13-14 6,350 6,350

16-1 4,626 4,638

Tab. 7-9 Vzdálenost mezi body a pom
v Orlové 

vzdál. 
mezi 
body 

vzdálenost

V.06 III.13

3-4 6,361 6,352

4-5 18,266 18,260

5-6 6,410 6,408

8-9 2,845 2,845

11-12 6,413 6,408

12-13 18,296 18,291

13-14 6,350 6,350

16-1 4,626 4,638

Graf 7-4 Přetvoření mezi body pozorova
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Bc. Šárka Chrástová: Měření a vyhodnocení posunů a přetvoření historických objekt

Vzdálenost a změna vzdálenosti mezi body pozorovací stanice kostela

álenost d [m] změna vzdálenosti

III.13 XI.13 IV.14 III.13-XI.13 XI.13-IV.14 

6,352 6,359 6,356 7 -3 
18,260 18,265 18,263 5 -2 
6,408 6,411 6,411 3 1 
2,845 2,845 2,845 0 0 
6,408 6,409 6,409 1 0 

18,291 18,293 18,290 2 -2 
6,350 6,351 6,352 1 1 
4,638 4,636 4,635 -2 -1 

Vzdálenost mezi body a poměrné vodorovné přetvoření bodů pozorovací stanice kostela 

vzdálenost d [m] poměrné vodorovné př
III.13 XI.13 IV.14 III.13-XI.13 XI.13-IV.14 

6,352 6,359 6,356 1,05 -0,44 
18,260 18,265 18,263 0,25 -0,10 
6,408 6,411 6,411 0,42 0,08 
2,845 2,845 2,845 0,03 0,13 
6,408 6,409 6,409 0,16 -0,02 

18,291 18,293 18,290 0,08 -0,12 
6,350 6,351 6,352 0,11 0,18 
4,638 4,636 4,635 -0,49 -0,16 

ření mezi body pozorovací stanice kostela v Orlové za období XI.13

4-5 5-6 8-9 11-12 12-13

Poměrné vodorovné přetvoření za období 
XI.13 - IV.14

ření historických objektů 
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ice kostela v Orlové 

na vzdálenosti v [mm] 
V.06-XI.13 V.06-IV.14 

-2 -5 
-1 -3 
1 1 
0 0 
-4 -4 
-3 -6 
1 2 

10 9 

ů pozorovací stanice kostela 

rné vodorovné přetvoření ε [mm/m] 
V.06-XI.13 V.06-IV.14 

-0,36 -0,81 
-0,08 -0,18 
0,10 0,19 
0,03 0,16 
-0,62 -0,65 
-0,19 -0,31 
0,11 0,29 
2,10 1,94 

 

cí stanice kostela v Orlové za období XI.13-IV.14 

13-14 16-1

ení za období 
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Graf 7-5 Přetvoření mezi body pozorovací stanice kostela v Orlové za období V.06

Obr. 7-4 Vodorovné
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ření mezi body pozorovací stanice kostela v Orlové za období V.06

Vodorovné přetvoření mezi body pozorovací stanice za období V.06

4-5 5-6 8-9 11-12 12-13 13-14 16

Poměrné vodorovné přetvoření za období 
V.06 - IV.14

ření historických objektů 
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Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že k největšímu stlačení mezi 1. 

a 2. etapou měření došlo mezi body č. 13 a 14 pozorovací stanice a to +0,18 mm/m. 

K největšímu roztažení o hodnotě -44 mm/m došlo mezi body č. 3 a 4. Za celé sledované 

období V.06 – IV.14 nastalo největší stlačení mezi body č. 1 a 6 +1,94 mm/m a největší 

roztažení mezi body č. 3 a 4 -0,81 mm/m.  

V případě posuzování objektu podle dosahovaných hodnot poměrného 

vodorovného přetvoření dle normy ČSN 730039 – Navrhování objektů na poddolovaném 

území, by objekt spadal do staveniště IV. skupiny. V této skupině dosahuje poměrné 

vodorovné přetvoření hodnoty v rozmezí 1-3 mm/m.  

