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Anotace 

Témou této diplomové práce je „Měření a vyhodnocení pohybů a deformací kostela 

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

augsburského vyznání v Orlové“. Tato práce se zabývá účinky poddolování na stabilitu 

objektů na povrchu. V první části jsou zhrnuty dosavadní poznatky z teorie poklesové 

kotliny a poznatky o vlivech dobývání na zděné objekty. Následně je popsáno provedení 

nového měření pohybů a deformací na sledovaných objektech v zájmových lokalitách. 

Výsledky měření jsou vyhodnoceny číselně i graficky. 

 
Klí čova slova: vlivy poddolování, měření pohybů a deformací 
 
 
 
 
 
 
Summary 

The theme of this graduation theses is „ Measuring and Evaluation of  Motions and 

Deformations of the Church of St. Peter from Alcantary in Karviná II – Doly and of the 

Silesian  Evangelical Church of the Augsburk Confession in Orlová“. This theses deals 

with the influences of mining on stability of objects on the ground. In the first part are 

summed present knowledge from theory of mining subsidence basin and knowledge about 

influences of mining on walled buildings. Afterwards is described realization of the new 

measuring of movements and deformations on watched objects in localities of interest. 

Results of measuring are evaluated numericaly and graphically. 

Key words: influences of mining, measuring of movements and deformations 
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1.   ÚVOD 

Předmětem řešení této diplomové práce byl teoretický rozbor účinků poddolování 

na zděné objekty. V rámci předložené práce byla popsáná rovněž metodika měření pohybů 

a deformací včetně vlastní realizace a následního vyhodnocení. Z měření pohybů a 

deformací se především jednalo o určení posunů, poklesů a a naklonění stavby.  

Jednalo se o kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly a kostel Slezské 

církve evangelické augsburského vyznání v Orlové.  

Kostel sv. Petra z Alkantary se nachází na jihozápadě Karviné, v katastrálním 

území Karviná – Doly, v místní části Karviná II – Doly, na území zaniklé obce Solca. 

 Kostel Slezské církve evangelické se nachází v katastrálním území Orlová, 

v místní části Orlová 1 – Město.  

Obě lokality leží v Ostravsko – karvinském revíru, který je částí Hornoslezské 

uhelné pánve a ovlivňuje jí činnost těžební organizace OKD, a. s. 

Zaměření kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly a kostela Slezské církve 

evangelické augsburského vyznání v Orlové se uskutečnilo v říjnu 2009 a v březnu 2010. 
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2.   DOSAVADNÍ POZNATKY Z TEORIE POKLESOVÉ KOTLINY  

  Důsledkem vyrubaní ložiska vznikne prázdný prostor, který se  následkem 

soustředěného napětí v okolních horninách zaplní úlomky hornin nebo sblížením nadloží 

s podložím. Tento proces může nastat ihned nebo také po určité době. Po vyrubání určitého 

množství hornin dosáhne vyrubáná plocha velikost, při které oblast uvolněných hornin 

v klenbe dosáhne povrch. V místě dosažení povrchu dochází k ztráte spojitosti hornin, 

která se projeví vznikem poklesové kotliny. 

2.1.   Poklesová kotlina 

Každý porub vyvolává pohyb nadloží a projevuje se  na povrchu poklesem. Tvar 

deformovaného povrchu se podobá pánvi, jejíž rozměr je daleko větší než plocha 

vyrubaného ložiska . Této pánvi se říká „poklesová kotlina“. Poklesová kotlina je zpravidla 

nálevkovitého nebo mísovitého tvaru a je vymezena zálomovými úhly.  

V případě vodorovně uloženého slojového ložiska lze poklesovou kotlinu 

zjednodušene definovat jako součet plochy vyrubaného ložiska a přesahu daného 

poloměrem plné účinné plochy rúč [2]: 

                                                   µghrúč cot.=                                                        (1) 

kde h je hloubka ložiska a µ je mezný úhel vlivu. 

Pohyby nadložních vrstev, a tedy i povrchu závisí na mnoha činitelích [1]: 

   -  geomechanické vlastnosti nadložních i okolních hornin, 

-  geologické podmínky uložení, 

-  mocnost ložiska, 

-  mezný úhel vlivu, 

-  plošný rozsah vlivu dobývacích prací, 

-  hloubka ložiska pod povrchem, 

-  způsob dobývání nerostu, 

-  časový průběh a délka trvání pohybů. 
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2.1.1.   Určujíci prvky poklesové kotliny 

Tvar poklesové kotliny u vodorovně uložených ložisek v řezu tvoří souměrná 

křivka podle svislé osy procházející těžištěm vyrubané plochy (obr. č. 1). U šikmo 

uložených ložisek je to nesouměrná křivka [1]. 

 

Obr. č. 1: Parametry poklesové kotliny 

Okraj poklesové kotliny je místo na povrchu, kde doznívají všechny pohyby. 

Pohyby jsou nulové nebo minimální pro ovlivnění povrchových objektů. 

Poklesů přibývá od okraje poklesové kotliny k jejímu středu až do vzdálenosti 2.rúč 

od okraje poklesové kotliny. Toto pásmo se nazývá svah poklesové kotliny. Na těchto 

místech dochází k největším škodám na objektech a zařízeních. 

 

Dno poklesové kotliny je oblast, kde dojde k plnému poklesu smax. Vzniká 

vyrubáním plochy ložiska větší než plná účinná plocha. 

 

Poklesová křivka má na okrajích konvexní zakřivení, uprostřed konkávní. Přechod 

mezi konvexním a konkávním zakřivením se označuje jako inflexní bod J. Tento bod je 

průmětem okraje povrchu na povrch. Nachází se na svahu poklesové kotliny ve vzdálenosti 

rúč od okraje poklesové kotliny [2]. 
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2.1.2.   Geologické podmínky uložení 

Dobré znalosti geologických podmínek jsou podkladem pro úvahy o charakteru a 

velikosti pohybů. Podstatný vliv pro velikost i směr pohybů nadloží má úklon ložiska 

a okolního souvrství. 

 

Úklon ložiska lze charakterizovat takto [1]: 

             uložení  vodorovné                     α =  0° 
                                        ploché                           0 až 22° 

                           ukloněné                     22 až 45° 

                           polostrmé                    45 až 70° 

                           strmé                           70 až 85° 

                           svislé                           85 až 90° 

U jinak ukloněných ložisek mají pohyby jiný charakter. U vodorovných a ploše 

uložených jsou pohyby v oblasti vlivu souměrné, u ukloněného ložiska dostáva oblast 

vlivu nesouměrný tvar. 

2.1.3.   Mocnost ložiska 

Při dobývání slojí za určitých stejných podmínek platí, že čím bude mocnost větší, 

tím budou větší i pohyby v nejbližším nadloží a také na povrchu. Tedy pokles s bude 

funkcí mocnosti [4]. 

                                                   )(Mfs =                                                              (2) 

Přičemž jde o funkci lineární, tedy: 

                                                               kMs =                                                                  (3) 

kde k je konstanta úměrnosti a M je normální mocnost. 
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2.1.4.   Mezný úhel vlivu 

Pohyby rozrušeného nadloží dobývacích prostor se šíři po šikmých plochách 

směrem k povrchu. Jejich odklon od  vodorovné roviny je dán tzv. úhlem vlivu (obr. č. 2). 

Je to úhel od vodorovné roviny, který ve zvolené svislé rovině svírá spojnice bodu ležícího 

na okraji vyrubané plochy s daným bodem na povrchu [1]. 

 

Obr. č. 2: Úhly vlivu 

Rozlišujeme úhly vlivu: 

Mezný úhel vlivu µ – svislý úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodu 

na okraji vyrubané plochy s odpovídajícím bodem na povrchu, kde mají deformace  

hodnotu nulovou, nebo minimální. 

Mezný úhel vlivu je základním pojmem pro výpočet předběžných hodnot poklesů, 

deformací objektů na povrchu, při úvahách o velikosti a tvaru poklesové kotliny a také  pro 

stanovení rozsahu vlivů dobývacích prací. 

 

Velikost mezného úhlu závisí na nadložní hornině, skladbě a pevnosti horniny. 

Protože k pohybům dochází přes různá souvrství používá se pro výpočet poklesu a 

deformací průměrná hodnota vypočtena podle [1]:  

                                         
[ ]

[ ]n

ii

n

iii

h

gh
garc

µ
µ

cot
cot=      (4) 

kde µi je mezný úhel a hi je mocnost jednotlivých souvrství. 
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Vztah (4) platí pro vodorovně uložené ložiska. 

Pro ukloněné ložisko se se sklonem mění i mezný úhel vlivu. K rozlíšení označíme 

mezný úhel do podloží µp, kdy vodorovné rameno směřuje do podloží a mezný úhel vlivu 

do nadloží µn, (obr. č. 3). 

 

Obr. č. 3: Závislost mezného úhlu vlivu od úklonu 

Úhel vlivu φ – úhel od vodorovné roviny, který ve zvolené svislé rovině svírá 

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

Určuje charakter vlivu porubu na zvolený objekt na povrchu. 

Zálomový úhel ξ – úhel od vodorovné roviny, jehož strmé rameno se klade od 

hrany porubu do plochy,  kde dochází k zlomům vrstev. Následkem bylo tvoření trhlin na 

povrchu. Tyto jevy platí u hloubky ložiska do 200 m. 

2.1.5.   Plošný rozsah vlivu dobývacích prací 

Plocha, která byla odrubáná, má přímý vliv na velikost plochy ovlivněné 

dobýváním na povrchu. Jestli tato plocha překročí určitou rozlohu, závisející na hloubce 

ložiska a mezném úhlu vlivu, dosáhne pokles své maximální hodnoty smax. Tato plocha se 

nazývá plná účinná plocha. 

Bude-li vyrubaná plocha odpovídat jen částí plné účinné ploše pak jde o částečně 

účinnou plochu a nedojde k plnému poklesu. 
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Mohou nastat tři případy velikosti vyrubané plochy [4]:  

- je-li rozměr stejný jako u plné účinné plochy (obr. č. 4a) 

                                                          l = 2r = 2H cotg µ                                                      (5) 

- je-li vyrubaná plocha menší než plná účinná plocha (obr. č. 4b) 

                                                          l < 2r = 2H cotg µ                                                      (6) 

- je-li vyrubaná plocha větší než plná účinná plocha (obr. č. 4c) 

                                                          l > 2r = 2H cotg µ                                                      (7) 

 

 

 
Obr. č. 4: Tři případy tvaru poklesové kotliny v závislosti na vyrubané ploše 

a) plná, b) menší než plná, c) větší než plná účinná plocha 
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2.1.6.   Hloubka uložení ložiska 

Podstatný vliv na rozsah a intenzitu deformací vznikajících na povrchu má hloubka 

ložiska pod povrchem. S přibývající hloubkou se pokles ve středu poklesové kotliny 

zmenšuje, současně se však zvětšuje rozsah vlivu dobývání na povrchu. Se směnou 

hloubky se mění i charakter vlivu tak, že namísto propadlín vznikají trhliny a schodové 

deformace povrchu. Tyto deformace se vyskytují u ložisek dobývaných v hloubkách asi 30 

až 200 metrů.  

U ložisek hlubších než 200 metrů pod povrchem dostává kotlina plynulejší tvar. 

Čím větší hloubka, tím je rozměr poklesové kotliny větší i za stejné vyrubané plochy (obr. 

č. 5). Při šíření deformací podle šikmých ploch s úklonem µ se rozšiřuje ovlivněná plocha 

na povrchu s přibývající hloubkou. Za předpokladu, že vyrubaná plocha je menší než plná 

účinná plocha, vykazují nejhlubší místa poklesové kotliny menší hodnoty poklesů [1]. 

 

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

Při dobývání v určité hloubce pod povrchem jsou deformace tak malé, že už nejsou 

nebezpečné pro povrchové objekty a zařízení. Tuto hloubku nazýváme neškodnou 

hloubkou dobývání. 
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2.1.7.   Časový průběh klesání povrchu 

Po vyrubání části sloje trvá určitou dobu, než se na povrchu projeví první pohyb.  

Zavalování hornin postupuje směrem od sloje k povrchu rýchlostí, která je ovlivňováná 

činitelmi, jako např. fyzikálně mechanické vlastnosti hornin v nadloží, hloubka dobývání 

nebo velikost dobývané plochy sloje. 

Obr. č. 6: Časové grafy poklesu povrchového bodu 

Obr. č. 6 znázorňuje klesání při dobývání v karbonském pohoří v hloubce dobývání 

200 m a 600 m při postupu dobývání asi 500 m/rok. Doba doznění vlivu v hloubce 

dobývání 200 m trvá 1 až 2 roky a při hloubce dobývání 600 m doznívájí vlivy 

poddolování za 3 až 5 let. 