7.1.3 Určení naklonění stavby 

Naklonění kostela bylo určováno metodou promítnutí významných bodů 

na stupnici, jak bylo popsáno v kapitole 3.3.1. Měřeny byly čtyři hrany kostela, viz schéma 

na obr. 7-5. Každá z těchto hran byla měřena ze dvou stanovisek, která na sebe byla 

navzájem kolmá (α = 100g). Na každé hraně byly promítány vždy dva body v různých 

horizontech. Pro výpočet bylo třeba měřit také vodorovnou vzdálenost stanoviska 

a stupnice od měřené hrany budovy. Měření bylo realizováno prostřednictvím přístroje 

Leica TCR 307 a pásma.  

Z naměřených hodnot byly dle vztahů (13) – (17) určeny souřadnice vektoru 

naklonění Xv, Yv a následně velikost vektoru v, dále směr naklonění δ a hodnota naklonění 

ih. Aby bylo možné určit výšku h mezi horizonty, byly měřeny zenitové úhly vždy v obou 

polohách dalekohledu, výška h byla vypočítána trigonometricky. Zápisníky zenitových 

úhlů jsou umístěny v příloze č. 5.     
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Obr. 7-5 Stanoviska pro určování naklonění kostela v Orlové 

Tab. 7-10 Hodnoty čtení bodů promítnutých na stupnici v Orlové - 1. etapa 

stan. 
čtení 1. horizont čtení 2. horizont 

D [m] d [m] 
I. Poloha II. Poloha průměr I. Poloha II. Poloha průměr 

1.1 1062 1063 1063 982 982 982 17,317 1,730 
1.2 1034 1036 1035 934 936 935 15,820 1,960 
2.1 1039 1040 1040 951 949 950 13,590 2,000 
2.2 788 789 789 986 986 986 21,740 2,002 
3.1 808 805 807 896 895 896 13,695 2,263 
3.2 609 610 610 767 766 767 13,655 1,438 
4.1 689 688 689 834 834 834 11,975 1,905 
4.2 1501 1499 1500 1311 1311 1311 11,585 1,459 

Tab. 7-11 Hodnoty čtení bodů promítnutých na stupnici v Orlové - 2. etapa 

stan. 
čtení 1. horizont čtení 2. horizont 

D [m] d [m] 
I. Poloha II. Poloha průměr I. Poloha II. Poloha průměr 

1.1 680 681 681 596 596 596 20,691 1,892 
1.2 407 407 407 309 309 309 18,498 2,006 
2.1 651 651 651 559 559 559 13,256 1,404 
2.2 456 458 457 653 653 653 19,996 2,056 
3.1 337 337 337 444 443 444 20,680 1,284 
3.2 266 266 266 431 431 431 23,576 1,571 
4.1 425 425 425 587 587 587 22,150 1,477 
4.2 635 635 635 452 453 453 11,847 1,518 
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Tab. 7-12 

Hrana Datum Y

1 

VI.06 
X.12 
III.13 

XI.13 
IV.14 

2 

VI.06 
X.12 
III.13 

XI.13 
IV.14 

3 

VI.06 
X.12 
III.13 

XI.13 
IV.14 

4 

VI.06 
X.12 
III.13 

XI.13 
IV.14 
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Bc. Šárka Chrástová: Měření a vyhodnocení posunů a přetvoření historických objekt

 Naklonění hran kostela v Orlové za období VI.06 

Yv [mm] Xv [mm] v [mm] Směrník 
δ [grad] 

219 186 287 55 
200 86 218 74 
194 95 216 71 
114 89 145 58 
110 93 144 55 
245 240 343 51 
222 110 248 71 
219 114 247 69 
218 105 242 71 
218 103 241 72 
231 240 333 49 
177 128 218 60 
179 122 217 62 
175 107 205 65 
177 114 211 64 
270 250 368 52 
208 166 266 57 
210 165 267 58 
216 173 277 57 
209 174 272 56 

Graf 7-6 Naklonění hran kostela v Orlové k IV.14 

2 3

Naklonění hran kostela k IV. 2014

ření historických objektů 
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ní hran kostela v Orlové za období VI.06 - IV.14 

h [m] ih [mm/m] 

8,85 32,5 
8,62 25,3 
8,65 25,0 
9,87 14,7 
8,79 16,4 
8,80 39,0 
8,45 29,3 
8,42 29,3 
9,88 24,5 
9,23 26,1 
8,82 37,8 
9,08 24,0 
9,06 24,0 
9,59 21,4 
8,88 23,7 
8,80 41,8 
8,41 31,7 
8,42 31,7 
9,47 29,2 
8,82 30,8 

 

 

4
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Obr. 7-6 Grafické znázornění naklonění hran kostela v Orlové 

Z naměřených hodnot vyplývá, že po první i druhé etapě měření je nejvíce 

nakloněna hrana č. 4 a to o 29,2 mm/m v listopadu 2013 a o 30,8 mm/m v dubnu 2014. 