Křivku doby klesání lze rozdělit na tři stadia: 

1. Stadium počátečního klesání – doba od projevu prvního poklesu na povrchu do doby 

intenzivního klesání, s výňatkem doby potřebné na to, aby se projevil na povrchu první 

pohyb způsobený dobýváním. 

2. Stadium intenzívního klesání – v tomto stadiu dosáhne pokles 70 až 80 % celkového 

poklesu povrchových bodů. V důsledku rychlých změn hodnot deformací povrchu je toto 

stadium nejnebezpečnější pro povrchové objekty. 

3. Stadium doznívání  - protože se poklesy postupně zmenšují až se měřením nedají zjistit 

toto stadium není možné dost dobře časově omezit [4]. 
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2.2.   Pohyby v poklesové kotlině 

Pohyb povrchu poklesové kotliny, který je způsobený dobýváním, se dělí na svislou 

(pokles) a vodorovnou (posun) složku.  

2.2.1.   Poklesy povrchových bodů 

 
Obr. č. 7: Poklesová kotlina při dobývání plochy větší než plná účinná 

V různych místech poklesové kotliny nejsou poklesy stejné. Obr. č. 7 znázorňuje 

poklesovou kotlinu, která vzniká vyrubáním větší plochy, než  je plná účinná plocha. 

Poklesy směrem od kraje ke středu poklesové kotliny budou postupně nabývat hodnoty od 

s = 0 až do s = ½ smax. Směrem k bodům C a D se budou postupně zvětšovat od s = ½ smax 

až do s = smax. Body ležící mezi těmito body poklesnou o největší možnou hodnotu 

poklesu. Pro bezpečnost povrchových objektů je výhodné ich situování mezi body C a D, 

protože v této oblasti klesají všechny body stejně [4]. 

Velikost poklesu závisí na více faktorech: 

- mocnost ložiska M 

- dobývací faktor a, který zahrnuje dobývací metodu, výrubnost ložiska, způsob 

zakládání a nakypření hornin, má hodnotu v rozmezí 0 až 1 

- účinkový koeficient e, závisí na velikosti a poloze dobývané plochy proti 

uvažovanému bodu na povrchu, má hodnotu v rozmezí 0 až 1 

- časový faktor z, který závisí zejména na geologickém uložení ložiska a hloubce 

dobývání, má hodnotu v rozmezí 0 až 1 

                                                            Maezs =                                                                  (8) 
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2.2.2.   Posuny povrchových bodů 

 

Obr. č. 8: Křivky pohybů a deformací pro vodorovně uložené vrstvy 

Největší posun je v místě kde pokles dosahuje poloviční hodnotu maximálního 

poklesu (obr. č. 8). Odtud směrem na obě strany se posuny povrchových bodů zmenšují. 

V bodech A a B jsou posuny nulové. Hodnota maximálního posunu dosahuje obvykle 

třetinu až polovinu maximálního poklesu [4]. 

2.2.3.   Pohyb bodů na svahu poklesové kotliny 

Na okraji poklesové kotliny pohyby mají nulovou nebo minimální hodnotu. Od 

okraje poklesové kotliny k inflexnímu bodu se pohyby postupně zvětšují. V inflexním 

bodě je pokles roven polovině své maximální hodnoty a posun dosahuje maximální 

hodnoty. V středě poklesové kotliny má pokles maximální hodnotu a posun nulovou 

hodnotu (obr. č. 9). 
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Obr. č. 9: Pohyb bodů v poklesové kotlině 

2.3.   Deformace v poklesové kotlině 

Deformace jsou pohyby části povrchu a z nich odvozené poklesy a posuny, také 

naklonění terénu, zakřivení v souvislosti s tvarem poklesové kotliny a deformace 

v délkových rozměrech – stlačení nebo roztažení a z nich odvozené změny v napětí – tlak 

nebo tah [1]. 

Naklonění 

Naklonění způsobují zvětšující se hodnoty poklesů bodů na svahu poklesové 

kotliny směrem k jejímu dnu. Platí, že čím je větší hloubka dobývání, tím je naklonění 

menší a svahy poklesové kotliny jsou pozvolnější. 

Poměrné vodorovné přetvoření 

Rozdílné hodnoty vodorovných pohybů v poklesové kotlině se projevují vznikem 

deformace zvané poměrné vodorovné přetvoření. Projevuje se stlačením nebo roztažením 

základové půdy. 

Poloměr zakřivení 

Mísovitý tvar poklesové kotliny je tvořen na svých svazích zakřivenými plochami 

s proměnlivou křivostí ρ . Zakřivení je vyjádřeno poloměrem kruhového oblouku, 

dotýkajícího se svahové křivky v uvažovaném místě ρ≅R . 
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Poloměr zakřivení se vypočte podle [2] 

                                                       
ρ
1=R                                                                (9) 

2.4.   Vybrané veličiny pro zjištění skutečných pohybů a deformací 

Veličiny pro zjištění skutečných pohybů a deformací určujeme [2]: 

a) přímým způsobem (měřením) určujeme:  

-   pokles 

-   posun 

-   naklonění 

-   vodorovné přetvoření 

b) nepřímým způsobem (výpočtem z naměřených veličin) určujeme: 

-   naklonění 

-   křivost 

-   vodorovné přetvoření 

2.4.1.   Určování poklesů 

Pokles se určuje z rozdílu výšek naměřených na začátku a na konci sledovaného 

časového období ze vztahu [2]: 

                                                 tjtkkj VVs −=∆ ,                                                       (10) 

kde kjs ,∆  je pokles bodu za období kjt ,∆ [mm]                                                           

      tjtk VaV jsou výšky bodu na začátku a konci sledovaného období 

Základní metody určení poklesů: 

- určení výšek geometrickou nivelací 

- určení výšek hydrostatickou nivelací 

- určení výšek trigonometrickou nivelací 



Bc. Mária Pohanková : Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

2010                                                                                                                                      14            

2.4.2.   Určování posunů 

Posun bodu za časové období se určuje z rozdílu polohy bodu naměřené na začátku 

a na konci daného časového období, tedy [2] 

                                    ( ) ( )22

, tj
i

tk
i

tj
i

tk
i

ktj
i YYXXv −+−=∆                                               (11) 

 

kde ktj
i v ,∆  je posun bodu i za období ktj ,∆  

      tj
i

tj
i YaX  jsou souřadnice bodu na začátku a tk

i
tk

i YaX  na konci časového období. 

Směr posunu bodu  i je 
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=∆σ                                                          (12) 

Základní metody určení posunů [2]: 

- na měřických přímkach (např. pomocí ordinátometrů) 

- polygonometricky 

- trigonometricky 

2.4.3.   Určování naklonění 

Pro určení naklonění mezi body terénu Pi a Pk je třeba znát jejich poklesy t
k

t
i ss ∆∆ ,  

za dobu t∆  a jejich vodorovnou vzdálenost li,k (obr. č. 10), potom [2] 

                                                         
ki

t
i

t
k

ki l

ss
i

,
,

∆∆ −
=                                                          (13) 

kde se poklesy dosazují v milimetrech a délky v metrech. 
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Obr. č. 10: Parametry pro určení naklonění 

2.4.4.   Určování poměrného vodorovného přetvoření 

Poměrné vodorovné přetvoření se určuje jako poměr vzdálenosti dvou bodu iv  a  

1+iv  za sledované časové období vzhledem jejích původních vzdálenosti [1] : 

 

                                                         
1,

1,
1,

+

+
+ ∆

∆
=

ii

ii
ii r

v
ε       [‰] nebo [mm/m]               (14) 

 

kde 1, +∆ iiv  je  rozdíl vodorovných pohybů ve zvoleném směru 

       1, +∆ iir  je vzdálenost mezi body i a i+1 

2.4.5.   Určování zakřivení 

Nejčastěji se zakřivení určuje z trojice sousedících bodů poklesové kotliny ve 

vzdálenostech l12 a l23. Jsou to body vykazující ve sledovaném časovém období vzájemné 

rozdíly poklesů ∆s12 a ∆s23.  

Vyjadřuje se pomocí poloměru zakřivení podle vztahu [2] 

                                                    

23

23

12

12

2312 1
.

2
l

s

l
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ll

R
∆

−∆
+

=                                               (15) 

Výsledný poloměr zakřivení se udává v kilometrech. 
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3.    SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH POZNATK Ů O VLIVECH DOBÝVÁNÍ NA   

       ZDĚNÉ OBJEKTY 

Obytné stavby jsou stavby s plošně omezenou rozlohou a označují se jako 

„jednotlivé“ objekty. Vlivy dobývání na ně lze posuzovat z hlediska, zda jsou nebo nejsou 

opatřeny stavebními prvky k zajištění proti vlivům poddolovaní. Pokud nejsou stavby 

zajištěný, je třeba počítat se silnými vlivy, které mohou vést až k destrukci objektu 

(obr.č.11) [1]. 

 

Obr. č. 11: Schéma působení vlivů dobývaní na obytnou budovu 

3.1.   Vliv svislých pohybů – poklesů 

Rovnoměrný pokles nemá přímy vliv na poškození objektu, jelikož není zdrojem 

vnitřních síl v konstrukcích. Pokud dochází k rozdílným poklesům, pak vznikají značné 

škody na objektech. 

3.2.   Vliv naklonění 

Naklonění se zvětšuje od okraje poklesové kotliny k inflexnímu bodu a naopak 

zmenšuje se směrem k dnu poklesové kotliny.  

Naklonění působí na budovu jako celek a nezpůsobuje poškození budov v případě, 

že budova má menší půdorysné rozměry a nachází se v dobrém stavebním stavu. 
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Nerovnoměrný pokles dvou bodů v základech objektu o souřadnicích x1 a  x2 se 

vypočte podle  

                                                      ( )12 xxiy ii −⋅⋅=∆ µ                                                    (16) 

kde iµ   je korekční součinitel závislý na délce objektu v posuzovaném směru. 

3.3.   Vliv zakřivení terénu 

 

Obr. č. 12: Vliv zakřivení terénu na styku sousedních domů 

Zakřivení terénu nejvíce působí na obytné stavby stojící v řadě vedle sebe (obr. č. 

12). Stlačení dvou sousedních objektů závisí na výšce h, poloměru zakřivení R a na délce b 

podle [1]: 

                                                             b
R

h
l =∆                                                               ( 17) 

Stlačení se projevuje v podobě tlakového napětí. Po překročení meze pevnosti 

objektu v tlaku dochází k destruktivnímu porušení zdiva (obr. č. 13) [1]. 

 

Obr. č. 13.: Vlivy vypuklého a vydutého zakřivení základové půdy na budovu 
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3.4.   Vliv vodorovných pohybů – posunů 

 

Vodorovné pohyby vznikají v důsledku zakřivení svahové plochy. Tyto změny jsou 

hlavním činitelem pro vznik napětí v objektech. Když jsou kladné, projevují se jako 

roztažení a v případě, že jsou záporné, se projevují jako stlačení. V případě roztažení se 

jedná o napětí v tahu, v případě stlačení se jedna o napětí v tlaku. 

V budovách se projevuje vliv vodorovného pohybu nejen na nosných stavebních 

konstrukcích, ale projeví se i na stavebních dílech a technickém vybavení objektů – 

dveřích, oknech a pod. (obr.č.14) [4]. 

 

Obr. č. 14: Působení tlakových sil v důsledku stlačení +ε 

3.5.   Opatření na ochranu objektů 

Ochranou objektů se rozumí souhrn opatření zajišťujících jeho spolehlivost v době 

působení účinků hlubinné těžby.  

3.5.1.   Staveniště na poddolovaném území 

Použitelnost stavenišť na poddolovaném území se posuzuje na základě: 

1) očekávané intenzity přetvoření terénu podle báňských podmínek (tab. č. 1), 

2) základových poměrů a hydrogeologických podmínek, 

3) druhu a významu zajišťovaných objektů a podmínek pro jejich zajištění proti 

účinkům poddolování [4]. 
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Dle normy ČSN 730039 lze povrch na poddolovaném území rozdělit do pěti 

skupin [7]: 

Tabulka č. 1: Skupiny stavenišť na poddolovaném území  

podle zadaných parametrů přetvoření terénu 

 Parametry přetvoření terénu 

Skupina 
stavenišť 

Vodorovné poměrné 
přetvoření ε 

Poloměr 
zakřivení 
R v km 

Naklonění 
i v rad 

I ε > 7 . 10 -3 R< 3 i > 10 . 10 -3 
II 7 . 10 -3 ≥ ε > 5 . 10 -3 3 ≤ R < 7 10 . 10 -3 ≥ i  > 8 . 10 -3 

III 5 . 10 -3 ≥ ε > 3 . 10 -3 7 ≤ R < 12 8 . 10 -3 ≥ i > 5 . 10 -3 

IV 3 . 10 -3 ≥ ε > 10 -3 12 ≤ R < 20 5 . 10 -3 ≥ i > 2 . 10 -3 
V 10 -3 a méně 20 a více 2 . 10 -3   a méně 

Skupina I zahrnuje staveniště s předpokládaným výskytem nespojitých přetvoření 

terénu.  

Do skupiny II se řadí terénní stupně a vlny o výšce menší než 100 mm a trhliny o 

šířce menší než  100 mm.  

Na staveništích III. a IV. skupiny zpravidla lze zajistit proti ůčinkům poddolování 

všechny druhy objektů, pokud se postupuje podle konstrukčních zásad a ostatních 

ustanovení. 

O zatřídění podle tabulky rozhoduje nejméně příznivá hodnota parametru 

přetvoření terénu. 

Pro výstavbu je třeba přednostně využívat stavenišť na poddolovaném území, kde: 

1) povrchové projevy poddolování dozněly, 

2) první projevy účinků poddolování lze očekávat po vyčerpání předpokládané 

doby životnosti objektu [4]. 
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4.   METODIKA M ĚŘENÍ  

4.1.   Zjišťování vodorovního přetvoření (posunů) 

Posuny se zjišťují přímým měřením délek mezi body pozorovací stanice. 

4.1.1.   Měření vzdáleností na pozorovací stanici 

Posuny se určovaly na bodech stabilizovaných kolem kostela a na kostele. Měřily 

se délky mezi body, které se porovnávaly s předchozími měřeními. Z naměřených délek se 

určilo i poměrné vodorovné přetvoření v podélném směru.  

Měření vzdáleností mezi body kolem kostela bylo opakováno 10 – krát a měření 

vzdáleností mezi body na kostele se opakovalo 5 - krát. 

4.1.2.   Přesnost měřených vzdáleností 

Naměřené vzdálenosti byly vyrovnány metodou prostého aritmetického průměru[5] 

Nejpravděpodobnejší hodnota délky x se vypočte podle 

                                                          
[ ] [ ]

n
x

n

l
x

δ+== 0                                                      (18) 

kde l jsou naměřené délky, n je počet měření, x0 představuje zvolenou přibližnou hodnotu a 

δ kladné doplňky přibližné hodnoty měřené vzdálenosti od hodnoty zvolené. 

Střední odchylka jednoho měření m se vypočte podle 
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kde v představuje opravu měřené vzdálenosti od vyrovnané hodnoty a n je počet měření. 

Vztah pro výpočet střední odchylky aritmetického průměru: 
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4.2.   Zjišťování poklesů 

Mezi nejběžnější metody určování výšek a z nich vyvozených poklesů je 

geometrická nivelace. Tato metoda je jednoduchá, relativně přesná a dostatečně rychlá. 

4.2.1.   Výškové zaměření bodů pozorovací stanice metodou geometrické nivelace 

Při nivelaci lze výšky určovat s optimálnou přesností zvolením příslušné přesnosti 

nivelačního měření. Měření na pozorovací stanici je nutné provést v co nejkratší době, 

z důvodu, že nivelační měření na poddolovaném území je ovlivněno neustálým pohybem 

povrchu.  

Jsou dvě základní metody pro určení výškového rozdílu mezi dvěma body, a to 

geometrická nivelace vpřed a geometrická nivelace ze středu. Druhá zmíněna je 

nejpoužívanější, zejména kvůli výhodě, že při ní lze vyloučit řadu systematických chýb.  

Principem nivelace je měření výškového rozdílu dvou bodů A a B (obr. č. 15).  To 

lze provést pomocí vodorovné záměry realizované nivelačním přístrojem, který je umístěn 

uprostřed mezi body A a B. Na bodech A a B jsou umístěny nivelační latě se stupnicí. 

Čtení z na lati vzad a čtení p na lati vpřed je provedeno urovnanou vodorovní záměrou. 

Měření spočívá v záměrách na latě v pořadí vzad, vpřed, vpřed, vzad. V jedné sestavě se 

tak registrují čtyři čtení. 

 

 

Obr. č. 15: Princip geometrické nivelace ze středu 
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Rozdílem čtení na latích je určen výškový rozdíl mezi body A a B [2]. 

                                                     p
B

z
AAB llv −=                                                      (21) 

Výška bodu B se určí z výšky bodu A, kterou poznáme, podle 

                                          p
B

z
AAABAB llVvVV −+=+=                                        (22) 

Základní druhy nivelačních měření: 

- přesná nivelace 

- technická nivelace 

- velmi přesná nivelace 

- zvlášť přesná nivelace 

Přesná nivelace 

Její využití je při určování výšek ve výškovém bodovém poli v nivelačních 

pořadech III., IV. řádu, v plošní nivelační síti (PNS) a v případech kde nestačí možná 

dosažení přesnost technické nivelace. 

Zvětšení dalekohledu má být alespoň 24 násobné, citlivost nivelační libely alespoň 

20,6", nebo kompenzátor odpovídajíci přesnosti. Používají se pevné stativy, těžké litinové 

nivelační podložky, příp. nivelační hřeby. Každý pořad se niveluje dvakrát, a to tam a zpět, 

v jinou denní dobu. 

V nivelačních pořadech IV. řádu a v PNS musí být latě celistvé z jednoho kusu s 

krabicovou libelou. Délky záměr nemají překročit 50 m a výška záměry nemá klesnout pod 

0,5 m. Připojovací a kontrolní měření se provádí na dva nejbližší body, bez ohledu na 

jejich vzdálenost. Latě musí být komparované. Protokol o komparaci nivelačních latí je 

v příloze č. 9.  
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4.2.2.   Určení výšky výchozího bodu 

Výšky výchozích bodů nivelačních měření jsou známy. Někdy  jsou jako výchozí 

body brány body umístěny mimo poddolovaného území. Pokud se tato body nachází 

v poddolovaném území, umísťují se do ochranných pilířů jam a jejich výšky jsou 

pravidelne kontrolovány. Až do nového zaměření se výška výchozího bodu obvykle 

nemění, čím negativně ovlivňuje časový průběh poklesů bodů pozorovací stanice, protože 

zavedením nové výšky výchozího bodu až po delší době dochází k zvětšení naměřených 

poklesů na pozorovací stanici. Následkem toho dojde k zvětšení poklesu v daném období 

což ale neodpovída skutečnosti. Proto se pro období mezi měřením výšky výchozího bodu, 

tahle výška lze zjitit interpolací nebo extrapolací [2]. 

Vzorec pro výpočet interpolací: 

                                                       ( )ij
titi

titi
titj tt

tt

VV
VV −⋅
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1                                         (23) 

Vzorec pro výpočet extrapolací: 
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kde Vi je výška výchozího bodu v dobách t jednotlivých měření 

       Vj je určovaná hodnota 

4.2.3.   Přesnost určení výšky bodů na pozorovací stanici 

Přesnost bodu na pozorovací stanici je ovlivněna přesností výšky výchozího bodu, 

přesnosti připojovacího pořadu a  přesnosti vlastního měření na pozorovací stanici [2]. 

                                               2222

PSPPVB VVVVB mmmm ++=                                                     (25) 
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4.2.4.   Přesnost provedeného nivelačního měření 

Základním kritériem dosažené přesnosti nivelačního měření je středná kilometrová  

odchylka mezi měřením tam a zpět: 

                                                      




±=
s

dd

n
m

1

2

1
0                                                        (26) 

kde n je počet měřených úseků 

       d je rozdíl mezi měřením tam a zpět 

       s je délka daného úseku 

Povolené hodnoty střední kilometrové chyby pro obousměrnú nivelaci jsou 

v tabulce č. 2 [2]. 

Tabulka č. 2: Maximální povolené střední kilometrové chyby 

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

Maximální 

střední 

kilometrová 

chyba 

 

Rn

71,0
40,0 +  

 

Rn

80,0
45,0 +  

 

Rn

06,1
60,0 +  

 

Rn

77,1
00,1 +  

 

10 

nR je počet měřených oddílů v připojovacím pořadu 

Při přesné nivelaci nesmí odchylka mezi měřením „tam“ a „zpět“ překročit hodnotu 

vypočtenou podle vztahu [2] 

                                                  Lv 3105 −⋅±=∆                                                  (27) 

kde L představuje skutečnou délku nivelovaného úseku. 
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4.3.   Měření naklonění 

Při měření naklonění byla použitá metóda určení naklonění promítáním na stupnici. 

Metoda je založená na promítání významných bodů na stupnicí, která je umístěna před 

objektem kolmo na směr záměry. Promítání na stupnici se provádí pomocí teodolitu, 

kterého stanovisko je vhodné umístit dostatečně daleko, aby se při méňe strmém úhlu tak 

neprojevila chyba v nesvislosti svislé osi teodolitu a kolimační chyba. Avšak s rostoucí 

vzdáleností klesá schopnost odečíst hodnotu na stupnici. Z důvodu zjištění skutečného 

naklonění se kolmo na první směr volí druhé stanovisko (obr. č. 16) . Pro zvýšení přesnosti 

se hodnota na stupnicí odečíta v obou polohách dalekohledu [2]. 

 

Obr. č. 16: Schéma měření svislosti vysoké stavby promítáním na stupnice 

Skutečné naklonění lze určit graficky nebo početně. Při grafickém určení naklonění 

se ve vhodném měřítku vynesou hodnoty odečtené na obou stupnicích a na ně se pak 

vynesou vektory posunů v1 a v2. Výsledný vektor v tvoří spojnica průsečíků vektorů 

a průsečíků kolmic na jednotlivé vektory (obr. č. 17). 
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Obr. č. 17: Schéma výpočtu naklonění z naměřených vektorů 

Naklonění se určí početně, vloží-li se počátek souřadnic do paty vektoru v a osu X 

do vektoru v1.  

Pak se vypočtou souřadnice vrcholu vektoru v podle [2] 

                                 1vXV =  

                                 ( ) ( )°−−+= 90.cos.sin. 212 ααα tgvvvYV                             (28) 

kde α je úhel mezi vektory v1 a v2. 

Podle vztahů (28) platí: 

22
VV YXv +=  

                                                            
V

V

X

Y
arct=δ                                                           (29) 

kde δ je úhel mezi vektory v1 a v.  

Potom pro naklonění platí vzorec: 

                                                                
h

v
ih =                                                                 (30)   

kde h je výškový rozdíl mezi měřenými horizonty stavby. 
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5.   KOSTEL SV. PETRA Z ALKANTARY V KARVINÉ II - DO LY 

5.1.   Lokalita kostela 

Římskokatolický kostel sv. Petra z Alkantary se nachází na pravé straně silnice 

vedoucí z Orlové do Karviné, v místní části Karviná II – Doly (příloha č. 2.1.). Tato stavba 

je kurioznym dokladem vzdoru vůči vlivu důlní činnosti. Kostel je ovlivňován důlní 

činnosti Dolu Karviná a Dolu Darkov. 

 

Obr. č. 18: Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly (minulost) 
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5.2.   Historie kostela  

Kostel (obr. č. 18 a č. 19) byl vystavěn v barokním slohu v roce 1736. Jeho 

předchůdcem byl dřevěný kostel sv. Martina. V roce 1776 byl přebudován jako zděná 

jednolodní stavba. Dobývání pod tímto objektem bylo započáto v roce 1891. V šachte 

Gabriela, v bezprostřední blízkosti chrámu, začala těžba černého uhlí již v roce 1851. Věž 

kostela byla po proběhnutí prvních velkých vlivů poddolování ve 30. letech minulého 

století odstraněna. Od roku 1957 do roku 1968 bylo pod touto stavbou vytěženo 21 slojí 

v hloubce od 145 m do 480 m pod povrchem. Pod územím kostela bylo celkově vytěženo 

27 slojí o celkové mocnosti 52,8 metrů. Území, na němž kostel stojí, pokleslo v důsledku 

těžby o 36 metrů a došlo k nachýlení této stavby. V roce 1969 bylo provedeno vyrovnání 

naklonění podlah. V roce 1992 hrozilo zbourání kostela, demolice se nakonec nekonala. 

Ostravsko – karvinské doly nejprve v roce 1995 opravili zchátralou stavbu a pak v letech 

1999 – 2000 rekultivovaly také nejbližší okolí kostela – údolí o poloměru asi jednoho 

kilometru, které se kvůli těžbě uhlí i s kostelem propadlo.  