Nejméně je pak nakloněna hrana č. 1 a to o 14,7 mm/m v listopadu 2013 a o 16,4 mm/m 

v dubnu 2014. Změny naklonění od roku 2006 jsou zřejmé z výše uvedené tabulky. 

Na základě srovnání s hodnotami uvedenými v ČSN 73 0039 tato hodnota spadá 

do staveniště I. skupiny (ih ≥ 10 mm/m). V této skupině hrozí riziko výskytu mimořádných 

účinků důlní činnosti a stupňovitých zlomů terénu.  

7.2 KOSTEL SV. PETRA Z ALKANTARY V KARVINÉ – DOLY 

Kostel sv. Petra z Alkantary se nachází v obci Karviná – Doly v katastrálním území 

Karviná – Doly na pozemku p. č. 511. Měření proběhlo ve dvou etapách. První etapa se 

konala na podzim ve dnech 29.-31.11.2013. Druhá etapa měřická etapa se konala na jaře 

ve dnech 4.-7.4.2014.  

Pozorovací stanice na kostele je tvořena 18 body, viz obr. 7-7, které jsou 

stabilizovány čepovými značkami v obvodovém zdivu kostela. Body jsou označeny čísly 

v rozmezí hodnot 11 - 28. Bod č. 22 byl v průběhu posledních oprav kostela zadělán 

okapovou rourou a z tohoto důvodu nemohl být při měření využit.  
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Obr. 7-7 Body pozorovací stanice na kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné-Doly 

7.2.1 Určení poklesů 

Aby bylo možné stanovit poklesy bodů pozorovací stanice kostela, byla stanice 

výškově připojena metodou přesné nivelace na body výškového bodového pole, které 

pravidelně udržují a zaměřují zaměstnanci Dolu Karviná. Výchozím bodem nivelačního 

pořadu byl nivelační bod č. 517, který je umístěn v blízkosti závodu ČSA Dolu Karviná. 

Jedná se o šroub na kovové mostní konstrukci, viz obr. 7-8. Pozorovací stanice kostela 

byla výškově připojena bodem č. 111, který se nachází na podrovnávce západní strany 

kostela těsně nad zemí.     

 

Obr. 7-8 Nivelační bod č. 517 
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Nivelační pořad o celkové délce 2,05 km byl měřen tam a zpět. Byl rozdělen 

na čtyři nivelační oddíly a to oddíl 517- 8.1, 8.1 - P1, P1- P2 a P2 - 111. Bod 8.1 je 

hřebová nivelační značka umístěná v chodníku na křižovatce silnic u závodu ČSA. Jedná 

se o nivelační bod, který je průběžně udržován a měřen zaměstnanci Dolu Karviná. Body 

P1 a P2 jsou pomocné body, které byly stabilizovány měřickým hřebem. Nadmořské výšky 

bodů 517 a 8.1 byly naposledy ověřovány v říjnu roku 2013, viz tabulka 7-13.  

Tab. 7-13 Přehled nadmořských výšek výchozích bodů 517 a 8.1 

Nadmořské výšky bodů [m] 
Bod V/2010 X/2010 IV/2011 X/2011 IV/2012 IX/2012 V/2013 X/2013 
517 228,9916 228,9934 228,9948 228,9921 228,9922 228,992 228,987 228,9864 
8.1 237,3084 237,312 237,3121 237,3067 237,3056 237,3033 237,2947 237,2942 

 Pro měřické práce byl použit digitální nivelační přístroj Leica DNA 03, v. č. 

723289, dvě latě s kódovým čtením, stativ a dvě nivelační podložky. Vzdálenosti mezi 

záměrami byly rozměřovány pásmem.    

Data byla v průběhu měření ukládána do interní paměti nivelačního přístroje 

a po měření byla zpracována ve výpočetním programu Microsoft Excel. Nejprve byly 

vypočítány výšky jednotlivých bodů, následně byly určeny poklesy bodů pozorovací 

stanice dle vztahu (3) a přesnost měřených nivelačních pořadů pro obě etapy měření, viz 

tabulka 7-14 pro první etapu měření a tabulka 7-15 pro druhou etapu měření. Zápisníky 

připojovacího nivelačního pořadu a nivelačního měření pozorovací stanice kostela jsou 

umístěny v příloze č. 6 – 9. Přesnost měření byla určena na základě vztahů uvedených 

v kapitole 3.1. Bylo třeba zjistit, zda rozdíl v měření tam a zpět v rámci nivelačních oddílů 

nepřekročil mezní odchylku ∆v, určenou dle (21). 

Tab. 7-14 Vyhodnocení přesnosti připojovacího nivelačního pořadu v Karviné – Doly - 1. etapa 

Bod hTam [m] hZpět [m] d [mm] dd [mm2] s [km] dd/s ∆v [mm] 

517-8.1 8,3067 -8,3066 0,1 0,01 0,38 0,03 2,6 

8.1-P1 -9,0881 9,0888 0,7 0,49 0,75 0,65 4,1 

P1-P2 12,6616 -12,6608 0,8 0,64 0,46 1,39 3,0 

P2-111 -10,6161 10,6180 1,9 3,61 0,46 7,85 3,0 

∑ 1,2641 -1,2606 3,5 4,75 2,05 9,92 12,7 
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Střední kilometrová chyba dvojí nivelace m0 dle (6): 

 . 9,92 0,79 /    

Tab. 7-15 Vyhodnocení přesnosti připojovacího nivelačního pořadu v Karviné – Doly - 2. etapa 

 Bod hTam [m] hZpět [m] d [mm] dd [mm2] s [km] dd/s ∆v [mm] 

517-8.1 8,3052 -8,3045 0,7 0,49 0,38 1,29 2,6 

8.1-P1 -9,3481 9,3485 0,4 0,16 0,76 0,21 4,2 

P1-P2 11,4271 -11,4269 0,2 0,04 0,47 0,09 3,0 

P2-111 -9,1246 9,1267 2,1 4,41 0,44 10,02 2,9 

∑ 1,2596 -1,2562 3,4 5,1 2,05 11,61 12,7 

Střední kilometrová chyba dvojí nivelace m0 dle (6): 

 . 11,61 0,85 /   

Maximální střední kilometrová chyba pro metodu PN IV. řádu dle Tab. 3-1: 

1,00 ,
√ 1,89 /    

Na základě výsledků provedených výpočtů lze konstatovat, že měření splňují požadavky 

na přesnost v rámci mezních odchylek a jsou proto vyhovující.  

Body pozorovací stanice na kostele byly zaměřeny metodou PN, některé z nich pak 

byly měřeny bočně. Nivelační pořad o délce 0,15 km byl měřen jako uzavřený 

s počátečním i koncovým bodem č. 111. Bylo zaměřeno celkem 17 bodů pozorovací 

stanice. Zhodnocení přesnosti měření je uvedeno v tabulce 7-16. Nadmořské výšky 

a poklesy bodů za obě etapy měření jsou uvedeny v tabulce 7-17.   

Tab. 7-16 Vyhodnocení přesnosti nivelačního měření pozorovací stanice kostela v Karviné-Doly 

 
∆H [m] h [m] ∆h [mm] s [km] ∆v [mm] zhodnocení 

1. etapa 0,0000 0,0002 0,2 0,15 1,40 ∆h < ∆v 
2. etapa 0,0000 -0,0006 0,6 0,15 1,40 ∆h < ∆v 
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Tab. 7-17 Nadmořské výšky a poklesy bodů pozorovací stanice kostela v Karviné-Doly 