 

Obr. č. 19: Kostel sv. Petra z Alkantary 
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5.3.   Pozorovací stanice 

Pozorovací stanice v areálu kostela byla vybudována na základě návrhu opatření 

obsaženého v studii zpracované Institutem důlního měřictví a geodézie Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava 6/1993 pro Ministerstvo životního prostředí České 

republiky. Původně ji tvořilo sedm bodů. Při pozemkových úpravách, které proběhly 

v letech 1999 – 2000 byly tři body zničeny. Zbylé čtyři body byly v roce 2001 doplněny o 

5. bod. Při výkopových pracích v roce 2003 byl zničen bod č. 402 a proto byl nanovo 

stabilizován. Také v roce 2009 byly nanovo stabilizovány dva body. Jednalo se o bod č. 

406 a to z důvodu znepřístupnění původního bodu a bod č. 1, z důvodu porušení tohoto 

bodu. Čtyři body jsou stabilizovány tyčovinou, o délce asi 1 m a průměru 20 mm, 

zabetonovou do vývrtu o průměru 30 cm. Jeden bod je stabilizován bodem typu 

PLASTMARK. Posledný bod byl stabilizován ocelovou kulatinou o průměru 2 cm a délce 

70 cm.  

Pozorovací stanici na kostele je tvořena 18 výškovými bodmi osazených ve zdi 

kostela. Jsou označeny čísly 11 – 28. Nivelační body jsou z bronzu o délce 10 cm 

s šestihrannou zápustnou částí. Je zachován původní bod 111, který je stabilizován na jižní 

zdi portálu několik centimetrů nad zemí. Poloha polygonových a nivelačních bodů je 

zřejmá z přílohy č. 1.1. 
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6.   VYHODNOCENÍ NAM ĚŘENÝCH POHYBŮ A DEFORMACÍ KOSTELA SV.  

      PETRA Z ALKANTARY 

 

6.1.   Měření vodorovního přetvoření a jeho vyhodnocení na pozorovací stanici  

         v Karviné II - Doly 

Pozorovací stanice je tvořena 6 body stabilizovanými kolem kostela a 18 

výškovými body osazenými ve zdivu kostela. Vzdálenosti mezi body kolem kostela byly 

měřeny totální stanicí. Výškové body byly měřeny ocelovým pásmem. První měření 

proběhlo dne 28.10.2009 a druhé  měření dne 3.3.2010. V tabulce č. 3 jsou uvedeny 

průměry naměřených vzdálenosti mezi body kolem kostela s uvedením směrodatných 

odchylek vypočtených podle vztahu (20).  

Tabulka č. 3: Vyrovnané vzdálenosti mezi body kolem kostela v Karviné 

a směrodatné odchylky 

PRŮMĚRNÁ SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 

VZDÁLENOST x ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU mx ÚSEK DATUM 

[m] [mm] 

X.09 21,675 0,00 
401 - 402 

III.10 21,674 0,00 

X.09 18,650 0,15 
402 - 403 

III.10 18,649 0,10 

X.09 15,440 0,00 
403 - 404 

III.10 15,442 0,10 

X.09 17,994 0,10 
404 - 405 

III.10 17,999 0,10 

X.09 31,330 0,00 
405 - 406 

III.10 31,330 0,10 

X.09 22,592 0,00 
406 - 401 

III.10 22,590 0,10 

Pro výpočet posunů a pro určení změny vzdálenosti za určité časové období byly 

použity přímo měřené vzdálenosti mezi body 401 až 406 pozorovací stanice. Vypočtené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4. Přímo měřené vzdálenosti byly také použity pro 

výpočet poměrného vodorovného přetvoření mezi body pozorovací stanice. Vypočtené 

hodnoty jsou v tabulce č. 5 a graficky znázorněny v grafu č. 1. 
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Tabulka č. 4: Vzdálenosti d a posuny v mezi body kolem kostela v Karviné 

DÉLKY d [m] POSUN v [mm] 
ÚSEK 

III.06 VI.07 I.08 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-I.08 III.10-VI.07 III.10-III.06 
401 - 402 - - - 21,675 21,674 -1 - - - 
402 - 403 18,680 18,664 18,672 18,650 18,649 -1 -23 -15 -31 
403 - 404 15,466 15,446 15,458 15,440 15,442 2 -16 -4 -24 
404 - 405 18,018 18,005 18,022 17,994 17,999 5 -22 -5 -18 
405 - 406 - - - 31,330 31,330 0 - - - 
406 - 401 - - - 22,592 22,590 -2 - - - 

  Tabulka č. 5: Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření ε mezi body  

kolem kostela v Karviné 

DÉLKY d [m] POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ ε 
[mm/m] ÚSEK 

III.06 VI.07 I.08 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-I.08 III.10-VI.07 III.10-III.06 
401 - 402 - - - 21,675 21,674 -0,05 - - - 
402 - 403 18,680 18,664 18,672 18,650 18,649 -0,03 -1,23 -0,80 -1,66 
403 - 404 15,466 15,446 15,458 15,440 15,442 +0,12 -1,04 -0,27 -1,56 
404 - 405 18,018 18,005 18,022 17,994 17,999 +0,27 -1,23 -0,28 -1,01 
405 - 406 - - - 31,330 31,330 0,00 - - - 
406 - 401 - - - 22,592 22,590 -0,08 - - - 

Graf č. 1: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body kolem kostela  

v Karviné v období X.09 – III.10 

POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ MEZI BODY KOLEM KOSTELA V KARVINÉ
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Poměrné vodorovné přetvoření terénu kolem kostela sv. Petra z Alkantary se nedá 

objektivně posoudit z důvodu přemístění některých bodů. Graf č. 2 znázorňuje porovnání 

poměrného vodorovného přetvoření mezi zachovalými původními body. 
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Graf č. 2: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body kolem kostela v Karviné v období 

III.06 – III.10 

POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ MEZI BODY KOLEM KOSTELA V KARVINÉ
V OBDOBÍ III.06 - III.10

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50
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]

III.10 - X.09 -0,03 0,12 0,27

III.10 - I.08 -1,23 -1,04 -1,23

III.10 - VI.07 -0,80 -0,27 -0,28

III.10 - III.06 -1,66 -1,56 -1,01

402 - 403 403 - 404 404 - 405

 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny průměry naměřených vzdáleností mezi body na kostele 

s uvedením směrodatných odchylek vypočtených podle (20).  

Tabulka č. 6: Vzdálenosti d a posuny v mezi body na kostele v Karviné 

PRŮMĚRNÁ SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 

VZDÁLENOST x ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU mx ÚSEK DATUM 

[m] [mm] 
X.09 2,472 0,00 

11 - 12 
III.10 2,473 0,00 

X.09 0,341 0,00 
11 - 13 

III.10 0,341 0,00 

X.09 12,785 0,12 
14 - 15 

III.10 12,783 0,09 

X.09 4,852 0,09 
16 - 17 

III.10 4,855 0,00 

X.09 1,430 0,00 
18 - 19 

III.10 1,431 0,00 

X.09 1,158 0,00 
20 - 21 

III.10 1,159 0,00 

X.09 12,398 0,09 
25 - 26 

III.10 12,403 0,09 

X.09 2,586 0,00 
27 - 28 

III.10 2,585 0,20 
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Pro výpočet posunů, poměrných vodorovných přetvoření a pro určení změny 

vzdálenosti mezi body na kostele za určité časové období byly použity přímo měřené 

vzdálenosti ocelovým pásmem mezi body 11 až 28 pozorovací stanice. Hodnoty 

naměřených délek a vypočtených posunů jsou uvedeny v tabulce č. 7 a hodnoty poměrného 

vodorovného přetvoření jsou v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 7: Vzdálenosti d a posuny v mezi body kolem kostela v Karviné 

DÉLKY d [m] POSUN v [mm] 
ÚSEK 

VI.07 I.08 X.09 III.10 III.10 - X.09 III.10 - I.08 III.10 - VI.07 
11 - 12 2,469 2,475 2,472 2,473 1 -2 4 
11 - 13 0,341 0,341 0,341 0,341 0 0 0 
14 - 15 12,786 12,784 12,785 12,783 -1 -1 -3 
16 - 17 4,853 4,845 4,852 4,855 3 10 2 
18 - 19 1,429 1,430 1,430 1,431 1 1 2 
20 - 21 1,162 1,159 1,158 1,159 1 0 -3 
25 - 26 12,399 12,395 12,398 12,403 5 8 4 
27 - 28 2,586 2,581 2,586 2,585 -1 4 -1 

Tabulka č. 8: Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření ε mezi body 

na kostele v Karviné 

DÉLKY d [m] POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ ε [mm/m] 
ÚSEK 

VI.07 I.08 X.09 III.10 III.10 - X.09 III.10 - I.08 III.10 - VI.07 
11 - 12 2,469 2,475 2,472 2,473 +0,40 -0,81 +1,62 
11 - 13 0,341 0,341 0,341 0,341 0,00 0,00 0,00 
14 - 15 12,786 12,784 12,785 12,783 -0,11 -0,06 -0,22 
16 - 17 4,853 4,845 4,852 4,855 +0,66 +2,06 +0,41 
18 - 19 1,429 1,430 1,430 1,431 +0,70 +0,70 +1,40 
20 - 21 1,162 1,159 1,158 1,159 +0,86 0,00 -2,59 
25 - 26 12,399 12,395 12,398 12,403 +0,40 +0,63 +0,31 
27 - 28 2,586 2,581 2,586 2,585 -0,31 +1,62 -0,31 

Poměrné vodorovné přetvoření znázorňují grafy č. 3 a č. 4. 
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Graf č. 3: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body na kostele 

v Karviné v období X.09 – III.10 
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Graf č. 4: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body na kostele 

v Karviné v období VI.07 – III.10 
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6.2.   Nivelační měření a jeho vyhodnocení 

6.2.1.   Připojovací nivelační pořad 

Pro výšková měření byla použita metoda geometrické nivelace ze středu, která je 

popsána v kapitolě 4.2.1. Výšková měření byly provedeny 25.10.2009 a 3.3.2010. 

Výchozím bodem pro připojení bodu č. 111 umístěným na kostele byl bod č. 163 

revírní nivelace na území DP Karvinských dolů OKR. III. řádu. Bod se nachází na 

jihozápadní stěně správní budovy vedle vchodových dveří cca 50 cm nad zemí v areálu 

bývalého Dolu Čs. armády. Bod je základní výškový bod Dolu Karviná – závod Čs. 

Armáda a jeho výška je pravidelně ověřována revírní nivelací Ostravsko – karvinských 

dolů. Naposled byla výška bodu č. 163 ověřená v roce 2008. 

Pro jednotlivá měření byla výška bodu č. 163 extrapolovaná podle (24). Výška 

bodu č. 163 byla stanovená pro 25.10.2009 na 238,805 m a pro 3.3.2010 na 238,800 m ve 

výškovém systému Bpv.  

Tabulka č. 9: Hodnoty použité pro extrapolaci bodu č. 163 

163 
DATUM 

[m] 
1.7.2003 238,902 
1.7.2006 238,863 
1.7.2008 238,827 

Tabulka č. 10: Extrapolovány výšky bodu č. 163 a výška bodu 111 pro jednotlivá měření 

163 111 
DATUM 

[m] [m] 
25.10.2009 238,805 231,426 
3.3.2010 238,800 231,389 

Nivelační pořad vedl z bodu č. 163 přes bod č.111, který se nachází na kostele, zpět 

na bod č. 163. Nivelační pořad byl rozdělen na 3 úseky, přičemž mezilehlý body byly 

dočasne stabilizovány hřebem v chodníku. Naměřené hodnoty nepřekročili povolené 

odchylky vypočtené podle (26) a (27) a pro VPN IV. řádu uvedené v tabulce č. 2.  

 



Bc. Mária Pohanková : Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

2010                                                                                                                                      36            

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace pro 25.10.2009: 

kmmm
s

dd

n
m /73,040,6

3

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace pro 3.3.2010: 

kmmm
s

dd

n
m /75,074,6

3

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

Výpočet maximální střední kilometrové odchylky podle [3] 

mm
nR

02,2
77,1

00,1 =+  

Přesnost připojovacího nivelačního pořadu v Karviné je uvedena v tabulce č. 11 pro 

25.10.2009 a v tabulce č. 12 pro 3.3.2010.  

Tabulka č. 11: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu v Karviné ze dne 25.10.2009 

PŘEVÝŠENÍ DÉLKA POVOLENÁ 
TAM ZPĚT PRŮMĚR 

d dd 
ODDÍLU s 

dd/s 
ODCHYLKA ∆v ODDÍL 

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

163 – B1 -6,3571 6,3569 -6,3570 -0,2 0,06 0,56 0,11 3,7 
B1 – B2 -4,0922 4,0934 -4,0928 1,2 1,50 0,44 3,41 3,3 
B2 - 111 3,0712 -3,0698 3,0705 1,4 1,96 0,68 2,88 4,1 
∑ -7,3781 7,3805 -7,3793 2,4 3,52 1,68 6,40 6,5 

Tabulka č. 12: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu v Karviné ze dne 3.3.2010 

PŘEVÝŠENÍ DÉLKA POVOLENÁ 
TAM ZPĚT PRŮMĚR 

d dd 
ODDÍLU s 

dd/s 
ODCHYLKA ∆v ODDÍL 

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

163 – B1 -6,3597 6,3596 -6,3596 -0,1 0,01 0,56 0,02 3,7 
B1 – B2 -4,1010 4,1023 -4,1017 1,3 1,69 0,44 3,84 3,3 
B2 - 111 3,0516 -3,0502 3,0509 1,4 1,96 0,68 2,88 4,1 
∑ -7,4091 7,4117 -7,4104 2,6 3,66 1,68 6,74 6,5 

Zápisníky nivelace  - připojovacího nivelačního pořadu v Karviné jsou uvedeny 

v příloze č. 7.1. 
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6.2.2.   Nivelační pořad na pozorovací stanici 

Výškové připojení jednotlivých bodů pozorovací stanice proběhlo metodou přesné 

nivelace. 

Dosažená střední kilometrová chyba vypočtena podle vzorce (26) pro měření ze 

dne 25.10.2009:  

1. nivelační tah:   kmmm
s

dd

n
m /97,075,3

1

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

2. nivelační tah:   kmmm
s

dd

n
m /27,029,0

1

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

Dosažená střední kilometrová chyba podle vzorce (26) pro měření ze dne 3.3.2010:  

1. nivelační tah:   kmmm
s

dd

n
m /57,029,1

1

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

2. nivelační tah:   00 =m  

Povolená odchylka ∆v vypočtena podle (27) pro L = 0,14 km 

mmLv 87,1105 3 =⋅±=∆ −  

Výpočet maximální střední kilometrové odchylky podle [3] 

mm
nR

77,2
77,1

00,1 =+  
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Z naměřených hodnot byly vypočteny výšky jednotlivých bodů. Z nich byly určeny 

poklesy bodů a dílčí poklesy vzhledem k měření ze dne 25.10.2009 a ze dne 3.3.2010.  

Výšky bodů, poklesy bodů kolem kostela jsou uvedeny v tabulce č. 13. Poklesy 

bodů kolem kostela se posuzovaly vzhledem k měření z roku 2005. Nejsou posuzovány 

body č. 401 a č. 406 z důvodu ich nové stabilizace.  

Tabulka č. 13: Výšky, poklesy, dílčí poklesy bodů kolem kostela v Karviné 

NADMOŘSKÉ VÝŠKY [m] POKLES s [mm] 
BOD 

VIII.05 VI.07 I.08 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-I.08 III.10-VI.07 III.10-VIII.05 
401 - - - 231,985 231,950 -35 - - - 
402 233,510 232,474 231,959 231,860 231,824 -37 -135 -650 -1686 
403 233,164 232,077 231,545 231,412 231,383 -29 -162 -694 -1781 
404 232,929 231,789 231,249 231,111 231,073 -37 -176 -716 -1856 
405 232,679 231,545 231,035 230,904 230,866 -38 -169 -679 -1813 
406 - - - 231,479 231,442 -37 - - - 

        Naměřené hodnoty a vypočtené hodnoty poklesů jsou znázorněny v grafu č.5.  

Graf č.6 znázorňuje porovnání poklesů mezi zachovalými původními body. 

Graf č. 5: Poklesy bodů kolem kostela v Karviné v období X.09 – III.10 
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Graf č. 6: Poklesy bodů kolem kostela v Karviné v období VIII.05 – III.10 
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Výšky bodů, poklesy a dílčí poklesy bodů na kostele jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

Poklesy bodů na kostele se posuzovaly vzhledem k měření z roku 1995. U bodu 11 údaj 

z roku 1995 není k dispozici. 

Tabulka č. 14: Výšky bodů, poklesy a dílčí poklesy bodů na kostele v Karviné 

NADMOŘSKÉ VÝŠKY [m] POKLES s [mm] 
BOD 

III.95 VI.07 I.08 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-I.08 III.10-VI.07 III.10-III.95 
11   233,038 232,523 232,458 232,421 -37 -102 -617   
12 235,333 233,169 232,646 232,593 232,556 -37 -90 -613 -2777 
13 235,219 233,023 232,508 232,443 232,405 -38 -103 -618 -2814 
14 235,159 232,946 232,443 232,365 232,328 -37 -115 -618 -2831 
15 234,921 232,900 232,398 232,273 232,236 -37 -162 -664 -2685 
16 234,912 232,799 232,263 232,159 232,121 -38 -142 -678 -2791 
17 234,983 232,808 232,268 232,152 232,115 -37 -153 -693 -2868 
18 234,907 232,863 232,319 232,196 232,160 -36 -159 -703 -2747 
19 234,951 232,912 232,409 232,245 232,208 -37 -201 -704 -2743 
20 235,071 233,044 232,478 232,381 232,346 -35 -132 -698 -2725 
21 235,080 233,049 232,514 232,391 232,355 -35 -159 -694 -2725 
22 235,293 233,247 232,703 232,608 232,571 -37 -132 -676 -2722 
23 235,417 233,377 232,859 232,745 232,709 -36 -150 -668 -2708 
24 235,345 233,282 232,714 232,668 232,632 -36 -82 -650 -2713 
25 235,514 233,428 232,905 232,816 232,779 -37 -126 -649 -2735 
26 235,318 233,166 232,658 232,600 232,563 -37 -95 -603 -2755 
27 235,212 233,051 232,510 232,487 232,450 -37 -60 -601 -2762 
28 235,077 232,908 232,362 232,338 232,301 -38 -61 -607 -2776 

       Naměřené hodnoty a vypočtené hodnoty poklesů jsou znázorněny v grafech č. 7 a č. 8. 
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Graf č. 7: Poklesy bodů na kostele v Karviné v období X.09 – III.10 
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Graf č. 8: Poklesy bodů na kostele v Karviné v období III.95 – III.10 

POKLESY BODŮ NA KOSTELE V KARVINÉ V OBDOBÍ III.95 - III.10
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Porovnání poklesů bodů na kostele s body kolem kostela znázorňuje příloha č. 3.1. 

Graficky znázorněné poklesy bodů na rozích kostela v Karviné jsou v přílohe č. 4.1. 

 

 



Bc. Mária Pohanková : Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

2010                                                                                                                                      41            

6.3.   Vyhodnocení měření naklonění 

Měření naklonění kostela bylo provedeno pomocí elektronického tachymetru Leica 

TCR 307 metodou promítání na stupnici. Naklonění bylo měřeno na šesti hranách po 

obvodu kostela (obr. č. 20).  

 

 

Obr. č. 20: Schéma rozmístění a číslování stanovisek při měření naklonění  

kostela v Karviné 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 15 pro měření ze dne 28.10.2009 

a v tabulce č. 16 pro měření ze dne 3.3.2010. Grafické znázornění naklonění kostela sv. 

Petra z Alkantary v Karviné II - Doly představuje příloha č. 5.1.  

Vzdálenosti mezi horizonty měřené hrany byla vypočtena z naměřeného výškového 

úhlu a délky mezi stanovištěm a měřenou hranou. 
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 Tabulka č. 15: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela  

v Karviné ze dne 28.10.2009 

│. POLOHA ║. POLOHA │. POLOHA ║. POLOHA PRŮMĚR 

a1 a2 a1 a2 l = a1-a2 l = a1-a2 øl HRANA 

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

1.1 396 863 398 864 467 466 467 
1.2 541 334 541 332 207 209 208 

2.1 94 628 93 626 534 533 534 
2.2 542 287 543 287 255 256 256 

3.1 891 446 892 447 445 445 445 
3.2 232 213 232 214 19 18 19 

4.1 783 212 785 212 571 573 572 
4.2 66 314 67 314 248 247 248 

5.1 220 907 218 906 687 688 688 
5.2 116 304 116 305 188 189 189 

6.1 212 807 210 805 595 595 595 
6.2 542 694 540 693 152 153 153 

Tabulka č. 16: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela  

v Karviné ze dne 3.3.2010 

│. POLOHA ║. POLOHA │. POLOHA ║. POLOHA PRŮMĚR 

a1 a2 a1 a2 l = a1-a2 l = a1-a2 øl HRANA 

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

1.1 444 907 445 909 463 464 464 
1.2 502 312 502 314 190 188 189 

2.1 465 987 464 985 522 521 522 
2.2 467 205 467 204 262 263 263 

3.1 453 11 453 12 442 441 442 
3.2 441 403 443 405 38 38 38 

4.1 935 355 936 354 580 582 581 
4.2 300 498 300 499 198 199 199 

5.1 196 881 196 882 685 686 686 
5.2 587 767 588 769 180 181 181 

6.1 166 759 167 759 593 592 593 
6.2 567 736 566 734 169 168 169 

Z naměřených hodnot se podle (28) až (30) vypočetlo naklonění. Vypočtené 

hodnoty naklonění a porovnání s hodnotami z období III.06 – III.10 jsou v tabulce č. 17. 
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Tabulka č. 17: Naklonění kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II - Doly 

PODÉLNÁ PŘÍČNÁ CELKOVÁ SMĚRNÍK VÝŠKA NAKLON ĚNÍ 

ODCHYLKA Y  ODCHYLKA X  ODCHYLKA V  σ h α HRANA DATUM  

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

III.06 191 366 413 31 8,11 50,9 
VI.07 186 316 367 34 8,15 45,0 
I.08 183 291 344 36 8,15 42,2 
X.09 208 467 511 27 8,10 63,1 

1 

III.10 189 464 501 25 8,10 61,8 

III.06 181 409 447 27 8,20 54,5 
VI.07 169 379 415 27 8,10 51,2 
I.08 169 370 407 27 8,10 50,2 
X.09 256 534 592 28 8,10 73,0 

2 

III.10 263 522 584 30 8,10 72,1 

III.06 77 414 421 12 8,00 52,6 
VI.07 74 404 411 12 8,10 50,7 
I.08 72 399 405 11 8,10 50,1 
X.09 19 445 445 3 8,10 55,0 

3 

III.10 38 442 443 5 8,10 54,7 

III.06 234 586 631 24 8,00 78,9 
VI.07 224 592 633 23 8,11 78,0 
I.08 218 598 636 22 8,11 78,5 
X.09 248 572 623 26 8,02 77,7 

4 

III.10 199 581 614 21 8,02 76,6 

III.06 178 674 697 17 8,10 86,1 
VI.07 175 677 699 16 8,07 86,6 
I.08 172 679 700 16 8,07 86,8 
X.09 189 688 713 17 8,08 88,2 

5 

III.10 181 686 709 16 8,08 87,7 

III.06 182 560 589 20 8,00 73,6 
VI.07 200 562 597 22 8,03 74,3 
I.08 214 563 602 23 8,03 75,0 
X.09 153 595 614 16 8,06 76,2 

6 

III.10 169 593 616 18 8,06 76,4 
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6.4.   Vyhodnocení měření 

Poměrné vodorovné přetvoření: 

Délky mezi body kolem kostela se pro určení poměrného vodorovného přetvoření 

měřily již v minulosti. Výsledky měření se porovnávaly s měřením z března 2006. 

Vzhledem na to, že body č. 401 a č. 406 byly v říjnu 2009 nově stabilizovány lze za období 

březen 2006 až březen 2010 porovnat pouze tři měřené úseky. Na těchto úsecích dochází 

pouze k stlačení a to v hodnotách -1,01 mm/m až -1,66 mm/m.  

V období říjen 2009 až březen 2010 dochází k roztažení i stlačení terénu. Poměrné 

vodorovné přetvoření mezi body kolem kostela nabývá hodnot  od -0,08 mm/m do +0,27 

mm/m. 

Délky mezi body na kostele se pro určení poměrného vodorovného přetvoření 

poprvé zaměřovaly v červnu 2007. V období červen 2007 až březen 2010 se poměrné 

vodorovné  přetvoření  pohybovalo v  hodnotách  od -2,59 mm/m  (v  úseku  mezi  body  

20 – 21) do +1,62 mm/m (v úseku mezi body 11 – 12).  