nadmořská výška bodu h [m] pokles bodu s [mm] 
Bod III.95 III.13 XI.13 IV.14 III.13-XI.13 XI.13-IV.14 III.95-IV.14 
11 - 231,293 231,282 231,277 -11 -5 - 
12 235,333 231,435 231,423 231,419 -12 -4 -3914 
13 235,219 231,281 231,269 231,264 -12 -5 -3955 
14 235,159 231,200 231,189 231,183 -11 -7 -3976 
15 234,921 231,293 231,282 231,276 -11 -6 -3645 
16 234,912 230,950 230,938 230,934 -12 -4 -3979 
17 234,983 230,932 230,919 230,915 -13 -4 -4068 
18 234,907 230,975 230,962 230,958 -13 -4 -3949 
19 234,951 231,026 231,012 231,008 -14 -4 -3943 
20 235,071 231,176 231,162 231,158 -14 -4 -3913 
21 235,080 231,180 231,166 231,162 -14 -4 -3918 
22 235,293 - - - - - - 
23 235,417 231,555 231,541 231,538 -14 -4 -3880 
24 235,345 231,488 231,475 231,471 -13 -4 -3874 
25 235,514 231,618 231,605 231,601 -13 -4 -3913 
26 235,318 231,450 231,437 231,434 -13 -4 -3884 
27 235,212 231,343 231,332 231,328 -11 -4 -3884 
28 235,077 231,187 231,175 231,171 -12 -4 -3906 

Průměr -13 -4 -3913 

Výpočet poklesů bodů byl proveden za období III.13 – XI.13, XI.13 – IV.14 

a III.95 – IV.14. Z naměřených hodnot vyplývá, že poklesy všech 17 bodů pozorovací 

stanice jsou v současné době poměrně rovnoměrné. Za období III.13 – XI.13 byla 

průměrná hodnota poklesů -13 mm. Největší pokles byl -14 mm na bodech č. 19, 20, 21 

a 23. Nejmenší pokles -11 mm nastal na bodech č. 11, 14, 15 a 27. Za období XI.13 – 

IV.14 došlo na většině bodů k poklesu –4 mm mimo body č. 11 a 13, u kterých je pokles -5 

mm, bod č. 15 s poklesem -6 mm a bod č. 14, kde došlo k největšímu poklesu za toto 

období o velikosti -7 mm. Průměrný pokles za celé sledované období III.95 – IV.14 je        

-3913 mm. Nejmenší pokles nastal na bodě č. 15 a to -3645 mm, největší na bodě č. 17 

o velikosti -4068 mm. Na základě naměřených hodnot je možné určit také průměrný roční 

pokles bodů pozorovací stanice, jehož hodnota je -17 mm. Na grafech č. 7-7 až 7-9 jsou 

zobrazeny poklesy bodů v jednotlivých obdobích.  
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Graf 7-7 Pokles bodů
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Tab. 7-18 Naměřené vzdálenosti mezi body pozorovací stanice v Karviné-Doly - 1. etapa 

Vzdálenosti naměřené v 1. etapě 

vzdálenost 
mezi body 

1. měření 
[m] 

2. měření 
[m] 

3. měření 
[m] 

arit. průměr 
[m] 

oprava z teploty 
∆st [m] 

výsledná 
vzdálenost [m] 

11-12 2,478 2,478 2,479 2,478 0,000 2,478 
11-13 0,339 0,339 0,338 0,339 0,000 0,339 
14-15 13,437 13,437 13,438 13,437 -0,002 13,435 
16-17 4,855 4,855 4,856 4,855 -0,001 4,855 
18-19 1,433 1,432 1,433 1,433 0,000 1,432 
20-21 1,154 1,154 1,154 1,154 0,000 1,154 
25-26 12,400 12,400 12,401 12,400 -0,002 12,398 
27-28 2,585 2,585 2,585 2,585 0,000 2,585 

Tab. 7-19 Naměřené vzdálenosti mezi body pozorovací stanice v Karviné-Doly - 2. etapa 

Vzdálenosti naměřené v 2. etapě 

vzdálenost 
mezi body 

1. měření 
[m] 

2. měření 
[m] 

3. měření 
[m] 

arit. průměr 
[m] 

oprava z teploty 
∆st [m] 

výsledná 
vzdálenost [m] 