V období říjen 2009 až březen 2010 poměrné vodorovné přetvoření mezi body na 

kostele nabývá hodnot  od -0,31 mm/m do +0,86 mm/m. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že mezi body na kostele dochází více k roztažení 

než stlačení, což se projevuje vznikem trhlin. Mezi body kolem kostela nastává roztažení i 

stlačení což vyvolává tlakové i tahové síly působící na stavbu. 

Výškové měření: 

Podobně jako poměrné vodorovné přetvoření také výškové měření se porovnává 

s naměřenými hodnotami z minulých let. Poklesy bodů kolem kostela lze porovnat jen u 

čtyřech zachovalých bodech. Body kolem kostela byly porovnávany s hodnotami 

naměřenými v srpnu 2005. V období srpen 2005 až březen 2010 vykazoval největší pokles 

bod č. 404, a to -1856 mm. Naopak nejmenší pokles byl zaznamenám u bodu č. 402, a to -

1686 mm. 

V období říjen 2009 až březen 2010 vykazovaly body kolem kostela poklesy 

v rozmezí -29 mm, bod č. 403,  až -38 mm, bod č. 405. 
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Poklesy výškových bodů na kostele se porovnávaly za období březen 1995 až 

březen 2010 (výška bodu č. 11 z roku 1995 není k dispozici). Největší pokles vykazoval 

bod č. 17, pokles činil -2868 mm. Nejmenší pokles vykazoval bod č. 23, kde byl naměřený 

pokles -2708 mm. 

V období říjen 2009 až březen 2010 byl zjišten největší pokles na bodech č. 13,  

č. 16 a č. 28, hodnota poklesu činila -38 mm. Naopak nejmenší pokles zaznamenaly body 

č. 20 a č. 21, a to -35 mm. 

Z výsledků lze vypočíst, že poklesy v posledně měřeném období dosahují hodnot 

asi -7 mm/měsíc. Největší hodnoty poklesů, a to jak u bodů kolem kostela tak u bodů na 

kostele, byly zaznamenány na jihozápade pozorovací stanice. 

Naklonění stavby: 

Naklonění stavby se  měřilo na šesti hranách. Stavba vykazuje značné naklonění. 

Za posuzované období od března 2006 do března 2010 nastala největší změna na hraně č. 

2. Spolu s ní byl největší růst zaznamenán také na hraně č. 1. Nejmenší změna nastala na 

hraně č. 5. Největší naklonění zaznamenává hrana č. 5. 
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7.   KOSTEL SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO  VYZNÁNÍ  

      V ORLOVÉ 

7.1.   Lokalita kostela 

Objekt se nachází na ulici Petra Cingra, asi 0,8 km východně od Starého náměstí 

v Orlové (příloha č. 2.2.).  Stavba je situována na temeni svahu upadajícího k severozápadu 

a k jihu, v místě s dlouhodobě působícími vlivy hlubinného dobývání na zemský povrch. Je 

ovlivňován důlní činností Dolu Karviná. 

 

Obr. č. 21: Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové (minulost) 

7.2.   Historie kostela  

Kostel Slezské církve evangelické v Orlové byl postaven v roce 1860. Z 

konstrukčního hlediska se jedná o jednopodlažní, jednolodní, nepodsklepený zděný objekt 

z pálených cihel o vnějších půdorysných rozměrech 31,40 x 15,22 m. Nosný systém je 

zděný stěnový v kombinaci se zděnými pilíři. Zastropení kostela je provedeno pomocí 

systému zděných kleneb z plných pálených cihel. Založení kostela je provedeno na 

základových pásech a patkách (v místě pilířů) z hubeného betonu a kamene. Střecha nad 

lodí kostela je sedlová, nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov. Zastřešení věže je 

realizováno rovněž dřevěných krovem. Kostel je kulturní památkou České republiky. 
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V roce 1982 bylo provedeno statické zajištění kostela proti vlivům poddolování, a 

to prostorovým stažením pomocí ocelových válcovaných profilů. Z důvodu značného 

statického poškození - množství trhlin v zejména klenbách a také z důvodu dalších 

výhledových účinků poddolování bylo třeba provést jeho nové statické zajištění, které bylo 

realizováno v roce 2005. 

 

Obr. č. 22: Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové 

7.3.   Pozorovací stanice 

Pozorovací stanici tvoří 23 bodů, z toho 16 se nachází na kostele a zbylých sedm 

v terénu kolem kostela. Šest bodů je stabilizovaných železnou tyčovinou o délce asi 1 m a 

průměru 20 mm, ukotvenou v betonovém podkladě. Při zemních pracích byl zničen jeden 

bod, který byl doplněn na podzim roku 2008. Jeden bod je stabilizován bodem typu 

PLASTMARK.  

Pozorovací stanici na kostele je tvořena 16 výškovými bodmi osazených ve zdi 

kostela. Na kostele je stabilizován také bod Ge 7-21 (příloha č. 8.1.), který je stabilizován 

na severní zdi portálu asi 50 centimetrů nad zemí. Poloha polygonových a nivelačních 

bodů je zrejmá z přílohy č. 1.2. 
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8.   VYHODNOCENÍ NAM ĚŘENÝCH POHYBŮ A DEFORMACÍ KOSTELA 

      SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ AUGSBURSKÉHO VYZNÁ NÍ  

      V ORLOVÉ 

8.1.   Měření vodorovního přetvoření a jeho vyhodnocení na pozorovací stanici  

         v Orlové 

Pozorovací stanice je tvořena 7 stabilizoványmi body kolem kostela a 16 

výškovými bodmi na kostele. Vzdálenosti mezi body kolem kostela byly měřeny totální 

stanicí TCR 307. Vzdálenosti mezi výškovými body byly měřeny ocelovým pásmem. 

První měření proběhlo dne 28.10.2009 a druhé  měření dne 31.3.2010. V tabulce č. 18 jsou 

uvedeny průměry naměřených vzdálenosti mezi body kolem kostela a uvedeny směrodatné 

odchylky vypočtené podle vztahu (20).  

Tabulka č. 18: Vyrovnané vzdálenosti mezi body kolem kostela v Orlové  

a směrodatné odchylky 

PRŮMĚRNÁ SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 

VZDÁLENOST x ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU mx ÚSEK DATUM 

[m] [mm] 

X.09 26,850 0,10 
401 - 402 

III.10 26,849 0,00 

X.09 17,937 0,13 
402 - 403 

III.10 17,933 0,10 

X.09 17,698 0,00 
403 - 404 

III.10 17,692 0,00 

X.09 15,200 0,15 
404 - 405 

III.10 15,196 0,10 

X.09 12,549 0,10 
405 - 406 

III.10 12,551 0,10 

X.09 26,307 0,00 
406 - 407 

III.10 26,306 0,00 

X.09 24,566 0,00 
407 - 401 

III.10 24,565 0,10 

Pro výpočet posunů a pro určení změny vzdálenosti za určité časové období byly 

použity přímo měřené vzdálenosti mezi body 401 až 407 pozorovací stanice. Vypočtené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 19.  
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Tabulka č. 19: Vzdálenosti d a posuny v mezi body kolem kostela v Orlové 

DÉLKY d [m] POSUN v [mm] 
ÚSEK 

XI.08 III.09 X.09 III.10 III.10 - X.09 III.10 – III.09 III.10 - XI.08 
401 - 402 26,848 26,842 26,850 26,849 -1 7 1 
402 - 403 17,938 17,937 17,937 17,933 -4 -4 -5 
403 - 404 17,704 17,701 17,698 17,692 -6 -9 -12 
404 - 405 15,193 15,194 15,200 15,196 -4 2 3 
405 - 406 12,549 12,548 12,549 12,551 2 3 2 
406 - 407 26,304 26,307 26,307 26,306 -1 -1 2 
407 - 401 24,569 24,568 24,566 24,565 -1 -3 -4 

 Přímo měřené vzdálenosti byly také použity pro výpočet poměrného vodorovného 

přetvoření mezi body pozorovací stanice. Vypočtené hodnoty jsou v tabulce č. 20 

a graficky znázorněny v grafu č. 9. 

Tabulka č. 20: Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření ε mezi body  

kolem kostela v Orlové 

DÉLKY d [m] POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ ε [mm/m] 
ÚSEK 

XI.08 III.09 X.09 III.10 III.10 - X.09 III.10 - III.09 III.10 - XI.08 
401 - 402 26,848 26,842 26,850 26,849 -0,03 +0,26 +0,04 
402 - 403 17,938 17,937 17,937 17,933 -0,23 -0,22 -0,27 
403 - 404 17,704 17,701 17,698 17,692 -0,34 -0,51 -0,68 
404 - 405 15,193 15,194 15,200 15,196 -0,25 +0,13 +0,19 
405 - 406 12,549 12,548 12,549 12,551 +0,14 +0,23 +0,15 
406 - 407 26,304 26,307 26,307 26,306 -0,04 -0,04 +0,08 
407 - 401 24,569 24,568 24,566 24,565 -0,04 -0,12 -0,16 

 Graf č. 9: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body kolem kostela  

V Orlové v období X.09 – III.10 
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Poměrné vodorovné přetvoření terénu kolem kostela Slezské církve evangelické 

augsburského vyznání znázorňuje graf č. 10. 

Graf č. 10: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body kolem kostela v Orlové 

v období XI.08 - III.10 

POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ MEZI BODY KOLEM KOSTELA V ORLOVÉ 
V OBDOBÍ XI.08 - III.10
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0,40
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III.10 - X.09 -0,03 -0,23 -0,34 -0,25 0,14 -0,04 -0,04

III.10 - III.09 0,26 -0,22 -0,51 0,13 0,23 -0,04 -0,12

III.10 - XI.08 0,04 -0,27 -0,68 0,19 0,15 0,08 -0,16

401 - 402 402 - 403 403 - 404 404 - 405 405 - 406 406 - 407 407 - 401

 

V tabulce č. 21 jsou uvedeny průměry naměřených vzdálenosti mezi body na 

kostele a uvedeny směrodatné odchylky vypočtené podle vztahu (20).  

Pro výpočet posunů, poměrných vodorovných přetvoření a pro určení změny 

vzdálenosti mezi body 1 až 16 na kostele za určité časové období byly použity vzdálenosti 

měřené ocelovým pásmem. Hodnoty naměřených délek a vypočtených posunů jsou 

uvedeny v tabulce č. 22 a hodnoty poměrného vodorovného přetvoření jsou v tabulce č. 23, 

graficky znázorněny v grafu č. 11 a č. 12. 
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Tabulka č. 21: Vzdálenosti d a posuny v mezi body na kostele v Orlové 

PRŮMĚRNÁ SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 

VZDÁLENOST x ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU mx ÚSEK DATUM 

[m] [mm] 
X.09 5,010 0,09 

1 - 2 
III.10 5,012 0,00 

X.09 6,356 0,00 
3 - 4 

III.10 6,357 0,00 

X.09 18,273 0,12 
4 - 5 

III.10 18,272 0,09 

X.09 6,409 0,09 
5 - 6 

III.10 6,408 0,00 

X.09 6,390 0,00 
7 - 8 

III.10 6,389 0,09 

X.09 2,846 0,00 
8 -9 

III.10 2,845 0,00 

X.09 6,330 0,00 
9 - 10 

III.10 6,326 0,09 

X.09 6,410 0,00 
11 - 12 

III.10 6,408 0,00 

X.09 18,297 0,09 
12 - 13 

III.10 18,293 0,09 

X.09 6,358 0,00 
13 - 14 

III.10 6,354 0,09 

X.09 4,999 0,09 
15 -16 

III.10 4,998 0,00 

X.09 4,633 0,00 
16 - 1 

III.10 4,634 0,00 

Tabulka č. 22: Vzdálenosti d a posuny v mezi body kolem kostela v Orlové 

DÉLKY d [m] POSUN v [mm] 
ÚSEK 

V.06 XI.08 III.09 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-III.09 III.10-XI.08 III.10-V.06 