11-12 2,475 2,476 2,476 2,476 0,000 2,476 
11-13 0,338 0,338 0,338 0,338 0,000 0,338 
14-15 13,432 13,433 13,433 13,433 0,000 13,433 
16-17 4,855 4,855 4,854 4,855 0,000 4,855 
18-19 1,431 1,430 1,430 1,430 0,000 1,430 
20-21 1,153 1,153 1,153 1,153 0,000 1,153 
25-26 12,397 12,397 12,397 12,397 0,000 12,397 
27-28 2,584 2,584 2,583 2,584 0,000 2,584 

Tab. 7-20 Vzdálenosti a změna vzdáleností mezi body pozorovací stanice kostela v Karviné-Doly 

vzdál. 
mezi 
body 

vzdálenost d [m] změna vzdálenosti v [mm] 
VI.07 III.13 XI.13 IV.14 III.13-XI.13 XI.13-IV.14 VI.07-XI.13 VI.07-IV.14 

11-12 2,469 2,473 2,478 2,476 5 -2 9 7 
11-13 0,341 0,340 0,339 0,338 -1 -1 -2 -3 
14-15 12,786 13,435 13,435 13,433 0 -3 649 647 
16-17 4,853 4,854 4,855 4,855 1 0 2 2 
18-19 1,429 1,426 1,432 1,430 6 -2 3 1 
20-21 1,162 1,152 1,154 1,153 2 -1 -8 -9 
25-26 12,399 12,394 12,398 12,397 4 -1 -1 -2 
27-28 2,586 2,585 2,585 2,584 0 -1 -1 -2 
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Obr. 7-9 Vodorovné přetvoření mezi body pozorovací stanice za období XI.13-IV.14 

Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že mezi 1. a 2. etapou měření došlo 

k největšímu stlačení mezi body č. 11 a 13 o velikosti -1,81 mm/m. Největší roztažení 

nastalo mezi body č. 16 a 17 a to v hodnotě +0,02 mm/m. Za celé sledované období od 

roku 2007 došlo k největšímu stlačení také mezi body č. 11 a 13 a to o velikosti -8,80 

mm/m. K největšímu roztažení pak došlo mezi body č. 14 a 15 v hodnotě +50,58 mm/m. 

Tato hodnota je oproti ostatním hodnotám vypočtených poměrných vodorovných 

přetvoření několikanásobně větší. Vzhledem k tomu, že k březnu roku 2012 byla hodnota 

poměrného vodorovného přetvoření mezi těmito body pouze -0,16 mm/m, jeví se jako 

pravděpodobné, že byl bod č. 15 v průběhu rekonstrukce kostela, která proběhla v roce 

2012, posunut. Tento fakt podporuje i skutečnost, že byl na tomto bodě v období III.12 - 

III.13 zaznamenán mimořádný pokles -187 mm. Průměrný pokles ostatních bodů 

pozorovací stanice v tomto období činil -30 mm.  

V případě posuzování objektu podle dosahovaných hodnot poměrného 

vodorovného přetvoření dle normy ČSN 73 0039 – Navrhování objektů na poddolovaném 

území, by objekt spadal do staveniště I. skupiny. V této skupině dosahuje poměrné 

vodorovné přetvoření hodnoty 7 mm/m a více.  
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7.2.3 Určení naklonění stavby 

Pro určení naklonění kostela byla použita metoda promítnutí významných bodů 

na stupnici, jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.1. Měřeno bylo 6 hran kostela vždy ze dvou 

navzájem kolmých stanovisek, viz obr. 7-10. U každé hrany byly promítány dva body 

ležící v různých výškových horizontech. Pro výpočet byla měřena také vodorovná 

vzdálenost stanoviska a stupnice od měřené hrany kostela. Pro měření byl použit přístroj 

Leica TCR 307 a ocelové pásmo. 

Z naměřených hodnot byly dle vztahů (13) – (17) určeny souřadnice vektoru 

naklonění Xv, Yv a následně velikost vektoru v, dále směr naklonění δ a hodnota naklonění 

ih. Aby bylo možné určit výšku h mezi horizonty, byly měřeny zenitové úhly vždy v obou 

polohách dalekohledu, výška h byla vypočítána trigonometricky. Zápisníky zenitových 

úhlů jsou umístěny v příloze č. 10.     