1 - 2 5,005 5,009 5,010 5,010 5,012 2 2 3 7 
3 - 4 6,361 6,357 6,359 6,356 6,357 1 -2 0 -4 
4 - 5 18,266 18,266 18,264 18,273 18,272 -1 8 6 6 
5 - 6 6,410 6,411 6,410 6,409 6,408 -1 -2 -3 -2 
7 - 8 6,398 6,392 6,393 6,390 6,389 -1 -4 -3 -9 
8 - 9 2,845 2,847 2,846 2,846 2,845 -1 -1 -2 0 
9 - 10 6,327 6,320 6,319 6,330 6,326 -4 7 6 -1 
11 - 12 6,413 6,408 6,409 6,410 6,408 -2 -1 0 -5 
12 - 13 18,296 18,298 18,296 18,297 18,293 -4 -3 -5 -3 
13 - 14 6,350 6,358 6,355 6,358 6,354 -4 -1 -4 4 
15 - 16 5,000 4,999 5,000 4,999 4,998 -1 -2 -1 -2 
16 - 1 4,626 4,631 4,634 4,633 4,634 1 0 3 8 
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Tabulka č. 23: Vzdálenosti d a poměrné vodorovné přetvoření ε mezi body  

na kostele v Orlové 

DÉLKY d [m] POMĚRNÉ VODOROVNÉ PŘETVOŘENÍ ε [mm/m] 
ÚSEK 

V.06 XI.08 III.09 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-III.09 III.10-XI.08 III.10-V.06 

1 - 2 5,005 5,009 5,010 5,010 5,012 +0,44 +0,40 +0,60 +1,40 
3 - 4 6,361 6,357 6,359 6,356 6,357 +0,16 -0,31 +0,00 -0,63 
4 - 5 18,266 18,266 18,264 18,273 18,272 -0,07 +0,45 +0,34 +0,34 
5 - 6 6,410 6,411 6,410 6,409 6,408 -0,12 -0,31 -0,47 -0,31 
7 - 8 6,398 6,392 6,393 6,390 6,389 -0,19 -0,66 -0,50 -1,44 
8 - 9 2,845 2,847 2,846 2,846 2,845 -0,35 -0,35 -0,70 0,00 
9 - 10 6,327 6,320 6,319 6,330 6,326 -0,66 +1,07 +0,92 -0,19 
11 - 12 6,413 6,408 6,409 6,410 6,408 -0,31 -0,16 0,00 -0,78 
12 - 13 18,296 18,298 18,296 18,297 18,293 -0,22 -0,17 -0,28 -0,17 
13 - 14 6,350 6,358 6,355 6,358 6,354 -0,66 -0,19 -0,66 +0,60 
15 - 16 5,000 4,999 5,000 4,999 4,998 -0,24 -0,40 -0,20 -0,40 
16 - 1 4,626 4,631 4,634 4,633 4,634 0,22 0,00 +0,65 +1,73 

Graf č. 11: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body na kostele v období X.09 – III.10 
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Graf č. 12: Poměrné vodorovné přetvoření mezi body na kostele v období V.06 – III.10 
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8.2.   Nivelační měření a jeho vyhodnocení 

8.2.1.   Připojovací nivelační pořad 

Pro výšková měření byla použita metoda geometrické nivelace ze středu, která je 

popsána v kapitolě 4.2.1. Výšková měření byly provedeny 26.10.2009 a 31.3.2010. 

Výchozím bodem pro připojení bodu č. Ge 6-23 (příloha č. 8) umístěným na 

kostele byl bod č. Ge 7-21 ( příloha č. 8) revírní nivelace. Bod se nachází na náměstí 

v Orlové na západní stěně domu čp. 91, 10,7 m  od jz. rohu, 0,2 m nad zemí.  Bod patří 

mezi základní výškové body Dolu Karviná a jeho výška je pravidelně ověřována revírní 

nivelací Ostravsko – karvinských dolů. Naposled byla výška bodu č. Ge 6-23 ověřena 

v roce 2008. 

Pro jednotlivá měření byla výška bodu č. Ge 6-23 extrapolovaná podle (24).Výška 

bodu č. Ge 6-23 byla stanovena k datu 26.10.2009 kdy činila 225,989 m a k 31.3.2010 kdy 

dosáhla hodnoty 225,986 m ve výškovém systému Bpv.  
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Tabulka č. 24: Hodnoty použité pro extrapolaci bodu č. Ge 6-23 

Ge 6-23 
DATUM 

[m] 
1.7.2003 226,037 
1.7.2006 226,017 
1.7.2008 226,000 

Tabulka č. 25: Extrapolovány výšky bodu č. Ge 6-23 a výška bodu Ge 7-21  

pro jednotlivá měření 

Ge 6-23 Ge 7-21 
DATUM 

[m] [m] 
26.10.2009 225,989 262,586 
31.3.2010 225,986 262,578 

Nivelační pořad vedl z bodu č. Ge 6-23 přes bod č. Ge 7-21, který se nachází na 

kostele, zpět na bod č. Ge 6-23. Nivelační pořad byl rozdělen na 3 úseky, přičemž 

mezilehlý body byly dočasne stabilizovány hřebem v chodníku. Naměřené hodnoty 

nepřekročily povolené odchylky vypočtené podle (26) a (27) pro VPN IV. řádu uvedené 

v tabulce č. 2.  

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace pro 26.10.2009: 

kmmm
s

dd

n
m /77,026,16

3

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

Výpočet střední kilometrové chyby dvojí nivelace pro 31.3.2010: 

kmmm
s

dd

n
m /91,096,9

3

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

Výpočet maximální střední kilometrové odchylky podle [3] 

mm
nR

02,2
77,1

00,1 =+  

Přesnost připojovacího nivelačního pořadu v Orlové je uvedena v tabulce č. 26 pro 

26.10.2009 a v tabulce č. 27 pro 31.3.2010.  
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Tabulka č. 26: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu v Orlové ze dne 26.10.2009 

PŘEVÝŠENÍ DÉLKA POVOLENÁ 
TAM ZPĚT PRŮMĚR 

d dd 
ODDÍLU s 

dd/s 
ODCHYLKA ∆v ODDÍL 

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

6-23 - B1 8,5202 -8,5208 8,5205 -0,6 0,42 0,44 0,96 3,3 
B1 - B2 19,4538 -19,4532 19,4535 0,6 0,36 0,25 1,44 2,5 

B2 - 7-21 8,6228 -8,6219 8,6223 0,9 0,77 0,16 4,79 2,0 
∑ 36,5967 -36,5959 36,5963 0,9 1,55 0,85 7,19 4,6 

Tabulka č. 27: Přesnost připojovacího nivelačního pořadu v Orlové ze dne 31.3.2010 

PŘEVÝŠENÍ DÉLKA POVOLENÁ 
TAM ZPĚT PRŮMĚR 

d dd 
ODDÍLU s 

dd/s 
ODCHYLKA ∆v ODDÍL 

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

6-23 - B1 8,5201 -8,5192 8,5197 0,8 0,72 0,44 1,64 3,3 
B1 - B2 19,4519 -19,4507 19,4513 1,2 1,56 0,25 6,25 2,5 

B2 - 7-21 8,6202 -8,6208 8,6205 -0,6 0,33 0,16 2,07 2,0 
∑ 36,5922 -36,5907 36,5914 1,4 2,62 0,85 9,96 4,6 

Zápisníky nivelace  - připojovacího nivelačního pořadu v Orlové jsou uvedeny 

v příloze č. 7.2. 

8.2.2.   Nivelační pořad na pozorovací stanici 

Výškové připojení jednotlivých bodů pozorovací stanice proběhlo metodou přesné 

nivelace. 

Dosažená střední kilometrová chyba vypočtena podle vzorce (26) pro měření ze 

dne 26.10.2009:  

kmmm
s

dd

n
m /29,034,0

1

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  
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Dosažená střední kilometrová chyba podle vzorce (26) pro měření ze dne 

31.3.2010:  

kmmm
s

dd

n
m /48,094,0

1

1

2

11

2

1
0 ±=±=




±=  

Povolená odchylka ∆v vypočtena podle (27) pro L = 0,15 km 

mmLv 94,1105 3 =⋅±=∆ −  

Výpočet maximální střední kilometrové odchylky podle [3] 

mm
nR

77,2
77,1

00,1 =+  

Z naměřených hodnot byly vypočtené výšky jednotlivých bodů. Z nich byly určeny 

poklesy bodů a dílčí poklesy vzhledem k měření ze dne 26.10.2009 a ze dne 3.3.2010.  

Výšky bodů, poklesy bodů kolem kostela jsou uvedeny v tabulce č. 28. Poklesy 

bodů kolem kostela se posuzovaly vzhledem k měření z listopadu 2008.  

Tabulka č. 28: Výšky, poklesy a dílčí poklesy bodů kolem kostela v Orlové 

NADMOŘSKÉ VÝŠKY [m] POKLES s [mm] 
BOD 

XI.08 III.09 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-III.09 III.10-XI.08 

401 262,221 262,211 262,201 262,192 -9 -20 -30 

402 262,334 262,323 262,314 262,305 -9 -18 -29 

403 262,242 262,230 262,221 262,212 -9 -18 -30 

404 261,708 261,697 261,688 261,680 -8 -17 -28 

405 261,712 261,704 261,694 261,686 -8 -17 -26 

406 261,666 261,654 261,646 261,638 -8 -17 -29 

407 261,863 261,851 261,843 261,836 -7 -15 -28 

    Naměřené hodnoty a vypočtené hodnoty poklesů jsou znázorněny v grafech č.13 a č. 14. 

 



Bc. Mária Pohanková : Měření a vyhodnocení pohybů a deformací staveb 

2010                                                                                                                                      57            

Graf č. 13: Poklesy bodů kolem kostela v Orlové v období X.09 – III.10 
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Graf č. 14: Poklesy bodů kolem kostela v Orlové v období XI.08 – III.10 

POKLESY BODŮ KOLEM KOSTELA V ORLOVÉ V OBDOBÍ XI.08 - III.10
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Výšky bodů, poklesy a dílčí poklesy bodů na kostele jsou uvedeny v tabulce č. 29. 

Poklesy bodů na kostele se posuzovaly vzhledem k měření z roku 2006. 
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Tabulka č. 29: Výšky bodů, poklesy a dílčí poklesy bodů na kostele v Orlové 

NADMOŘSKÉ VÝŠKY [m] POKLES s [mm] 
BOD 

V.06 XI.08 III.09 X.09 III.10 III.10-X.09 III.10-III.09 III.10-XI.08 III.10-V.06 
1 262,956 262,878 262,865 262,856 262,848 -9 -17 -30 -108 
2 263,020 262,939 262,927 262,919 262,910 -9 -17 -29 -110 
3 263,077 262,995 262,984 262,975 262,966 -9 -18 -28 -111 
4 263,127 263,045 263,034 263,024 263,015 -9 -19 -30 -112 
5 263,417 263,335 263,324 263,315 263,305 -10 -19 -30 -112 
6 263,472 263,390 263,380 263,370 263,361 -9 -19 -29 -111 
7 263,440 263,358 263,346 263,338 263,329 -9 -17 -29 -111 
8 263,350 263,268 263,257 263,249 263,239 -9 -18 -29 -111 
9 263,302 263,221 263,209 263,201 263,193 -8 -16 -28 -109 
10 263,110 263,031 263,020 263,012 263,003 -9 -17 -28 -107 
11 263,130 263,050 263,036 263,030 263,022 -8 -14 -28 -108 
12 263,038 262,960 262,949 262,940 262,932 -9 -17 -28 -106 
13 262,817 262,737 262,726 262,716 262,709 -8 -17 -28 -108 
14 262,797 262,721 262,711 262,700 262,692 -9 -19 -29 -105 
15 262,768 262,683 262,670 262,669 262,663 -7 -7 -20 -105 
16 262,787 262,709 262,697 262,689 262,680 -8 -17 -29 -107 

Graf č. 15: Poklesy bodů na kostele v Orlové v období X.09 – III.10 
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Porovnání poklesů bodů na kostele s body kolem kostela znázorňuje příloha č. 3.2. 

Graficky znázorněné poklesy bodů na rozích kostela v Orlové jsou v přílohe č. 4.2. 
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Graf č. 16: Poklesy bodů na kostele v Orlové v období V.06 – III.10 

POKLESY BODŮ NA KOSTELE  V ORLOVÉ V OBDOBÍ V.06 - III.10

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

s 
[m

m
]

III.10 - X.09 -9 -9 -9 -9 -10 -9 -9 -9 -8 -9 -8 -9 -8 -8 -6 -8

III.10 - III.09 -17 -17 -18 -19 -19 -19 -17 -18 -16 -17 -14 -17 -17 -19 -7 -17

III.10 - XI.08 -30 -29 -28 -30 -30 -29 -29 -29 -28 -28 -28 -28 -28 -29 -20 -29

III.10 - V.06 -108 -110 -111 -112 -112 -111 -111 -111 -109 -107 -108 -106 -108 -105 -105 -107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

8.3.   Vyhodnocení měření naklonění 

Měření naklonění kostela bylo provedeno pomocí elektronického tachymetru Leica 

TCR 307 metodou promítání na stupnici. Naklonění bylo měřeno na šesti hranách po 

obvodu kostela (obr. č. 23).  