 

Obr. 7-10 Stanoviska pro určování naklonění kostela v Karviné-Doly 
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Tab. 7-22 Hodnoty čtení bodů promítnutých na stupnici v Karviné-Doly - 1. etapa 

stan. 
čtení 1. horizont čtení 2. horizont 

D [m] d [m] 
I. Poloha II. Poloha průměr I. Poloha II. Poloha průměr 

1.1 1109 1108 1109 1440 1442 1441 13,520 1,300 
1.2 934 933 934 696 695 696 10,751 1,516 
2.1 1510 1511 1511 1053 1052 1053 13,702 2,301 
2.2 1141 1143 1142 1260 1260 1260 11,703 1,945 
3.1 1211 1209 1210 791 792 792 12,327 2,014 
3.2 1112 1110 1111 1125 1125 1125 13,562 2,245 
4.1 1412 1412 1412 1263 1260 1262 16,872 1,578 
4.2 656 658 657 860 859 860 18,375 1,672 
5.1 770 770 770 1378 1378 1378 15,740 2,438 
5.2 1264 1265 1265 1116 1115 1116 18,442 2,042 
6.1 425 426 426 1028 1029 1029 16,425 0,738 
6.2 1090 1088 1089 966 970 968 20,250 0,465 

 

Tab. 7-23 Hodnoty čtení bodů promítnutých  na stupnici v Karviné-Doly - 2. etapa 

stan. 
čtení 1. horizont čtení 2. horizont 

D [m] d [m] 
I. Poloha II. Poloha průměr I. Poloha II. Poloha průměr 

1.1 111 111 111 511 510 511 14,662 1,188 
1.2 419 420 420 677 677 677 9,757 1,342 
2.1 290 290 290 752 751 752 15,997 2,373 
2.2 401 401 401 519 519 519 11,765 1,761 
3.1 337 337 337 735 735 735 12,259 2,384 
3.2 551 551 551 533 533 533 12,778 1,870 
4.1 884 884 884 1430 1430 1430 14,274 2,305 
4.2 764 764 764 574 576 575 18,186 1,768 
5.1 876 876 876 252 252 252 15,725 1,782 
5.2 451 451 451 584 584 584 18,952 2,085 
6.1 806 804 805 272 272 272 16,334 1,275 
6.2 239 239 239 354 352 353 18,182 1,879 
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Tab. 7-24 Naklonění hran kostela v Karviné-Doly za období III.06 - IV.14 

Hrana Datum Yv [mm] Xv [mm] v [mm] Směrník 
δ [grad] h [m] ih [mm/m] 

1 

III. 06 191 366 413 31 8,11 50,9 
III.12 187 480 515 24 8,50 60,6 
III.13 190 470 507 24 8,40 60,4 
XI.13 277 368 461 41 8,48 54,3 
IV.14 299 435 528 38 8,18 64,5 

2 

III. 06 181 409 447 27 8,20 54,5 
III.12 114 554 566 13 8,20 69,0 
III.13 115 552 564 13 8,23 68,5 
XI.13 142 550 568 16 9,16 62,0 
IV.14 139 542 560 16 8,31 67,3 

3 

III. 06 77 414 421 12 8,00 52,6 
III.12 5 487 487 1 8,60 56,6 
III.13 32 510 511 4 8,55 59,8 
XI.13 17 500 500 2 9,25 54,1 
IV.14 21 494 494 3 8,28 59,7 

4 

III. 06 234 586 631 24 8,00 78,9 
III.12 - - - - - - 
III.13 205 576 611 22 8,14 75,1 
XI.13 223 166 278 59 8,90 31,2 
IV.14 209 651 684 20 7,93 86,2 

5 

III. 06 178 674 697 17 8,10 86,1 
III.12 154 695 712 14 8,20 86,8 
III.13 188 703 728 16 8,20 88,8 
XI.13 168 719 738 15 9,02 81,9 
IV.14 149 704 720 13 7,93 90,7 

6 

III. 06 182 560 589 20 8,00 73,6 
III.12 142 616 632 14 8,46 74,7 
III.13 129 613 626 13 8,40 74,5 
XI.13 124 631 643 12 8,58 74,9 
IV.14 127 578 592 14 7,98 74,2 
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Graf 7-12 Naklonění hran kostela v Karviné-Doly k IV.14
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ů terénu.  
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ZÁVĚR  

Cílem práce bylo zaměřit a vyhodnotit posuny a přetvoření historických objektů 

a to kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné – Doly a kostela Slezské církve evangelické 

augsburského vyznání v Orlové. Oba tyto kostely se nachází v oblasti s aktivní důlní 

činností.  