   

Obr. č. 23: Schéma rozmístění a číslování stanovisek při měření naklonění kostela v 

Orlové 
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Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 30 pro měření ze dne 28.10.2009 

a v tabulce č. 31 pro měření ze dne 31.3.2010. Grafické znázornění naklonění kostela 

Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje příloha č.6.1.  

Tabulka č. 30: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela  

v Orlové ze dne 28.10.2009 

│. POLOHA ║. POLOHA │. POLOHA ║. POLOHA PRŮMĚR 

a1 a2 a1 a2 l = a1-a2 l = a1-a2 øl HRANA 

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

1.1 288 449 287 449 161 162 162 
1.2 232 438 232 438 206 206 206 
2.1 24 116 23 116 92 93 93 
2.2 360 174 359 173 186 186 186 
3.1 88 158 86 155 70 69 70 
3.2 198 4 198 3 194 195 195 
4.1 487 390 488 390 97 98 98 
4.2 381 162 379 160 219 219 219 
5.1 416 293 415 294 123 121 122 
5.2 276 462 275 462 186 187 187 
6.1 288 101 288 99 187 189 188 
6.2 180 357 179 356 177 177 177 

Tabulka č. 31: Naměřené hodnoty pro výpočet naklonění kostela  

v Orlové ze dne 31.3.2010 

│. POLOHA ║. POLOHA │. POLOHA ║. POLOHA PRŮMĚR 

a1 a2 a1 a2 l = a1-a2 l = a1-a2 øl HRANA 

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

1.1 598 765 597 765 167 168 168 
1.2 520 729 520 731 209 211 210 
2.1 605 696 604 695 91 91 91 
2.2 493 313 495 313 180 182 181 
3.1 429 496 429 496 67 67 67 
3.2 500 306 501 306 194 195 195 
4.1 714 620 715 620 94 95 95 
4.2 612 393 613 393 219 220 220 
5.1 588 477 588 478 111 110 111 
5.2 533 721 534 722 188 188 188 
6.1 577 392 576 392 185 184 185 
6.2 473 648 473 649 175 176 176 
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Z naměřených hodnot se podle (28) až (30) vypočetlo naklonění. Vypočtené 

hodnoty naklonění a porovnání s hodnotami z období VI.06 – III.10 jsou v tabulce č. 32. 

Tabulka č. 32: Naklonění kostela Slezské církve evangelické  

  augsburského vyznání v Orlové 

PODÉLNÁ PŘÍČNÁ CELKOVÁ SMĚRNÍK VÝŠKA NAKLONĚNÍ 

ODCHYLKA Y ODCHYLKA X ODCHYLKA V σ h α HRANA DATUM 

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

VI.06 270 250 368 52 8,80 41,8 
XI.08 206 163 263 57 8,80 29,9 
III.09 209 168 268 57 8,80 30,5 
X.09 206 162 262 58 8,80 29,7 

1 

III.10 210 168 269 57 8,80 30,5 

VI.06 219 186 287 55 8,85 32,5 
XI.08 197 94 218 72 8,76 24,9 
III.09 191 84 209 74 8,76 23,8 
X.09 186 93 208 71 8,78 23,7 

2 

III.10 181 91 203 70 8,78 23,1 

VI.06 211 206 295 51 8,26 35,7 
XI.08 196 75 210 77 8,24 25,5 
III.09 188 75 202 76 8,24 24,6 
X.09 195 67 206 79 8,24 25,0 

3 

III.10 195 67 206 79 8,24 25,0 

VI.06 245 240 343 51 8,80 39,0 
XI.08 226 110 251 71 8,85 28,4 
III.09 220 96 240 74 8,85 27,1 
X.09 219 98 240 73 8,85 27,1 

4 

III.10 220 95 239 74 8,85 27,0 

VI.06 231 240 333 49 8,82 37,8 
XI.08 187 125 225 62 8,92 25,2 
III.09 186 122 222 63 8,92 24,9 
X.09 187 122 223 63 8,90 25,0 

5 

III.10 188 111 218 66 8,90 24,5 

VI.06 256 248 356 51 8,85 40,3 
XI.08 175 194 261 47 9,00 29,0 
III.09 179 182 255 49 9,00 28,4 
X.09 177 188 258 48 9,00 28,7 

6 

III.10 176 185 255 48 9,00 28,3 
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8.4.   Vyhodnocení měření 

Poměrné vodorovné přetvoření: 

Naměřené hodnoty pro výpočet poměrného vodorovného přetvoření mezi body 

kolem kostela se z důvodu přemístění bodů porovnávaly s měřením z listopadu 2008. Na 

měřených úsecích dochází k stlačení i roztažení a to v hodnotách -0,51 mm/m až +0,22 

mm/m.  

V období říjen 2009 až březen 2010 dochází většinou k stlačení terénu. Poměrné 

vodorovné přetvoření mezi body kolem kostela nabývá hodnot  od -0,34 mm/m do +0,14 

mm/m. 

 

Délky mezi body na kostele pro určení poměrného vodorovného přetvoření se 

poprvé zaměřovaly v květnu 2006. V období květen 2006 až březen 2010 se poměrné 

vodorovné  přetvoření  pohybovalo  v  hodnotách  od  -1,44 mm/m, a  to  na  úseku  mezi  

body   7 - 8, do +1,73 mm/m, na úseku mezi body 16 - 1.  

V období říjen 2009 až březen 2010 poměrné vodorovné přetvoření mezi body na 

kostele nabývá hodnot  od -0,70 mm/m do +0,92 mm/m. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že mezi body na kostele se střídá roztažení i 

stlačení. Mezi body kolem kostela dochází ve větší míře k stlačení než roztažení. 

Výškové měření: 

Podobně jako poměrné vodorovné přetvoření také výškové měření se porovnává 

s naměřenými hodnotami z minulých let. Body kolem kostela byly porovnávany 

s hodnotami naměřenými v listopadu 2008. V období listopad 2008 až březen 2010 

vykazovaly největší pokles body č. 401 a č. 403, a to -30 mm. Naopak nejmenší pokles byl 

zaznamenám u bodu č. 405, a to -26 mm. 

V období říjen 2009 až březen 2010 vykazovaly body kolem kostela poklesy 

v rozmezí -7 mm až -9 mm. 

Poklesy výškových bodů na kostele se porovnávaly za období květen 2006 až 

březen 2010. Největší pokles vykazovaly body č. 4 a č. 5, pokles činil -112 mm. Nejmenší 

pokles vykazovaly body č. 14 a č. 15, kde byla naměřena hodnota -105 mm. 
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V období říjen 2009 až březen 2010 byl zjištěn největší pokles na bodu č. 5, 

hodnota poklesu činila -10 mm. Naopak nejmenší pokles zaznamenal bod č. 15,  

a to -7 mm. 

Z výsledků lze usuzovat, že poklesy v posledně měřeném období dosahují hodnot 

asi -7 mm. Na základě naměřených hodnot lze konstatovat, že objekt klesá rovnoměrně 

s terénem. 

Naklonění stavby: 

Naklonění stavby se  měřilo na šesti hranách. Za posuzované období od června 

2006 do března 2010 nastala přibližně stejná změna na všech hranách. K největšímu 

naklonění došlo na hraně č. 1. 
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9.   POUŽITÉ PŘÍSTROJE 

9.1.   Přístroje a pomůcky použité při délkovém měření 

- totální stanice Leica TCR 307 (přístroj byl kalibrován, příloha č. 9) 

- hranol typu GPH 1 

- stativy 

- teploměr, tlakoměr 

- ocelové pásmo, siloměr 

TOTÁLNÍ STANICE LEICA TCR 307 

 

Obr. č. 24: Totální stanice Leica TCR 307 

K měření délek mezi body kolem kostela byla použita totální stanice Leica TCR 

307 s příslušenstvím (obr. č. 24). Je to přístroj určený pro běžné geodetické práce. 

Technické parametry 

Dalekohled: zvětšení 30×, nejkratší vzdálenost záměry 1,7 m, zorné pole 1°30′ 

Měření úhlů: jednotky 360°šedesátinné, 400 gon, 360°desetinné 
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Přesnost odečítání: 7″ - 2 mgon, nejmenší zobrazovaná jednotka 0,0005 gon, 1″ 

Citlivost libely: krabicová libela - 6′/2 mm 

                          elektronická libela: 20″/2 mm 

Laserová olovnice: přesnost – 0,8 mm/1,5 m 

                               Průměr laserové stopy – 2,5 mm/1,5 m 

Kompenzátor: dvojosý, kapalinový 

                        Rozsah urovnání - 4′, (0,07 gon) 

Ostatné parametry 

Ukládání dat: vnitřní paměť, kapacita 256 kB 

Baterie: Ni+Mh, napětí 6V, 1800 mAh 

Pracovní teplota: -20°C až +50°C 

Délky mezi body na kostele byly měřeny ocelovým pásmem napínaním siloměrem. 

9.2.   Přístroje a pomůcky použité při měření naklonění 

- elektronický tachymetr Leica TCR 307 (popsán v kap. 9.1.) 

- vysunovací nivelační lať 

- pásmo 

- stativ 

- teploměr, tlakoměr 
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9.3.   Přístroje a pomůcky použité při výškovém měření  

- nivelační přístroj Zeiss KONi 007 

- invarová nivelační lať, 2ks (latě byly komparovány, příloha č. 9) 

- nivelační podložky, 2ks 

- pásmo 

NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ ZEISS KONI 007 

 

Obr. č. 25: Nivelační přístroj Zeiss KONi 007 

Technické parametry 

Střední kilometrová chyba m0: 0,5 mm 

Zvětšení dalekohledu: 31,5× 

Citlivost kompenzátoru: 0,45cc 

Nejmenší vzdálenost zaostření dalekohledu: 2,2 m 

Hmotnost: 3,9 kg 
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10.   ZÁVĚR 

V předložené diplomové práci jsem shrnula poznatky z poklesové kotliny a  

poznatky o vlivech dobývání na zděné objekty. V rámci diplomové práce bylo provedeno 

dvojí nezávislé měření kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly (říjen 2009 a 

březen 2010) a kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové (říjen 

2009 a březen 2010). 

Body pozorovací stanice jsou umístěny jak v blízkosti uvedených objektů tak 

v jejích obvodovém zdivu. 

Měření umožnila získat a následně vyhodnotit poklesy, poměrné vodorovné 

přetvoření a naklonění. 

Číselně a graficky jsou měření podrobně zpracovány v kapitolách č. 6 a č. 8. 

U kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné II – Doly za období říjen 2009 až březen 

2010 se dílčí  hodnoty poklesů bodů na objektu pohybovaly v rozmezí od -35 mm do         

–38 mm, poměrné vodorovné přetvoření vykazovalo hodnoty od -0,31 mm/m do +0,86 

mm/m a naklonění dosahovalo hodnot od 54,7 mm/m do 88,2 mm/m. Celkové hodnoty 

poklesů za období březen 1995 až březen 2010 se pohybovaly v rozmezí -2685 mm až          

-2868 mm. Za období červen 2007 až březen 2010 vykazovalo poměrné vodorovné  

přetvoření hodnoty od -2,59 mm/m do +2,06 mm/m a hodnoty naklonění v období leden 

2008 až březen 2010 se pohybovaly v rozmezí od 42,2 mm/m do 88,2 mm/m. 

U kostela Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové se dílčí  

hodnoty poklesů bodů na objektu za období říjen 2009 až březen 2010 pohybovaly 

v rozmezí od -7 mm do –10 mm,  poměrné vodorovné přetvoření vykazovalo  hodnoty  od 

-0,70 mm/m do +0,92 mm/m a naklonění dosahovalo hodnot od 23,1 mm/m do             

30,5 mm/m. Celkové hodnoty poklesů za období květen 2006 až březen 2010 se 

pohybovaly v rozmezí -105 mm až -112 mm. Za období květen 2006 až březen 2010 

vykazovalo poměrné vodorovné  přetvoření hodnoty od -1,44 mm/m do +1,73mm/m 

a hodnoty naklonění v období  březen  2009  až  březen  2010 se  pohybovaly  v rozmezí  

od 23,1 mm/m do 30,5 mm/m. 

Prováděná měření umožňují získat objektívne podklady pro posouzení aktuálního 

technického stavu obou uvedených sakrálnych objektů a mohou přispět k rozvoji vědního 

oboru vlivy poddolování. Výsledky mohou být rovněž využity při výpočtů předběžných 

účinků vlivů dobývacích prací na povrch. 
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