Měřické práce probíhaly ve dvou etapách. První etapa proběhla v listopadu roku 

2013, druhá etapa v dubnu roku 2014. Při měření a zpracovávání dat, bylo navázáno 

na měření realizovaná v průběhu předchozích let studenty VŠB-TUO. Porovnáním 

vypočtených hodnot pohybů a deformací za delší časové období je možné si vytvořit 

představu o vývoji pohybů a deformací objektů v této oblasti a vlivech důlní činnosti na ně. 

V rámci měřických prací byly zjišťovány poklesy bodů stabilizovaných 

na obvodovém zdivu kostelů metodou přesné nivelace. Bylo určováno poměrné vodorovné 

přetvoření mezi sousedními body pozorovací stanice ocelovým pásmem a dále naklonění 

vybraných hran kostela metodou promítání významných bodů na stupnici.  

Na základě výsledků měření realizovaných na kostele Slezské církve evangelické 

augsburského vyznání  bylo vypočteno, že v období III.13 – XI.13 došlo k průměrnému 

poklesu bodů pozorovací stanice na kostele -17 mm, v období  XI.13 – IV.14 byl průměrný 

pokles -4 mm. Celkový průměrný pokles bodů od počátku sledovaného období v roce 2006 

činí -183 mm. V porovnání s průměrnými  hodnotami z předchozích období se velikost 

poklesů zmenšuje, což svědčí o doznívajících účincích důlních vlivů. Hodnoty poměrného 

vodorovného přetvoření za období III.13 – XI.13 dosahují hodnot v rozmezí od +1,05 

mm/m do -0,49 mm/m. V období  XI.13 – IV.14 jsou to hodnoty o velikosti od + 0,18 

mm/m do -0,44 mm/m. V případě poměrného vodorovného přetvoření dochází v rámci 

sledovaných období k poměrně výrazným výkyvům souvisejícím zejména s deformací 

objektu. Naklonění vybraných hran kostela dosahovalo k dubnu roku 2014 hodnot od 16,4 

mm/m do 30,8 mm/m jihozápadním směrem.  

Na základě naměřených hodnot bylo zjištěno, že na kostele sv. Petra z Alkantary 

došlo v období III.13 – XI.13 k průměrnému poklesu -13 mm, v období XI.13 – IV.14 

pak k průměrnému poklesu -4 mm. Průměrný pokles od zahájení sledování poklesů v roce 

1995 do současnosti činí -3913 mm. I v tomto případě má velikost poklesů bodů oproti 
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předchozím obdobím snižující se tendenci, což svědčí o doznívajících účincích vlivů 

poddolování. Hodnoty poměrného vodorovného přetvoření dosahovaly v období III.13 – 

XI.13 hodnot od + 4,51 mm/m po -4,08 mm/m. V období XI.13 – IV.14 pak od +0,02 

mm/m po -1,81 mm/m. Velikost poměrného vodorovného přetvoření je stále velmi 

proměnlivá, což může svědčit o deformacích objektu vlivem působení důlních vlivů. 

Extrémní hodnota poměrného vodorovného přetvoření +50,58 mm/m za období VI.07 – 

IV.14 mezi body 14 a 15  souvisí s novou stabilizací bodu 15 při rekonstrukci objektu. 

Naklonění kostela k dubnu roku 2014 dosahuje hodnot v rozmezí 59,7 mm/m až 90,7 

mm/m jihozápadním směrem.  

 Z naměřených hodnot vyplývá, že na měřených objektech stále dochází k posunům 

a přetvořením, které mohou vznikat jak v důsledku působení důlních vlivů, tak 

i působením nepravých důlních vlivů, což lze ve většině případů jen obtížně rozlišit. Proto 

by i nadále měly být tyto objekty měřeny a sledovány ať už z důvodu jejich průběžné 

kontroly tak i z hlediska rozšiřování poznatků o této problematice.        
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